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Чайтаня Чаритамритамала
Дивният живот и характер на Златния Бог

от Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами

Мадхя Лила
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ГЛАВА ПЪРВА
ПО-КЪСНИТЕ ЗАБАВЛЕНИЯ НА БОГ ШРИ ЧАЙТАНЯ МАХАПРАБХУ
(2.1.1)
Дори някой, който e от всяко знание лишен,
По милостта на Махапрабху в миг сдобива се със знание.
Затова един такъв невеж окаяник като мен
Се моли за милостта безпричинна на Шри Чайтаня!
(2.1.2)
Пред Шри Кришна Чайтаня и пред Нитянанда глава свеждам,
Които като слънце светло и луна лъчиста заедно изгряват
И хоризонтите на Гаудадеш обагрят целите в надежда.
Разпръсквайки тъмата на невежеството всички благославят!
(2.1.3)
Слава на всемилостивите Радха-Мадана Мохана!
Аз съм толкоз немощен и слабоумен,
Ала Те са съгласни мои господари да станат
И нозете Им вече са всичко за мен.
(2.1.4)
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.
(2.1.5)
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!
(2.1.6)
Вечна слава на океана от милост, Шри Гоурахари!
Вечна слава на този, който като син на Шачи се появи,
Защото Ти си единственият приятел на падналите души!
(2.1.7)
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На Нитянанда и Адвейта вечна слава
И на всички предани, които Шриваса оглавява!
(2.1.8)
Преди във резюме описах Ади-лила,
Която вече в пълнота се беше появила
В трансценденталната литература
На Шрила Вриндаван дас Тхакура.
(2.1.9)
Затова съм дал само кратко описание
На всичките тези събития.
Подробностите в това повествование
В резюмето вече разкрити са.
(2.1.10)
Да се опишат забавленията безгранични
На Шри Чайтаня Махапрабху е невъзможно.
Главните случки искам тук да спомена епизодично
И обобщението им във края, ако е възможно.
(2.1.11-12)
Всичко онова, което Вриндавана даса
Описал е подробно в „Чайтаня Бхагавата”
Съвсем накратко аз ще спомена,
А останалото в детайл ще разясня.
(2.1.13)
Всъщност, забавленията на Бог Чайтанядева
Упълномощеният Вриндаван даса е съставил.
Той е лично инкарнация на Шрила Вясадева,
А остатъците от храната, която ни е оставил,
Аз, Кришнадас, се мъча да предъвквам и опитам,
Пишейки повествованието на „Шри Чаритамрита”.
(2.1.14)
Върху главата си поставям неговите нозе
С голяма преданост във своето сърце
И ще опиша накратко, доколкото мога,
Последните забавления на Бога.
(2.1.15)
В продължение на двадесет и четири години
Бог Шри Чайтаня Махапрабху си остана у дома
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И всички забавления преди оттам да си замине
Наречени са Ади-лила, игри от детството и младостта.
(2.1.16)
В края на Своята двадесет и четвърта година,
През месец Магха, под растящата луна,
Богът в степента санняс премина
И прие ордена на отречението от света.
(2.1.17)
След като ордена на отречението санняс прие,
Бог Чайтаня в този материален свят остана
За период от двадесет и четири години, който се зове
Шеша-лила, или забавленията от края на романа.
(2.1.18)
За случилото се през сетните двадесет и четири години,
Всички на Бога преданоотдадени ненагледни
Говорят като за Мадхя - средни забавления неизброими
И за Антя - преди напускането Му събитията последни.
(2.1.19)
За шест години от последните двадесет и четири
Бог Шри Чайтаня из цяла Индия пътешества До Бенгал от Джаганнатха Пури
И до Вриндавана от нос Коморин.
(2.1.20)
Всичко, което Богът извърши по тези места,
Като Мадхя-лила е навред познато;
А каквито забавления имаше след това
За Антя-лила е от бхактите признато.
(2.1.21)
Забавленията на Бога затова са разделени
На три периода – Ади-, Мадхя- и Антя-лила.
Сега в подробности от мен ще бъдат разяснени
Събитията, случили се по средата - Мадхя-лила.
(2.1.22)
В продължение на осемнадесет последователни години
Животът на Чайтаня в Джаганнатх Пури премина.
Съществата учеше Той чрез личното си поведение
Как се отдава служене в предано настроение.
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(2.1.23)
Период от шест от тези осемнадесет години
В общуване със многото Му предани премина.
Като танцуваше и във екстаз възпяваше,
Махапрабху с любов на Бога служене отдаваше.
(2.1.24)
Чайтаня изпрати Нитянанда във Бенгал Страна, позната още като Гаудадеша И във служене любящо потопи го цял
Нитай, от който чистата любов струеше.
(2.1.25)
Нитянанда Прабху е много вдъхновен по природа
Да отдава с обич трансцендентално служене на Бога.
Сега, както Шри Чайтаня Махапрабху Му нареди,
Той това любовно служене навсякъде разпространи.
(2.1.26)
На Нитянанда в нозете - лотоси най-нежни Поднасям аз безбройните си почитания.
Той разпространи из всички светове безбрежни
Преданото служене към Шри Чайтаня.
(2.1.27)
Чайтаня обръщаше се към Нитянанда сладко,
Като Го наричаше „Мой по-големи братко!”
Докато Нитянанда, макар да бе малко по-стар,
Приемаше Чайтаня за Свой Бог и Господар.
(2.1.28)
Макар Нитянанда Прабху да не се различава
От самия Баларам в нетленната Му слава,
Въпреки всичко Той мислеше за себе си така:
„На Шри Чайтаня Махапрабху съм аз слуга.”
(2.1.29)
Нитянанда Прабху помоли смирено всеки
Да служи на Чайтаня Махапрабху навеки,
Да произнася Неговото име и да възпява Неговата слава.
Такава душа, която предано служене на Гоуранга отдава,
Живот и душа на Нитянанда Прабху завинаги става.
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(2.1.30)
Тъй Нитянанда всекиму, без разграничение
Дари на Шри Чайтаня дивното учение.
Макар пропаднали и от клеветничество замърсени,
Чрез този процес всички окаяници бяха спасени.
(2.1.31)
Бог Шри Чайтаня Махапрабху тогава изпрати
Шри Рупа и Санатана Госвами, славните братя,
Към Враджа и по Негова заръка тези двама
Начаса отправиха се към Вриндаван-дхама.
(2.1.32)
След като пристигнаха във Вриндавана дхама,
Проповядваха предано служене двамината Госвами,
Откриха множество свети места за поклонение,
И на Мадана-Мохана и Говинда служеха в смирение.
(2.1.33)
И Рупа и Санатана Госвами
Донесоха различни писания
Във Вриндавана и там събраха
Есенцията им, като пресъздаха
Множество книги за предаността
И така спасиха всяка паднала душа
(2.1.34)
За проповядване на преданото служене
Госвамите считаха, че нужно е
Аналитично изучаване на ведическите писания –
Такава бе заръката на Шри Чайтаня.
По този начин в святата Вриндавана
Предаността най-поверителна може да бъде разбрана.
(2.1.35)
Някои от книгите на Шри Санатана Госвами това са
Ръководството за ваишнавите „Хари Бхакти Виласа”,
Науката за преданото служене „Брихад-бхагаватамрита”,
Коментарът „Дашама Типпани” и поезията „Дашама-чарита”.
(2.1.36)
Това са названията на четири творби,
Написани от Санатана Госвами.
Шрила Рупа също безчет книги сътвори,
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Чиито брой човек не може да обхване.
(2.1.37)
Аз затова тук ще изброя накратко само
Главните творби на Шри Рупа Госвами.
Описаните от него забавления наброиха
Общ обем от цели сто хиляди стиха.
(2.1.38)
Сред книгите, написани от Шрила Рупа Госвами
Са „Бхакти Расамрита Синдху”, „Видагдха Мадхава”,
Несравнимата „Уджвала Ниламани”,
А също славната „Лалита Мадхава”.
(2.1.39-40)
Шрила Рупа Госвами също състави
„Дана-кели-каумуди”, „Стававали”,
„Лила-ччханда”, „Натака-варнана”, „Падявали”,
„Матхура Махатмя” и „Говинда-вирудавали”.
(2.1.41)
Като се започне с „Лагху Бхагаватамрита”,
Да изброи кой може изобщо да опита
Всичко, което Рупа Госвами е написал
И вриндаванските забавления е описал!
(2.1.42)
Племенникът на Шри Рупа Госвами Тази душа щастлива
Шри Госвами Джива Толкова много книги състави
Върху преданото служене съсредоточени,
Че от никой не могат да бъдат изброени.
(2.1.43)
В своята „Шри Бхагавата Сандарбха”
Шрила Джива Госвами прокарва
Окончателното заключение и предел –
На преданото служене най-висшата цел.
(2.1.44)
Най-известната и грамадна по обем,
Чийто предел не можем да обозрем
Е „Гопала-чампу” - трансценденталната творба,
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В която забавленията на Бог във вечността
Са установени, а трансценденталните раси
Във Вриндавана детайлно са описани.
(2.1.45)
Тъй двамата братя Рупа и Санатана Госвами,
Както и племенникът им, талантливият Джива,
И въобще всички членове на семейството сбрани
Във Вриндавана заедно живееха щастливо,
Като творби за преданото служене съставяха
И всеотдайно ги разпространяваха.
(2.1.46)
Първата година след приемането на санняса
Преданите, начело с Нитянанда, Адвейта и Шриваса,
Отидоха във Джаганнатха Пури, тъй като раздяла
От нозете на Махапрабху сърцата техни бе разяла.
(2.1.47)
След като на шествието Ратха Ятра бяха,
Те останаха през месеците на дъждовния сезон
В Джаганнатха Пури, като танцуваха и пяха,
Радвайки се на нозете на Чайтаня в щедрия подслон.
(2.1.48)
Богът ги помоли преди да си заминат:
„За да е поносима тази раздяла,
Моля ви, идвайте тук всяка година
За Ратха Ятра фестивала.”
(2.1.49)
Тъй, следвайки заръката Му, бхактите тичаха
Към Джаганнатха Пури всяка поредна година,
Присъстваха на фестивала в храма Гундича,
А след четири месеца трябваше да си заминат.
(2.1.50)
В такива срещи времето премина
За двадесет последователни години
И положението толкоз интензивно и интимно стана,
Че без да се срещат те не можеха щастливи да останат.
(2.1.51)
През последните дванадесет години
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Времето на Бог Чайтаня премина
Във вкусване на чувствата в раздяла
От Кришна в сърцето Му до премала.
(2.1.52)
В настроението на раздяла, сърцето Му сякаш прободено с нож,
Бог Чайтаня Махапрабху се държеше като полудял и ден и нощ.
Понякога се смееше, понякога ридаеше нещастен, съкрушен,
Понякога танцуваше, друг път възпяваше от силна мъка поразен.
(2.1.53)
Тогава Чайтаня отиваше да зърне Своя Бог Джаганнатх,
А чувствата Му бяха същите като на гопите, когато
На Курукшетра след тъй дълга раздяла видяха като непознат
Свидния си Кришна с брат Му и сестра Му в облекло богато.
(2.1.54)
Когато Чайтаня Махапрабху танцуваше
Пред колесницата по време на фестивала,
От устата Му лотосна винаги се чуваше
Този стих, изпят в настроение на раздяла.
(2.1.55)
„Най-сетне срещнах Господаря на моя живот
За който изгарям в пламъка на страстна любов!”
(2.1.56)
Бог Чайтаня Махапрабху пееше този куплет
В късните часове на деня, от екстаз обзет
И си мислеше: „Нека Своя Кришна взема
И към Вриндавана обратно да поемем.”
(2.1.57)
В екстаз танцувайки пред Джаганнатх,
Махапрабху рецитираше стих един,
Чийто смисъл бе непознат
Почти за никого, непроследим.
(2.1.58)
„Същият онзи, на когото поднесох сърцето си в дар
През годините на младостта, сега отново ми е господар.
Това са същите лунни нощи от месеца Чайтра богати
На аромата на омайните жасминови цветя малати,
Същият сладък полъх се носи от горичката с кадамбови дръвчета,
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В нашата любовна връзка, аз съм същата, която любеше момчето,
Но при все това умът ми тук не е щастлив и ми се ще да се отвърна.
Как желая силно на брега на Рева под дървото Ветаси да се завърна!”1
(2.1.59)
Този стих приличаше на любовния копнеж уловен
Между обикновени момък и девойка в този свят обусловен.
Единствено Сварупа Дамодара разбра смисъла му съкровен;
Ала така се случи, че Рупа Госвами също бе там един ден.
(2.1.60)
Въпреки че значението оригинално на стиха
Бе известно само на Шри Сварупа Дамодара,
Щом достигна на Рупа Госвами до слуха,
Той незабавно записа към него коментара.
(2.1.61)
Написа той стиха на палмово листо красиво
И да го скрие предпазливо го натика
На покрива на своята колиба,
Направена изцяло от тръстика.
(2.1.62)
След като този стих гениално състави
И на покрива на къщата си го постави,
Шрила Рупа Госвами се отправи
Къпане в морето да направи.
Междувременно Бог Чайтаня бе видян да отива
Да се срещне с него в скромната му колиба.
(2.1.63)
Понеже не искаха никого да притесняват
Харидаса Тхакура, Рупа и Санатана,
В смирението си не си позволяват
На Джаганнатх да влизат в храма.
(2.1.64)
Всеки ден Шри Чайтаня отиваше да гледа как
Храна приема в храма Господ Джаганатх
И след като на тази церемония се насладеше,
На път за жилището Му където беше,
1

„Падявали” 386
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Той винаги минаваше да посети
Тез три велики святи личности.
(2.1.65)
Ако единият от тях случайно
Окажеше се, че не си е у дома,
Със другите се виждаше Чайтаня За Него обичай беше това.
(2.1.66)
Когато Чайтаня Махапрабху дандата си нарами
И се отправи към обителта на Рупа Госвами,
На покрива листото палмово откри случайно
И видя стиха, съставен от Шри Рупа тайно.
(2.1.67)
Само щом стиха прочете,
Чайтаня от екстаз обзет бе.
Докато се намираше в това екстазно състояние,
Рупа се върна и с поклони Му отдаде почитания.
(2.1.68)
Когато Рупа Госвами на земята като пръчка се просна,
Шри Чайтаня Махапрабху стана и по бузата го плясна.
После, прегръщайки го в Своята пазва,
Следните думи започна да му казва:
(2.1.69)
„Никой не знаеше смисъла на стиха!
Кажи ми, ти как го разбра?!”
(2.1.70)
Казвайки това, Бог Чайтаня изля
Различни благословии над Рупа Госвами
И по-късно, вземайки със себе си стиха,
Го показа на Сварупа Дамодар Госвами.
(2.1.71)
Показвайки му стиха в смайване голямо,
Той го попита как е могъл Рупа Госвами
Какво има на ум да разбере
И на палмов лист да пренесе.
(2.1.72)
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Шрила Сварупа Дамодар Госвами отговори:
„Господи, ако Шрила Рупа Госвами е отворил
Вратата за разбиране на Твоя ум и намерения,
Той е получил Твоята специална милост без съмнение.”
(2.1.73)
Богът каза: „От Рупа бях аз толкова доволен,
Че го прегърнах топло в порив волен
И надарих го с цялата необходима шакти
Да разпространи навред култа на бхакти.
(2.1.74)
Приемам Шрила Рупа Госвами за съвсем готов
Да разбере вкусовете на поверителното служене с любов
И ти препоръчвам да се заемеш лично да му обясниш
Нататък служенето с преданост тъй както прецениш.”
(2.1.75)
Всичко това подробно ще разкажа аз по-сетне;
Сега съвсем накратко случката тук вметнах.
(2.1.76)
„Моя любима приятелко, сега Аз срещнах
На това свято място, полето Курукшетра,
Кришна - Моя отдавнашен приятел много скъп.
Аз съм същата Радхарани и с Него срещаме се тук.
Много е приятно, но при все това ми се ще да се обърна
И на брега на Ямуна, под дърветата в гората да се върна.
Петата нота на Неговата сладка флейта да чуя искам там,
В гората на Вриндавана, във Нашия любовен храм.”2
(2.1.77)
Послушайте, преданоотдадени, сега
Накратко този стих ще обясня:
Такива бяха мислите на Бог Чайтаня
Джаганнатх щом зърна Той от разстояние.
(2.1.78)
Обект на мислите Му бе Шримати Радхарани
И срещата Й с Кришна на Курукшетренските поляни.
Макар че срещна Кришна там, при все това
2

„Падявали” 387 от Рупа Госвами. Стихът е изговорен от Шримати Радхарани.
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Следните мисли се въртяха в Нейната глава:
(2.1.79)
Тя копнееше за Него, облечен в пастирски дрехи,
В спокойната и тиха атмосфера на Вриндавана.
Ала на Курукшетра Той бе цар насред царете,
От коне, слонове и тълпи от хора придружаван бе.
Там не би могла да се случи съкровената среща,
За която Тя жадуваше с години тъй горещо.
(2.1.80)
Така, срещайки се на Курукшетра с Бог Шри Кришна,
И мислейки за спокойната атмосфера на Вриндавана,
Да Я отведе там и да сбъдне мечтата Й скришна За това копнееше във този миг Шримати Радхарани.
(2.1.81)
„Скъпи Господи с лотосов пъп - казаха гопите –
Лотосовите Ти нозе са едничкият подслон
На онези, които пропаднали са във дълбоките
Кладенци-вселени на материалния закон.
Към тези нозе великите йоги и философите
Медитират с обожание в дълбок поклон.
В сърцата ни стъпки от тези Твои нозе нека има!
Това жадуваме, макар да сме обикновени домакини.”3
(2.1.82)
Гопите си помислиха: „Скъпи Господи, който умовете ни превзе,
Ако отново дойдат у дома във Враджа Твоите лотосови нозе,
Ще се изпълнят всички съкровени желания на нашето сърце!”
(2.1.83)
В едничка строфа Шрила Рупа Госвами
Бе обяснил стиха от „Шримад Бхаватам”,
За да може смисълът му ясен да стане
И от широките маси да бъде разбран.
(2.1.84)
Гопите продължиха: „Наш скъпи Кришна, ароматът
На сладостните Ти забавления се простира из гората
На славната земя на Шри Вриндавана, която
3

„Шримад Бхагаватам” 10.82.48
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От сладостта на областта Матхура е заобиколена.
Във атмосферата приветлива на тази пръст благословена
На Своите забавления Ти можеш да се наслаждаваш,
Като вълшебната си флейта към устата Своя приближаваш,
За да танцува тя на устните Ти, заобиколен от всички нас
С омаяни завинаги сърца от чувства на непреодолим екстаз.”4
(2.1.85)
Така, когато Махапрабху Джаганнатх съзря,
Той видя, Богът е със Субхадра, Своята сестра
И флейта не държи във Своята ръка.
(2.1.86)
От екстаза на враджа-гопите погълнат,
Шри Чайтаня желаеше да види Джаганнатх
Във изначалната Му форма като Враджендра-нандана,
На вид изумително прекрасен насред Шри Вриндавана,
Със снага, на три места извита, която умът изцяло запленяваше.
Желанието Му да Го види в този облик непрестанно се увеличаваше.
(2.1.87)
Точно както Радхарани, сякаш изгубила си бе ума,
В присъствието на Уддхава говореше с една пчела,
Така и Чайтаня, в Своя екстаз потопен,
Бълнуваше несвързано и нощ, и ден.
(2.1.88)
Последните дванадесет години
Животът на Махапрабху премина
В това състояние на лудостта трансцендентална.
По три начина се проявиха забавленията Му изначални.
(2.1.89)
В продължение на двадесет и четири години след
Като Чайтаня Махапрабху даде монашеския обет,
Забавленията Му бяха безгранични и неизмерими.
Кой би могъл разбиране за тях да има?
(2.1.90)
Тези забавления просто да посоча
Аз своето проучване насочих
4

„Лалита Мадхава” 10.38 от Шрила Рупа Госвами
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Към описание и обобщение
Само на главните забавления.
(2.1.91)
Ето първото описание:
След като санняса взе Чайтаня,
Той към Вриндавана побърза да поеме
Без да губи ни секунда ценно време.
(2.1.92)
Когато към Вриндавана Той се отправи
Махапрабху целия външен свят забрави.
От екстатична Кришна-према завладян,
От вълните на божествена любов залян,
Той в продължение на три дни вървя, без да спре
През страната Радха-деша, където Ганга не тече.
(2.1.93)
Най-първо Нитянанда заблуди Гоуранга,
Повеждайки Го към брега на майка Ганга:
„Не виждаш ли, мой братко неразумен,
Реката, дето тук тече, е святата Ямуна!”
(2.1.94)
След три дни Бог Чайтаня, на световете гуру,
Дойде в дома на Адвейта Ачария във Шантипура
И там за първи път прие подаяния, а през нощта
В санкиртана на Бог Хари и Кришна имената пя.
(2.1.95)
Там зърна Той свидния поглед майчин
И срещна се с преданоотдадените маяпури.
След като всичко уреди по най-добрия начин,
Замина сетне Той за Джаганнатха Пури.
(2.1.96)
Чайтаня Махапрабху, на път за Пури
Извърши много забавления други:
Историята чу за Мадхавендра Пури
И за инсталирането на Гопала Мурти.
(2.1.97)
Сетне две истории Бог Чайтаня чу
Разказани Му от Нитянанда Прабху:
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За Кшира-чури Гопинатх и за свидетеля Гопал,
А после Нитай строши Му дандата без жал.
(2.1.98)
Когато брат Му, Авадхута Нитянанда,
Си позволи да счупи Неговата санняс данда
Махапрабху, привидно силно разгневен, и още там
Го изостави и се отправи към Джаганнатх мандира сам.
Когато влезе в храма и Патита Паван Джаганнатх видя,
Той незабавно свлече се във безсъзнание на голата земя.
(2.1.99)
След като Чайтаня видя Бог Джаганнатх във храма
И падна на земята, изгубил свяст в любов голяма,
В дома си Го отнесе Сарвабхаума Бхаттачария с внимание
И чак следобеда дойде Махапрабху в съзнание.
(2.1.100)
Напуснал беше Бог Чайтаня
На Нитянанда святата компания
И беше тръгнал сам на Джаганнатх към храма,
Но Джагадананда, Дамодара, Мукунда и Нитянанда Рама
По-късно дойдоха да Го видят устремени
И щом видяха Го, те бяха много удовлетворени.
(2.1.101)
След тази случка Бог Чайтаня
На Сарвабхаума милостта си подари,
Разкривайки му истинските си очертания
На изначалния Бог с красиви черти.
(2.1.102)
След като Сарвабхаума Бхаттачария с милост дари,
Богът се отправи към Южна Индия по светите земи.
Когато в Курма-кшетра Той се спря за малко,
Човек на име Васудева спаси от положението му жалко.
(2.1.103)
След Курма-кшетра нататък Богът продължи
И храма Джияда-нрисимха на свой ред посети.
Там на Нрисимхадева молитви отдаде,
А сетне навред святото име раздаде.
Отдето минеше, през всеки град или селце,
Всеки махамантрата запяваше от сърце.
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(2.1.104)
Веднъж Богът взе брега на реката
Годавари за на Вриндавана гората.
На това място най-накрая
Срещна се със Рамананда Рая.
(2.1.105)
Той посети и свещените места
В областта, наречена Тирупати,
Където с вдъхновени слова
Проповядваше за имената святи.
(2.1.106)
Храмовете в Тирупати след като посети,
На Шри Чайтаня Махапрабху се наложи
Неколцина атеисти по пътя си да сломи,
А сетне бе и в Аховала-Нрисимха, храма Божи.
(2.1.107)
Щом в земите на Шри Ранга-кшетра се намери
Махапрабху, на брега на реката Кавери,
Той посети храма на Шри Ранганатха,
Където обладан бе от любов най-свята.
(2.1.108)
През четирите месеца на дъждовния сезон
В дома на Трималла Бхатта намери Той подслон.
(2.1.109)
Трималла Бхатта бе ваишнава посветен
И образован учен бе освен това.
Виждайки Чайтаня, той остана поразен
На Бога от отдадеността и учеността.
(2.1.110)
Бог Шри Чайтаня Махапрабху прекара
Месеците на дъждовния сезон чатурмася
В компания на ваишнави от Шри сампрадая,
Като танцува и светите имена на Бога пя.
(2.1.111)
След като приключи на дъждовете сезона
И чатурмася отмина с полъха на мусона,
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Чайтаня пътешествието си отново реши да поеме
И Парамананда Пури срещна по същото време.
(2.1.112)
След това, Кришнадаса, слугата на Бог Шри Гоурахари,
Бе освободен от примката на скитниците бхаттатхари.
После Чайтаня разясни на едни брамини, че и кришна-нама
Трябва да се възпява, макар да са свикнали с името на Рама.
(2.1.113)
Сетне Шри Ранга Пури срещна Шри Чайтаня
И брамина Рамадас спаси от всичките страдания.
(2.1.114)
Махапрабху дискусия проведе
С представители на общността таттвавади,
Която на реализация ги наведе,
Че те са по-нисша класа ваишнави.
(2.1.115)
После Махапрабху посети Вишну храмовете на Анантадева,
На Пурушоттама, Шри Джанардана, Падманабха и Васудева.
(2.1.116)
Сетне Бог Чайтаня освободи
Прочутите дървета сапта-тала.
Край Сетубандха в океана се освежи
И посети храма на Шива, Рамешвара.
(2.1.117)
В Рамешвара Чайтаня прочете в „Курма Пурана”,
Че Равана не е докосвал никога на Сита стана,
Защото не е отвлякъл истинската Сита,
А само сянката Й, в мистика обвита.
(2.1.118)
Махапрабху бе много радостен да прочете,
Че всъщност Равана не е успял да отвлече
Истинската майка Сита и си спомни в миг
За срещата си с Випра Рамадас, един велик
Отдаден на Бог Рама, който безкрайно съжалявал,
Когато четял как Равана Ситадеви похищавал.
(2.1.119)
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Чайтаня Махапрабху откъсна припряно
Тази страничка от „Курма Пурана”,
Макар книгата да беше много вехта
И на Рамадаса Випра, от мъка повехнал,
Показа я по-късно радостен Той,
Спасявайки го от страдания безброй.
(2.1.120)
Шри Чайтаня Махапрабху откри също
Други две книги с послание могъщо:
Едната беше „Шри Брахма-самхита”,
А другата - на Лилашука „Кришна Карнамрита”.
Знаейки, че тези две книги са написани отлично,
Той ги взе на преданите си да ги представи лично.
(2.1.121)
След като тези двете книги взе,
Чайтаня обратно към Пури пое.
Там церемонията по къпане на Джаганнатх течеше
И Махапрабху на нея да присъства най-радостен беше.
(2.1.122)
Когато муртито на Бога отсъстваше от храма,
Махапрабху не можеше да вижда Джаганнатха.
Изпитвайки в раздялата си мъка най-голяма,
Напусна Пури и се отправи към Алаланатха.
(2.1.123)
В Алаланатха Той остана няколко дни,
А междувременно получи новината,
Че бенгалските преданоотдадени са дошли
На Пурушоттам кшетра във земята свята.
(2.1.124)
Когато в Пури пристигнаха преданите от Бенгал,
За отсъствието на Махапрабху научиха с голяма жал.
Тогава Нитянанда Прабху и Сарвабхаума Бхаттачария
Положиха усилия големи, за да върнат Шри Чайтаня.
(2.1.125)
Когато Чайтаня най-сетне напусна Алаланатха
И в Джаганнатх Пури отново се намери,
Измъчван ден и нощ в раздялата със Джаганнатха,
Страданията Му нямаха предели.
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По това време бхактите от Бенгал захванаха да прииждат
И особено от Навадвип, жадни Бога да виждат.
(2.1.126)
След като размислиха надлежно,
Всички предани започнаха прилежно
Имената свети заедно да възпяват
И така ума на Бог Чайтаня да успокояват.
(2.1.127)
Докато обикаляше Южна Индия, Шри Гоурахари
Бе срещнал Рамананда Рая край брега на Годавари
И бяха решили Рамананда да изостави правителствения си пост
И в Джаганнатх Пури да заживее с Махапрабху като скъп гост.
(2.1.128)
По заповед на Шри Чайтаня
Със царя се сбогува Рамананда Рая
И се завърна в Пури Джаганатха,
Където в сладка кришна-катха
Ден и нощ с Махапрабху те разговаряха
За забавленията на Кришна и не се умаряха.
(2.1.129)
Сетне Чайтаня дари с милостта си Каши Мишра,
И срещна се с други бхакти и с Прадюмна Мишра.
Тогава Говинда, Кашишвара и Парамананда Пури
Дойдоха да Го посетят във Джаганнатха Пури.
(2.1.130)
Накрая Бог Чайтаня се срещна със Сварупа Дамодара
И това голямо удовлетворение в сърцето Му докара.
После се видя с Шикхи Махити и с Бхавананда Рая,
Бащата на прославения Шрила Рамананда Рая.
(2.1.131)
Един след друг запристигаха постепенно
Всички бхакти от Бенгал в радост голяма.
В града на Джаганнатх, господар на цялата вселена,
За пръв път дойдоха и преданите от Кулина-грама.
(2.1.132)
Накрая Нарахари даса и другите жители на Кханда
Се срещнаха със Бог Чайтаня заедно с Сена Шивананда.
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(2.1.133)
След като присъства на абхишек на Джаганнатха,
Богът във компанията на много бхакти свята
Почистиха на Шри Гундича храма,
Обзети всички от любов голяма.
(2.1.134)
След тази случка, за всички участващи приятна,
Богът и преданоотдадените Му видяха Ратха ятра Церемонията-фестивал на колесниците, в която
Бог Чайтаня танцувá на Джаганатха пред колата.
А след като Неговият дивен танц на празника приключи,
Той влезе във една градина, където следното се случи:
(2.1.135)
Там цар Пратапарудра получи на Бог Чайтаня милостта;
А сетне, когато бхактите от Бенгал поемаха накъм дома,
Богът на всеки по отделно внимание отдели
И на сбогуване с напътствия конкретни ги дари.
(2.1.136)
Чайтаня Махапрабху желаеше среща да има
С всичките си предани от Бенгал всяка година
Затова Той им нареди да идват в Пури най-редовно
На Ратха Ятра фестивала, който се провежда ежегодно.
(2.1.137)
Поканен в дома на Сарвабхаума Бхаттачария на обяд,
Богът да приема вкусните гозби беше зает
И тъй като не спираше да си взима от прасадама богат,
Той беше критикуван като лакомник от неговия зет.
Тогава съпругата на Сарвабхаума прокълна
Вдовица да остане Сатхи, нейната дъщеря.
(2.1.138)
В края на годината, всички предани от Бенгал
Водени от Адвейта Ачария, който беше закопнял
Отново да види Бога, дойдоха в Джаганнатха Пури
Да срещнат своя Бог - краен подслон и най-висш гуру.
(2.1.139)
Когато пристигнаха бенгалските преданоотдадени,
На всичките квартири за живеене бяха дадени,
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А Шивананда Сена за отговорник бе определен,
С грижата за поддържането им той бе упълномощен.
(2.1.140)
Едно куче преданоотдадените и Шивананда Сена придружи
И щом лотосовите нозе на Гоуранга видя и там се подслони,
То при Бога, обратно вкъщи се завърна и така се освободи.
(2.1.141)
Сарвабхаума Бхаттачария срещнаха те,
Който по пътя към Варанаси пое.
(2.1.142)
След като във Джаганнатха Пури спряха,
Всички ваишнави Шри Махапрабху видяха.
По-късно Бог Чайтаня влезе във водата
И включи всички преданоотдадени в играта.
(2.1.143)
Най-напред Той щателно почисти храма Гундича,
Сетне пред колесницата на Ратха Ятра танцувà и тича.
(2.1.144)
В градината по пътя до Гундича
По много начини се Той развлича.
Брамин, на име Кришнадаса, със сърце леко
Извърши за Гоуранга церемонията абхишека.
(2.1.145)
След като в храма Гундича танцува,
Богът с преданите си във водата лудува.
После всички гледаха в деня на Хера-панчами
Какви дела от ревност Лакшмидеви сътвори.
(2.1.146)
На Джанмащами, на Бог Кришна денят рожден,
Чайтаня Махапрабху като пастирче беше предрешен,
Развъртащ гега, а на рамото си яко
Нарамил кобилица с менци кисело мляко.
(2.1.147)
След като Чайтаня се сбогува с бхактите от Гаудадеша
С интимните си приближени в усамотен бхаджан беше.
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(2.1.148)
Богът отиде в Гаудадеша, оттам Вриндавана да посети.
По пътя цар Пратапарудра със служенето си Го удовлетвори.
(2.1.149)
На път за Вриндавана така се случи,
Че парче плат Той размени с Пури Госай.
До град Бхадрака пък сполучи
Със Него да върви Шри Рамананда Рай.
(2.1.150)
Когато Махапрабху достигна Видянагара,
В Бенгал, на път за Шри Вриндавана,
В дома на Видя-вачаспати Той спря Братът на Сарвабхаума Бхаттачария.
Когато изведнъж пристигна в неговия дом,
Там множество от хора струпа се, цял сонм.
(2.1.151)
Цели пет последователни дни
Там сбираха се людете с жадни очи,
Копнеещи да видят лицето на Бога;
Махапрабху не можеше да си почине.
Уплашен от тълпите, изтощен до изнемога,
През нощта Той в град Кулия5 успя да премине.
(2.1.152)
Чувайки за пристигането на Бога в Кулия-грама,
Стотици и хиляди хора дойдоха за Неговия даршана.
(2.1.153)
Тогава Той Девананада Пандита
Обля с благодатта си засияла
И в добрината си с милост пропита,
Прости оскърбленията на Гопала Чапала
И избави го на проказата от бремето,
Задето Шривас Тхакур подиграл бе навремето.
(2.1.154)
Много атеисти и хулители като Го видяха
В лотосовите нозе на Бога се простряха,
5

Днешен Навадвип
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А Богът на Свой ред им прости
И с любов към Кришна ги дари.
(2.1.155)
Когато Нрисимхананда Брахмачари дочу,
Че към Вриндавана поел е Шри Махапрабху,
Изпита щастие голямо и наум
Украси там всяка уличка и друм.
(2.1.156)
Нрисимхананда Брахмачари най-напред,
В дълбоко съзерцание зает,
Си представи в своя ум
Един широк и равен друм,
Който със скъпоценности постла
И с уханни цветове, но без стъбла.
(2.1.157)
Разцъфнали дървета бакула си представи
На пътя от двете страни,
А сетне тук-таме встрани постави
Езерца с трансцендентални води.
(2.1.158)
Отрупана със лотоси водата бе във тези езера,
От скъпоценности сияеха край тях за къпане места,
Различни птици песни пееха, омайващи за всяка твар,
А пък водата в езерата беше сладостна като нектар.
(2.1.159)
Пътят бе облъхван от прохладни ветрове,
Носещи ухания на ароматни цветове.
В ума си той представяше си със любов преляла
Целият този път чак до Канай Наташала.
(2.1.160)
Тогава разбра, че конструкцията в ума му беше спряла
И пътят не можеше да премине отвъд Канай Наташала.
Но не можеше да си представи защо тя незавършена остана
И заради това учудване голямо постепенно го обхвана.
(2.1.161)
Тогава заяви на бхактите той с увереност голяма,
Че Чайтаня този път не ще достигне Вриндавана.
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(2.1.162)
Нрисимхананда Брахмачари рече:
„Богът не ще отиде по-далече
От Канай Наташала и след това
Ще се завърне тука; казвам ви сега
Това с увереност голяма аз Вие сами ще го узнаете в по-късен час.”
(2.1.163)
Когато Чайтаня Махапрабху пое от Навадвипа
Към мечтаната Вриндавана недостижима,
Хиляди преданоотдадени Го придружиха На всяка крачка многолюдна тълпа край Него има.
(2.1.164)
Което и място Богът по пътя си да посещаваше,
Неизброимо множество да Го види се стълпяваше.
Щом Го зърваха, от цялото им нещастие и тъга
Не оставаше дори и мъничка следа.
(2.1.165)
Където и Богът да стъпеше с лотосовите си нозе,
Хората се хвърляха, всеки прах да си сбере.
Толкова много прах всички насъбраха,
Че цели ями по пътя издълбаха.
(2.1.166)
Най-накрая в село Рамакели пристигна Бог Чайтаня
Изящно сгушено на Бенгал в граничните очертания.
(2.1.167)
Извършвайки санкиртана във Рамакели-грама,
Богът танцуваше, губейки свяст понякога в любов голяма.
Привлечени от Божието свято име,
Събраха се и там тълпи неудържими.
(2.1.168)
Когато дочул бе мюсюлманският крал
За влиянието на Махапрабху в Бенгал
И как тълпи неизброими Той привлече,
Падишахът много се учуди и ето що рече:
(2.1.169)
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„Човек, когото следват навред без умора,
Без да им дава подаяния, огромни тълпи хора,
Несъмнено е пророк боговдъхновен;
Този факт съвсем очевиден е за мен.”
(2.1.170)
Падишахът нареди на магистрата:
„От завист ти не безпокой таз личност свята.
Нека прави каквото си поиска;
С ограничения недей Го ти притиска.”
(2.1.171)
Падишахът разпита помощника си, Кешава Чхатри,
Какви са вестите за Махапрабху и Неговото влияние.
Но макар да знаеше за Него истинските факти,
Слугата прикри значимостта на Бог Чайтаня.
(2.1.172)
Кешава Чхатри каза на своя падишах,
Че няма никакво основание за страх.
Махапрабху е странстващ отшелник,
По святите места пътешественик
И едва колцина люде се събират
Неговата личност да адмирират.
(2.1.173)
Кешава Чхатри рече: "Твоят слуга мюсюлманин
От завист кроежи срещу Чайтаня е захванал.
Не бива от Него да се интересуваш, полза няма,
Дори напротив - само загуба голяма."
(2.1.174)
След като успокои по този начин царя,
Кешава изпрати пратеник при Шри Чайтаня
Със молба, отправена с тревога
Да напусне веднага щом може Бога.
(2.1.175)
Насаме царят поразпита Дабира Кхаса,
Който после се прочу като Рупа Госвами,
И той за качествата Му говори без украса;
Тъй славата на Бога неразкрита не остана.
(2.1.176)
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Рупа Госвами каза: „Върховното Божество изначално,
Което ти е дало управление над това обширно кралство
И което за обикновен пророк приемаш ти с лека ръка
Е приел раждане за твой голям късмет във твоята страна.
(2.1.177)
Този пророк винаги ти желае доброто.
Делата ти са увенчани със успех, защото
Благословията Му винаги те облива,
Затова ще печелиш победи неколебливо.
(2.1.178)
Защо на мен задаваш ти въпроси?
По-добре се консултирай със ума си.
Понеже на народа и страната ти си крал
И представител на Бога си се назовал,
Затова ти можеш да го разбереш и сам!
Защо е нужно обяснения аз да ти дам?”
(2.1.179)
Тъй Рупа Госвами на падишаха заяви,
Че умът му е средство да познае Шри Чайтаня
И увери го, че каквото и в ума му да се появи,
Е доказателство за това познание.
(2.1.180)
Падишахът отговори: „Аз определено смятам,
А и от думата си никога не се отмятам,
Че самият Бог Върховен е Махапрабху Чайтаня
И без колебание Му отдавам почитания.”
(2.1.181)
След този разговор със падишаха,
И той, и Дабир Кхаса в покоите си се прибраха.
(2.1.182)
След като се върна в своята обител,
Дабира Кхаса, заедно с неговия брат
Да идат и да видят Бога инкогнито
Решиха във съдбовния обрат.
(2.1.183)
Тъй в мрака на нощта двамата братя тайно –
Сакара Маллика и Дабира Кхаса –
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Отидоха да зърнат Шри Чайтаня
Но първо видяха Нитянанда и Харидаса.
(2.1.184)
Шри Нитянанда Прабху и Тхакура Харидаса
Казаха на Чайтаня Махапрабху, че това са
Двамата братя, Шри Рупа и Санатана, които
Дошли са тук, за да се срещнат с Бога скрито.
(2.1.185)
Двамата братя в смирение голямо
Между зъбите си взеха снопче слама
И на шиите си връзвайки парчета плат,
Паднаха пред Бога в пълен дандават.
(2.1.186)
Щом видяха Бог Чайтаня
И Му отдадоха своите почитания,
Двамата братя от радост завладени бяха
И от смирение поток сълзи проляха.
Махапрабху да се изправят ги изчака
И увери ги, че само добро ги очаква.
(2.1.187)
Като станаха, отново между зъбите със слама,
Те поднесоха молитвите си със допрени длани:
(2.1.188)
„Вечна слава на Шри Кришна Чайтаня Махапрабху,
Който молитвите на падналите души в този свят чу
И от жалост спусна се да ги спаси от мрак дълбок!
Вечна слава! Вечна слава на милостивия Върховен Бог!
(2.1.189)
О, Господи, ние сме от най-долна класа хора!
Тези, с които общуваме, и работата ни са нисши.
Не смеем ни да Ти се представим, ни да заговорим.
Засрамени стоиме тука пред очите Ти лъчисти.
(2.1.190)
Скъпи ни Господи, нека те уведомим,
Че ние сме обречени отдавна да грешим
И Твоя милост никъде не ще намери
Оскърбител, който с нас да може да се мери.
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Дори свойте грехове да искаме да споменем
Незабавно в срам главите си ще наведем,
А да ги изоставим пък какво да кажем Как изобщо осмелихме се пред Теб да се покажем!”6
(2.1.191)
Двамата братя мисълта си изразиха:
„О скъпи Господи, Ти си спасител
На пропадналите в този свят души,
Ала по-пропаднали от нас няма, уви!
(2.1.192)
Братята Джагай и Мадхай Ти освободи,
Но без усилия особени това постигна Ти.
(2.1.193)
Братята Джагай и Мадхай бяха брамини
И живееха в святата земя на Навадвипа.
Нито служеха на долни хора, нито непростими
Дейности с телата си осъществиха.
(2.1.194)
Джагай и Мадхай имаха вина една Те бяха силно пристрастени към греха.
Тонове греховни дейности обаче могат
На пепел да се изгорят ако на Бога
Святото име възпява някой и то дори
На харинам с отблясъка на първите лъчи.
(2.1.195)
За да Те охулят двамата мълвяха
Твоето безценно име свято.
Ала за щастие самото свято име
Стана за освобождението им причина.
(2.1.196)
Аз и брат ми сме милиони пъти, знай,
По-пропаднали от Джагай и Мадхай.
По-деградирали и повече потънали във грях,
Ние двамата сме много по-окаяни от тях.

6

„Бхакти Расамрита Синдху” 1.2.154
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(2.1.197)
Към кастата на млеччхите принадлежиме всъщност,
Защото сме на млеччхите слуги.
Дейностите ни са по-нисши и от на плебеи същи,
Понеже с тях вечно общуваме, уви!
Затова към свещените крави и брамини
Враждебност в поведението ни има.”
(2.1.198)
Двамата братя, Сакара Маллика и Дабира Кхаса
Много смирено пред Бог Чайтаня си признаха,
Че заради миналите им отвратителни дела
Те бяха с вързани шии и ръце сега,
Захвърлени в яма с отвратителни като изпражнение
Обекти на материалното сетивно наслаждение.
(2.1.199)
„Никой в тези три свята не е
Толкоз силен, та да ни спаси!
Единствен Ти с любов лелееш
За всичките пропаднали души.
В сърцата ни надежда тлее,
Че спасителят си само Ти!
(2.1.200)
Ако Ти просто милостиво ни освободиш,
По Твоята сила това възможно е да стане.
Тогава със сигурност името си ще защитиш Спасителят на падналите, Патита Павана.
(2.1.201)
Позволи ни една истина да изречем,
О милостиви, дано ушите Ти ни чуват!
Никъде няма в тези светове освен
Нас други, които милост толкоз да жадуват.
(2.1.202)
Ние сме най-падналите, затова
Като над нас смилиш се Ти сега,
Твоята милост с успех ще се увенчае
И цялата вселена за силата й ще узнае.
(2.1.203)
„Нещичко позволи ни да Ти доверим,
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О Господи, тъй свиден и любим!
Знай, че то въобще не е лъжа,
А изпълнено е цяло с същина:
Милостта си върху нас ако не излееш,
По-подходящи кандидати няма да намериш.”7
(2.1.204)
Ние сме много потиснати заради това,
Че не сме достойни да получим милостта.
Но тъй като сме чули Твоята трансцендентална слава,
Освен да сме привлечени към Теб, друго не ни остава.
(2.1.205)
Както джудже, макар да не е стройно,
Опитва се да улови с ръце луната,
Така и в нас, макар напълно недостойни,
Копнеж по милостта Ти се роди в сърцата.
(2.1.206)
„Като Ти служи постоянно, непрестанно,
Човек освобождава се от всичко материално
И умът му е напълно удовлетворен.
Кога, кога ще дойде този ден за мен,
Когато аз като слуга Твой вечен
Ще изпитвам радост, че съм подопечен
На такъв достоен като Теб, мой господарю?”
(Това е стих от „Стотра-ратна” на Ямуначария)
(2.1.207)
След като чу молитвите на Дабира Кхаса
И на Сакара Маллика, Чайтаня каза:
„Скъпи Дабира Кхаса, винаги сте били
Ти и твоят брат Мои отдадени слуги.
(2.1.208)
Мой скъпи Сакара Маллика, от днес насетне
С други имена ще бъдете в света известни:
Шрила Рупа и Шрила Санатана се назовете
И моля ви, смирението си сега изоставете,
Защото сърцето Ми е натъжено
Да ви виждам толкова принизени.
7

„Стотра Ратна” 47 от Ямуначария
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(2.1.209)
Вие вече Ми писахте няколко писма
И в тях ясно си личи смиреността.
По написаното кристално се познава
На пишещия издълбоко нрава.
(2.1.210)
От вашите писма Аз можах да разбера
Съкровенността на вашите сърца.
И за да ви поуча ви изпратих стих,
Който за целта Аз лично съчиних.
(2.1.211)
„Ако някоя жена се влюби в друг
Мъж, не във собствения си съпруг,
Домашните дела усърдно тя ще изпълнява,
За да не се вижда, че в сърцето си остава
В сладостно усещане за единение взаимно
С тайнствения си любим интимно.”
(2.1.212)
Аз наистина нямам друга работа в Бенгал;
Дойдох единствено с цел двама ви да съм видял.
(2.1.213)
Всички питат се защо дошъл съм в Рамакели;
Не може никой намеренията Ми да проумее.
(2.1.214)
Че двамата дойдохте, много е добре Така можахте лично да Ме видите.
Сега е време да се приберете у дома.
Не се страхувайте от нищо в своите сърца!
(2.1.215)
Раждане след раждане вие вечно сте били
Мои съратници и доверени слуги.
Вярвам, че Кришна скоро ще ви спаси!”
(2.1.216)
Богът тогава милостиво ги благослови,
Като постави ръцете си на техните глави,
А те в замяна си поставиха главата
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На лотосовите нозе на Бог под стъпалата.
(2.1.217)
Сетне Богът сърдечно ги прегърна
И всички присъстващи предани помоли
В милостта си те да ги обгърнат
И тъй да ги избавят от неволи.
(2.1.218)
Когато всички преданоотдадени видяха
Как милостив бе Бог към двамата братя,
Те зарадваха се много и запяха от душа
На Бог Хари светите имена.
(2.1.219)
Там бяха Нитянанда, Харидас, Шривас и Гададхара,
Мукунда, Джагадананда, Мурари, Вакрешвара.
(2.1.220)
В съответствие с инструкциите на Шри Чайтаня
Двамата братя, Шри Рупа и Шри Санатана,
Незабавно докоснаха лотосовите нозе на тези ваишнави,
Които всички бяха много щастливи от техните прояви,
Поздравиха ги, че получили са милостта на Бога
И ги благословиха най-сърдечно, както могат.
(2.1.221)
На тръгване, като помолиха за разрешение
Ликуващите бхакти, в предано настроение
Двамата братя в нозете на Бога
Изразиха своята тревога.
(2.1.222)
Те казаха: „Скъпи Господи, макар
Набоб Хюсеин Шах, бенгалският цар
Към Теб голямо уважение да проявява,
Ти нямаш друга работа тъдява.
Затова Те молиме най-ясно Недей остава на това място!
(2.1.223)
Дори царят уважение към Теб да показва,
Все пак е явана и не може да му се вярва.
Не е нужно от тълпа огромна да е придружавана
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Мисията Ти поклонническа към Вриндавана.
(2.1.224)
О, скъпи Господи, Ти към Вриндавана отиваш
И многохиляден народ Те следва по петите.
Този начин за поклонение, който им откриваш
Не е подходящ за посещение на Бога по земите.”
(2.1.225)
Макар Чайтаня да бе Кришна, самият Бог Върховен
И затова да не изпитваше ни страх, нито боязън,
Той действаше като човек в екстаза си любовен,
Да посочи на новопристъпващите пътя набелязан.
(2.1.226)
Двамата братя, след като изговориха това,
Отдадоха молитви в лотосовите Му нозе
И сетне се завърнаха всеки обратно у дома,
А Шри Чайтаня пожела да си замине от това селце.
(2.1.227)
Той тръгна си оттам на сутринта
И стигна до Канай Наташала.
Много забавления на Кришна там видя
Със сърце от щастие преляло.
(2.1.228)
Тази нощ Богът дълго буден остана
И обмисли предложението на Санатана,
Че не трябва да отива във Вриндавана
С тълпа голяма и необуздана.
(2.1.229)
„Ако отида в Матхура – Богът си рече –
Следван от хиляди и хиляди човеци,
Решени да вървят навред със Мен,
Покоят на мястото ще бъде смутен.”
(2.1.230)
Богът заключи, че ще отиде сам във Вриндавана
Или най-много с още един в компанията от двама,
По този начин в поклонението неприятности да няма.
(2.1.231)
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Мислейки си по този начин, Бог Гоуранга
На заранта окъпа се в святата Ганга
И начаса пое решително към Нилачала,
Казвайки: „Натам ще крача до премала!”
(2.1.232)
И така, на път за Джаганнатха Пури,
Махапрабху пристигна в Шантипура,
Където на Адвейта Ачария в дома
От пет до седем дни живя.
(2.1.233)
Възползвайки се от тази възможност,
Адвейта Ачария прати да повикат Шачи мата
И с обич, за описание невъзможна,
Седем дни тя готвеше на Махапрабху храната.
(2.1.234)
Вземайки от майка си разрешение,
Махапрабху продължи Свойто поклонение,
Но когато преданите тръгнаха след Него,
Той помоли ги там да останат най-смирено.
(2.1.235)
Макар да помоли бхактите да се завърнат у дома,
На двама позволи да Го последват в Пури само.
На всички други предани заръча Богът след това
Да Го посетят на шествието с колесница голяма.
(2.1.236)
Двамата, които Махапрабху до Нилачала придружиха,
Бяха Балабхадра Бхаттачария и Дамодара Пандита.
(2.1.237)
След като няколко дни в Джаганнатха Пури остана,
Една нощ Той тайно пое пак към Вриндавана.
(2.1.238)
Когато за Вриндавана пое Махапрабху Чайтаня,
Единствен с Него беше Балабхадра Бхаттачария.
Така по пътя си Той прекоси гората Джхарикханда
И пристигна във Бенарес (Варанаси), потопен в ананда.
(2.1.239)
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В Бенарес само четири дни Той остана
И сетне продължи към Вриндавана.
След като града Матхура посети,
Той видя дванадесетте гори.
(2.1.240)
Когато Шри Чайтаня Махапрабху посети
Местата, където Кришна забавленията си прояви,
Той бързо от екстаз извън себе си излезе
И Балабхадра някак от Матхура Го изведе.
(2.1.241)
Като напусна Матхура, Богът продължи да върви
По пътя край брега на Ганг и чистите й води,
Докато стигна до светия Праяг (Аллахабад),
Където Го срещна Рупа Госвами, без своя брат.
(2.1.242)
Там, във Аллахабад (Праяга),
Рупа Госвами падна като тояга
На земята да отдаде на Бога своите почитания
И с голяма радост го прегърна Шри Чайтаня.
(2.1.243)
След като даде напътствия на Шрила Рупа Госвами
Край Дашашвамедха-гхата в Праяг, Шри Чайтаня
Във Вриндавана да иде даде му заповедта си,
А сам Богът завърна се във Варанаси.
(2.1.244)
Когато Бог Чайтаня пристигна във Варанаси,
Там Го посрещна Госвами Санатана.
Съвършени наставления му даде със речта си
И затова цели два месеца там остана.
(2.1.245)
След като напътства Санатана във Варанаси,
Богът изпрати го със служене в Матхура
И, дарявайки милост на местните маявада санняси,
Махапрабху завърна се най-сетне в Пури.
(2.1.246)
За шест години Богът цяла Индия навред обиколи;
Задълго на едно място не можеше Той да се задържи.
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Навсякъде проявяваше трансценденталните си игри;
Понякога завръщаше се и оставаше във Пури с дни.
(2.1.247)
Докато в Джаганнатха Пури пребиваваше,
Богът в голяма радост потопен оставаше,
Танцувайки в санкиртана с велик захлас
И идвайки в храма на Джаганнатха в екстаз.
(2.1.248)
Така накратко аз описах досега Мадхя-лила Забавленията от средата на живота на Бога.
Сега, о чуйте предани, за крайните или Антя-лила,
Които в резюме ще се опитам да опиша както мога.
(2.1.249)
Когато Богът се завърна в Джаганнатха Пури
След посещението си във Вриндавана, Матхура,
Той остана там и никъде не замина
В продължение на осемнадесет години.
(2.1.250)
През тези дълги осемнадесет години
Преданите от Бенгал всяка година ще наминат
В Джаганнатха Пури Чайтаня Махапрабху да посетят
И на компанията Му цели четири месеца да се насладят.
(2.1.251)
Там Шри Чайтаня не спираше да пее и танцува,
Като на санкиртана блажен се наслаждаваше.
Своите милост и любов, като че нищичко не струват,
Безплатно, безпричинно и на падналите Той раздаваше.
(2.1.252)
В Джаганнатха Пури заедно с Бога бяха сбрани
Няколко отдадени, начело с Пандита Госаи,
Такива като Вакрешвара, Дамодара,
Харидаса Тхакура и Шанкара.
(2.1.253)
Там бяха още Джагадананда, Бхагаван и Кашишвара,
Говинда, Парамананда Пури и Сварупа Дамодара.
(2.1.254)
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Шрила Рамананда Рая и предани други,
Които бяха жители на Джаганнатха Пури,
Също останаха при Шри Чайтаня
За постоянно в Неговата компания.
(2.1.255-256)
Други предани на Бога, Негови другари стари –
Адвейта, Нитянанда, Мукунда, Шриваса,
Пундарика Видянидхи, Васудева и Мурари –
Прекарваха със Бога, потопени в сладка раса
Всичките четири месеца на дъждовния сезон,
Радвайки се на общуването през влажния мусон.
(2.1.257)
В Пури напусна тялото си Тхакура Харидаса.
Този случай всъщност беше много прекрасен,
Защото Богът лично извърши фестивала
За душата на Харидаса Тхакур отлетяла .
(2.1.258)
В Джаганнатх Пури отново
Богът срещна се с Шри Рупа
И сърцето му, за служене готово,
С всички божествени сили отрупа.
(2.1.259)
След това, Богът наказа Харидаса младши,
А Дамодара Пандита си позволи да Го сплаши.
(2.1.260)
После Богът пак се срещна с Санатана,
За когото жегата изпитание стана,
Пристъпвайки по пясъците горещи
По време на жаркия месец Джайштха.
(2.1.261)
Удовлетворен от Госвами Санатана,
Богът го изпрати обратно в Вриндавана.
След това Той сам храна лично прие
На Адвейта Ачария от любящите ръце.
(2.1.262)
След като изпрати Богът Санатана
Обратно да върви във Вриндавана,
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Той с Нитянанда побеседва тайно,
Като заръча Му да иде във Бенгал
И сладката божествена любов омайна
Да проповядва, тъй като Нему се е отдал.
(2.1.263)
Скоро след това в Пури Той срещна Валлабха Бхатта
И на Бог Кришна разясни му смисъла на имената.
(2.1.264)
След като на Шри Рамананда Рая разясни
Какви са трансценденталните характеристики,
Богът Прадюмна Мишра при него изпрати
И от него той научи хари-катха.
(2.1.265)
После Гопинатха Паттанаяка бе спасен,
Преди това на смърт от царя осъден.
Той бе по-малкият брат на Рамананда Рая;
Махапрабху избави го от участ като тая.
(2.1.266)
По-нататък свадливият Шри Рамачандра Пури
На храненето на Махапрабху намираше кусури.
Затова Богът почти престана да яде,
Ала виждайки ваишнавите да тънат в огорчение,
Склони наполовина да увеличи поне
Дажбата си във смирено настроение.
(2.1.267)
Четиринадесет са планетарните системи
Изпълващи докрай тази вселена
И в нея всички живи същества
Обитават жизнената им среда.
(2.1.268)
Облечени в поклоннически одежди,
Те всички идваха в Пури с надежди
С очите си да зърнат Шри Чайтаня
И да Му поднесат своите почитания.
(2.1.269)
Един ден всички предани, начело с Тхакура Шривас,
Възпяваха божествените качества на Шри Чайтаня във екстаз.
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(2.1.270)
Това никак на Махапрабху не се понрави
И забележка, като че бе гневен, Той направи:
„Какви са тези песнопения недопустими?!
Нима сте изоставили възпяването на святото име?”
(2.1.271)
Така Махапрабху на всички предани се скара
И да спрат със тази дързост ги накара,
За да не развалят целия свят
Като за независими се обявят.
(2.1.272)
Докато Махапрабху привидно гневен беше
И верните си предани строго гълчеше,
Отвън хилядна тълпа гръмовно пееше във почитание:
„Вечна слава на Махапрабху! Вечна слава на Чайтаня!”
(2.1.273)
Висок вик от всички хора тогава се дочу:
„Цялата слава на Шри Чайтаня Махапрабху!
Той е синът на Нанда Махараджа,
Който се е появил, за да спаси света!
(2.1.274)
О Господи, ние сме толкова нещастни!
Идваме тъй отдалече през премеждия ужасни!
Умоляваме Те, милостта си прояви
И благословията си щедра ни дари!”
(2.1.275)
Когато Богът чу смирената молба,
Отправена Му от събраната тълпа,
Сърцето Му размекна се и милостиво
Той се показа, за да Го съзрат на живо.
(2.1.276)
Богът помоли всички, вдигнал ръце,
Да възпяват святото име на Господ Хари
И тълпата развълнувана химна поде;
Името „Хари!” кръгозора покори.
(2.1.277)
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Виждайки Бога, всички
Преизпълниха се с радост и любов
И Му отдадоха молитви,
Приемайки Го за Върховен Бог.
(2.1.278)
Докато хората поднасяха молитвите си вдъхновено,
Шриваса Тхакура на Бога каза саркастично:
„У дома искаше да останеш скрит и сега за мене
Е неразбираемо защо постъпваш тук различно?”
(2.1.279)
Продължи Шриваса Тхакура:
„Кой е учил тези хора?
Какви неща мълвят сега?
Запуши устите им със Своята ръка.
(2.1.280)
То е сякаш слънцето в сияйната си зора
Да се опитва да прикрие своята светлина.
Така и ние не разбираме сега
Защо постъпваш Ти така?”
(2.1.281)
Богът отвърна: „Мой скъпи Шриниваса,
Моля те, спри, шеги неподходящи това са!
Всички вие заедно тук сте се събрали
За да Ме унижите тъй, така ли?”
(2.1.282)
С тези думи влезе Той във Своята стая,
Ала преди това с милостивия си взор дари
Тълпите и там всеки, дошъл от безкрая,
Копнежите си тъй лелеяни осъществи.
(2.1.283)
Шрила Рагхунатха даса, по това време
Към Нитянанда Прабху се обърна да приеме
Неговата заръка и пищен пир да приготви
С манго, сандеш и начупен ориз сготвен.
(2.1.284)
По-късно напусна дома си Рагхунатха дас Госвами
И в подслона на Махапрабху в Джаганнатх Пури остана.
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Той прие го и го повери на Сварупа Дамодар,
От когото духовно просветление получи в дар.
(2.1.285)
По-късно Шри Чайтаня Махапрабху възпря
Навика на Брахмананда Бхарати да носи кожа от елен.
Така в продължение на шест години Той успя
В блаженство трансцендентално да остава потопен.
(2.1.286)
Ето така завършен е от мен обзора
На Мадхя-лила, забавленията на Гоура.
Сега описание предстои да има
На сетните Му дванадесет години.
(2.1.287)
Молейки се на Рупа-Рагхунатха в лотосовите нозе,
Копнеейки за милостта им винаги във своето сърце,
Аз, Кришнадаса, „Шри Чайтаня Чаритамрита” разказвам
И да вървя във стъпките им никога не се отказвам.
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ГЛАВА ВТОРА
ЕКСТАТИЧНИТЕ ПРОЯВИ НА БОГ ШРИ ЧАЙТАНЯ МАХАПРАБХУ
(2.2.1)
Докато разказвам накратко последната част
От забавленията на Господ Шри Чайтаня,
В тази глава ще опиша трансценденталния Му екстаз
В раздялата с Кришна приличащ на безумно състояние.
(2.2.2)
Вечна слава на Шри Чайтаня! Вечна слава на Нитянанда!
Вечна слава на преданите на Бога, водени от Адвейтачандра!
(2.2.3)
През последните си дванадесет години,
Махапрабху в страдания непреодолими
По Кришна изгаряше от мъка
В екстаза на непосилната разлъка.
(2.2.4)
Ден и нощ, състоянието на ума
На Шри Чайтаня Махапрабху
Бе на практика идентично
Със състоянието на Радхарани екстатично,
Когато Уддхава в Вриндавана дойде,
За да се срещне там със гопите.
(2.2.5)
Умът на Бога беше отражение на лудостта,
Изпитвана в раздяла и във самота.
Действията Му бяха разсеяни, небрежни
И безразсъдни, а брътвежите Му копнежни.
(2.2.6)
Кръв течеше от порите на Неговото тяло,
А зъбите Му бяха се разхлабили изцяло.
В един миг тялото Му източваше се силно,
А в следващия пък се разширяваше обилно.
(2.2.7)
В Гамбхира, стаичката в дъното на коридора,
Шри Чайтаня Махапрабху непрестанно стоеше,
Ала не заспиваше и миг, а сякаш бе в затвора,
Глава в стените биеше и цял във рани беше.
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(2.2.8)
Въпреки че трите порти на дома
Заключени бяха винаги до една,
Богът излизаше навън при все това
И Го намираха да стои понякога
Пред портата Симха-двара, Лъвската Врата,
А друг път се хвърляше във морската вода.
(2.2.9)
Чайтаня тичаше, в екстаз цял обладан,
На плажа между пясъчните дюни,
Обърквайки ги в сърцето си със Говардхан,
Ридаейки и плачейки помежду им.
(2.2.10)
Понякога малките паркове в града
Чайтаня вземаше за Шри Вриндавана
И там отиваше да пее и танцува,
Губейки свяст от екстаз развълнуван.
(2.2.11)
Промените, дължащи се на трансцендентални чувства,
В ничие друго тяло да се появят не могат.
На Него само е познато това изкуство,
Те проявяват се единствено у Бога.
(2.2.12)
Понякога ставите на Неговите ръце и крака
Се отделяха и свързани оставаха със кожата.
(2.2.13)
Понякога ръце, нозе, глава
Вмъкваха се в Неговата снага
Както костенурка крайниците си прибира
И вътре във черупката си ги събира.
(2.2.14)
По този начин при Него все така се получава
Прекрасни екстатични признаци да проявява.
Умът Му изглеждаше сякаш бе празен цял,
От разочарование и безнадеждност вял.
(2.2.15)
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Шри Чайтаня мислите си изразяваше така:
„Къде е Господарят на живота Ми, на Моята душа,
Който на флейтата си умее тъй сладостно да свири?
Къде да ида, та сина на Нанда да подиря?
(2.2.16)
С кого да споделя? Кой Моето разочарование ще разбере?
Без сина на Нанда Махарадж разбито си остава Моето сърце.”
(2.2.17)
В раздялата със Кришна объркването си и Своята тъга
Махапрабху Чайтаня обичайно изразяваше така.
Тогава рецитираше Той стихове от драмата на Рамананда Рая
„Джаганнатха-валлабха-натака”; сега с тях ще ви запозная.
(2.2.18)
Шримати Радхарани така скърбеше:
„Ако нашият Кришна само разбереше,
Колко сме изстрадали в любовните дела,
През какво преминахме заради любовта!
Всъщност злоупотреби тя с нас, защото
Сляпо се оказа на тази любов окото.
Тя удря напосоки и ни поразява;
Дори не знае какво ни причинява.
На кого Aз мъката си да разкажа? На кого да се оплача?
Да разбереш проблемите на друг е непосилна задача.
Не е под наш контрол живота ни дори;
Младостта ще трае два-три дни преди да отлети.
В това състояние, Творецо, що да сторим?
С нашата съдба ще можем ли да се преборим?”8
(2.2.19)
В раздялата със Кришна, Радха плаче с отчаяние:
„О! Какво ли бих могла да кажа за Своето страдание?
Откак срещнах Кришна, в Мене като пролетта
Поникна и разлисти се, цяла в цветчета, любовта.
Ала поразена съм сега от страшната разлъка
Сякаш от тежка болест и лек за тази мъка
В ръцете си единствено Моят любим държи,
Ала нехае Той за цветето на любовта, уви…
Отвън изглежда привлекателен, на флейтата свирец,
8

„Джаганнатха-валлабха-натака” (3.9)
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Ала в сърцето си тоз млад любовник е лъжец!
За поведението Му какво да кажа друго?
Как ловко Той погубва чуждите съпруги!”
(2.2.20)
Шримати Радхарани продължи тежко да въздиша
Относно последствията на любовта към Кришна:
„Моя скъпа приятелко, не разбирам
Творецът как свойте правила избира.
Аз обичах Кришна, за да съм щастлива,
Ала положението Mи е противоречиво.
Сега, вместо в щастливо състояние,
Потопена съм в океани от страдание
И сигурно скоро ще умра, защото
Усещам как сега напуска Ме живота.
(2.2.21)
По природа коварни са любовните връзки,
А как наивно в тях човек се впуска!
Не подбира мястото с нехайност дръзка,
Последствията въобще от взора си изпуска.
С качествата си Кришна сърцето Ми превзе
И сякаш с въже обвърза шията и Моите ръце.
Сега, уви, облекчение нийде не намирам.
По Него ден и нощ да плача Аз не спирам!”
(2.2.22)
Продължи след това да скърби Шримати Радхарани:
„В любовните Ми дела има личност, зовяща се Мадана.
Качествата Му са следните: грубо тяло не притежава,
Но е много опитен страдания на другите да причинява.
Има пет стрели, с които от лъка си се прицелва
И с тях телата на невинните жени обстрелва;
Така тези жени нещастни Той осакатява.
По-добре би било живота Ми да не пощадява,
А без колебание тозчас насила да Ми го отнеме,
Но Той просто болка причинява ми на Мене!
(2.2.23)
Писанията казват, че никой не разбира
Мъката, която сърцето на другия раздира.
Какво да кажа за приятелките си, начело със Лалита?
Страданието Mи не разбира никоя, дори и да опита!
Те просто се стараят с думи някак да Ме утешат:
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„Потърпи, приятелко, Той ще дойде някой път.”
(2.2.24)
„Аз казвам: „Приятелки мои, искате да съм търпелива
Като казвате, че Кришна е океан от милост жива
И че някой път във бъдещето Той ще Ме приеме.
Обаче, да ви кажа, от това никак не съм утешена.
Много трепкащ е животът тук на съществата Той е като на върха на лотосов листец водата.
Кой щастливец достатъчно дълго ще живее,
Че да дочака милостта на Кришна да успее?
(2.2.25)
Човекът не живее повече от сто години,
А красотата на жената бързо ще отмине.
Едва няколко дни в разцвета си остава тя,
А Кришна е привлечен единствено от хубостта.
(2.2.26)
Ако кажете, че Кришна е океан, надарен
Със качества възвишени, трансцендентални
И трябва затова във бъдещето някой ден
Да прояви към Мен Своята милост евентуално,
Аз за това да кажа само мога,
Че Той е точно като буен огън,
Който привлича нещастните молци
Със светлината си, за да ги изгори.
Това са качествата, които Кришна притежава;
Показвайки ни ги, Той умовете ни пленява,
А сетне, като от присъствието си ни лишава,
Във океан от силна мъка ни удавя!”
(2.2.27)
Ето как се давеше Шри Чайтаня
В огромен океан от мъка и ридания.
Разтваряйки дверите на Своите страдания,
Тласкан от вълните на силни екстази,
Умът му плуваше в трансценденталните талази
И Той промълви друга шлока, като тази:
(2.2.28)
„Мои приятелки, ако не съм заета постоянно да служа
На формата, качествата и забавленията на Кришна,
Всичките ми дни и сетива превръщат се в ненужни.
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Сега Аз нося товара на Своите сетива излишно,
Които са като каменни блокове и суха дървесина.
Не зная колко тъй ще продължа, без срам да имам!
(2.2.29)
Защо ли нужни са на някого очи въобще,
Ако не вижда с тях на Кришна нежното лице,
Наподобяващо със хубостта си месечина,
Което е на самата красота родина
И извор е на сладките нектарни песни
На флейтата Му ангелски небесна?
О, по-добре гръм да го порази!
Защо са на такъв човек очи?
(2.2.30)
Мои скъпи приятелки, чуйте Ме моля!
На провидението по неотменимата воля
Аз загубих всяка сила, защото без Кришна
И умът, и тялото, и сетивата са излишни.
(2.2.31)
Разговорите за Кришна са като вълни нектар.
Този нектар в ухото ако не се влива,
То е досущ като рапан пробит и стар,
В който прибоят все напразно се разбива.
Какъв е смисълът въобще да съществува
Ухото, което за Кришна не чува?!
(2.2.32)
От устните на Бог Кришна несравнимият нектар,
Неговите трансцендентни качества и чар
Вкусът на всеки нектар далече надминават
И вкусващите този нектар не съгрешават.
Ако някой не го вкуси, веднага щом се роди
Той със живота си по-добре да се прости,
А езикът му определено заслужава
Да бъде сравнен с този на обикновена жаба.
(2.2.33)
Ноздрите на човека са просто ковашки мях
Не е ли вдъхвал уханието на тялото на Кришна с тях.
То е досущ като аромат на мускус, смесен с лотос син,
И още по-прекрасен е дори ароматът Му неустоим!
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(2.2.34)
Дланите на Кришна на прекрасните ръце
И стъпалата на красивите Му лотосни нозе
Са толкова прохладни и приятни, че биха могли
Да се сравнят със светлината на милион луни.
Този, който е докосвал такива ръце и нозе изваяни
Е изпитал истинското въздействие на чинтамани.
Ако някой не е имал досег с тях въобще, напразно
Живота си е изживял, а тялото му е като парче желязно.”
(2.2.35)
Ридаейки така, Чайтаня разкри съкровените двери
На скръбта, която в сърцето Му подслон намери.
Нещастен, отново и отново Той смирено
Повтаряше следния стих със сърце сломено:
(2.2.36)
„Ако случайно формата на Кришна видя,
Сърцето Ми, наранено от тази обида,
Откраднато от Купидон ще бъде то,
Който е олицетворение на щастието.
Понеже този прекрасен образ не съзирам,
Аз удовлетворение в сърцето не намирам.
Ала когато тази форма видя пак красива,
Фазите на времето ще украся щастлива.”9
(2.2.37)
Всеки път зърна ли на Кришна любимото лице
И песента на флейтата Му влее ли се в Моето сърце,
Всякога, всякога, дори да е насън
От своите два врага изтерзана съм.
Тези врагове са насладата и любовта!
И тъй като напълно те отнасят Ми ума,
Не мога Аз да се нагледам на лицето свидно
И вечно тъна в неудовлетворение незавидно.
(2.2.38)
Ако случайно дойде пак такъв момент
Да виждам Моя Кришна тук пред мен,
Тогава Аз с гирлянди от уханни цветове
Ще обожавам тези секунди, мигове и часове.
9

„Джаганнатха-валлабха натака” (3.11)
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Със паста от сандал ще украсявам тези моменти
И с най-различни скъпоценни орнаменти.”
(2.2.39)
За миг възвърна външното си съзнание
И двамата си приятели пред себе си видя Чайтаня:
„На себе си ли съм?” – попита - „Какви сънища измъчваха ума Ми?
Какви безумици съм наговорил? Чухте ли от Мен смирени думи?”
(2.2.40)
Шри Чайтаня Махапрабху продължи така:
„Скъпи приятели, вие сте Моят живот и душа;
Затова ви казвам, без да ви заблуждавам,
Че любов към Кришна Аз не притежавам.
Следователно животът Ми е срамна нищета!
Безполезно е туй тяло с неговите крайници и сетива.”
(2.2.41)
Към Сварупа Дамодара и към Рамананда Рая
Отново се обърна Той и промълви унило:
„Уви! Приятелите Ми вече безпогрешно знаят
Всичко, което в сърцето Ми се е стаило.
Сега вие двамата правилно за Мене отсъдете!”
Сетне друг стих запя, както във екстаз обзет бе:
(2.2.42)
„Любов към Бога, лишена от измама,
Не е възможна в тази Деви дхама.
Ако имаше изобщо любов такава,
За раздяла и дума не би могло да става.
Защото ако имаше наистина раздяла,
Как всяка от страните би живяла?
(2.2.43)
Любов към Кришна чиста, свята,
Като от реката Джамбу злато
Не съществува в човешкото общество
И искате ли да знаете защо?
Ако съществуваше, не може да има разлъка;
В разлъката човек би загинал от мъка.”
(2.2.44)
Така говорейки, синът на Шачи Мата
Друг чуден стих рецитира със устата.
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С внимание голямо чуха го двамата Му другари
Шри Рамананда Рая и Шри Сварупа Дамодара.
Шри Чайтаня Махапрабху тогава рече:
„Срамувам се сърцето си да ви разкривам вече.
При все това, приключил с всичките формалности сега,
Ще ви говоря от сърце. Послушайте това!”
(2.2.45)
Шри Чайтаня продължи: „Мои приятели скъпи,
Дори отсянка от любов към Бога не съм скътал
В дълбините на злочестото си сърце;
Когато виждате сълзи по Моето лице,
Изплакани в раздялата със Него
Знайте, просто фалшивото Ми его
Разиграва всуе театрални драми,
Та щастието Ми видимо да стане.
Без да виждам Кришна, в свирене на флейтата улисан,
Аз живея като насекомо… живот, лишен от смисъл!
(2.2.46)
Всъщност Моята любов към Кришна е нещо далечно.
Всичко, което правя е псевдопроява, нищо вечно.
Когато Ме видите да плача, това е с фалшиво настроение
С късмета си да се похваля - знайте това отвъд съмнение.
(2.2.47)
Макар да не виждам лицето Му луннолико,
Нито да чувам флейтата Му медногласна
И макар да е невъзможно тука да Го срещна никак,
Аз все още да поддържам тялото си съм съгласен.
Разбирате ли, това е не друго, а пътят на сластта!
Така Аз продължавам да живея, по-жалък от муха.
(2.2.48)
Любовта към Кришна е безкрайно чиста
Като кристалната вода на Ганг лъчиста.
Тази любов е като изпълнен със нектар океан.
Чистата привързаност към Кришна петната не закрива
И като мастилено петно на бял плат разстлан,
Тя всяка липса на любов към Кришна веднага разкрива.
(2.2.49)
Чистата любов към Кришна е от щастие океан!
Дори в капка от нея може да се удави цял света.
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Тя не може с думи да се изрази, при все това без свян
Говори лудият. Ала никой не вярва на неговите слова.”
(2.2.50)
По този начин Махапрабху Чайтаня
Отдаваше се на екстазни състояния
И ден след ден тези екстази проявяваше без край
Пред Сварупа Дамодара и Шри Рамананда Рай.
Външно те изглеждаха като агония сурова,
Сякаш Той страдаше от ефекта на отрова.
Но в себе си изпитваше блажена радост най-висша;
Такава е трансценденталната любов към Кришна.
(2.2.51)
Като гореща захарна тръстика е вкусът на любовта;
Човек не може да я изостави, макар и да обгаря жадната уста.
Така могъщите ефекти на любовта могат да бъдат усетени Тя е досущ като отрова и нектар, неотделимо смесени.
(2.2.52)
Бог Чайтаня Махапрабху изговори още една шлока:
„Скъпа приятелко, ако някой развие дълбока
Любов към Кришна, сина на Нанда Махараджа,
Тя в сърцето му сладко-горчив вкус поражда
И действа по два начина – по-силна от сурова,
Прясна и смъртоносна змийска отрова,
Но същевременно носи блаженство трансцендентално,
Което излива нектар, лекуващ сърцето моментално.
С други думи, любовта към Кришна е така могъща,
Че едновременно отровния ефект съвсем преобръща
И щастието от излятия нектар над всичко надделява.
Ефектът й е двоен - като отрова и нектар се проявява.”10
(2.2.53)
Шри Чайтаня мисли си: „Бог Джаганнатха щом съзра
Заедно с брат Му Баларам и Субхадра, Неговата сестра,
Значи на Курукшетра се намирам,
Където те всички се събират
И значи има смисъл, че съм се родил,
Защото видях лотосоокия си мил,
Който дарява утеха лековита
10

„Видагдха-мадхава” (2.18) Стихът е изговорен от Паурнамаси към Нандимукхи
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На снагата, на ума и на очите.”
(2.2.54)
Стоейки близо до Гаруда-стамбха,
Във Джаганнатх се взираше Гоуранга.
За силата на любов дълбока като тази думи няма!
В земята, под колоната с Гаруда имаше дълбока яма,
Която се изпълни със любовните сълзи на Бога;
За сцена като тази повече да кажа аз не мога...
(2.2.55)
На път от храма на Джаганнатх за у дома,
Махапрабху присядаше на голата земя,
С нокът рисуваше картини във прахта,
Погълнат цял във Своята тъга
И възклицаваше: „Уви, къде е Вриндавана?
Синът на царя на пастирите къде се дяна?
Къде е Кришна, свирещ на флейтата мелодия отбрана?”
(2.2.56)
Шри Чайтаня Махапрабху скърбеше така:
„Къде е Шри Кришна, с извитата на три места снага?
Къде е на флейтата сладката Му песен
И къде е брегът на Ямуна чудесен?
Къде е забавлението танцът раса?
Танците, песните, смехът – къде са?
Къде е моят Бог, Мадан-мохан Този, който пленява Купидон?”
(2.2.57)
Така екстазните емоции бушуваха във Бога,
Изпълвайки ума Му всеки миг с тревога.
В тежка раздяла, Той изгубваше търпение
И стихове различни рецитираше с вълнение:
(2.2.58)
„О мой Господи, о Върховни Боже!
О, на безпомощните верни друже!
Ти си на милостта океан единствен!
Понеже аз не срещнах Твоя лик божествен,
Моите дни и нощи станаха непоносими!
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Как да изживея времето си, о, кажи ми!”11
(2.2.59)
Злочестите Ми дни и нощи не отминават,
Понеже Аз лишен от срещата със Теб оставам.
Не зная как да преживея цялото това време!
Приятелю на безпомощните, избави Mе от това бреме!
О Ти, който си от милост океан безкраен,
Позволи Ми да Те зърна, защото съм отчаян!”
(2.2.60)
От чувства на екстаз така надмогнат,
Безпокойство се пробуди във ума на Бога.
Никой не можеше докрай да разбере
Какъв ход този екстаз ще избере.
Понеже Чайтаня да се срещне с Кришна не успя,
Сякаш пожар стихиен във ума Му разгоря.
И Той започна да разпитва Кришна как
Накрая би могъл да Го достигне пак.
(2.2.61)
„О Кришна, свирец на флейта, който си моята радост!
В трите свята няма друга като Твоята сладост!
Ти знаеш колко съм непостоянен; аз зная, че такъв си и Ти.
Никой друг изобщо и не разбира нашите игри.
Как искам лика Ти прелестен да зърна насаме,
Но как ли това би могло да се осъществи въобще?”12
(2.2.62)
„Мой скъпи Кришна, само Ти и Аз знаем
Силата на Твоите красиви черти
И заради тях Аз съм непостоянен.
Сега, това е Моето положение, уви,
Не знам нито какво да правя, нито къде да се дяна.
Къде мога да Те открия? Коя посока да хвана?”
(2.2.63)
В противоречиви състояния изпадаше Му тъй ума
И различните екстази сражаваха се във война.

11
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Сблъскваха се тревога, немощ, смирение, нетърпение и гняв
Сякаш войници, а лудостта на любовта причина бе за тях.
(2.2.64)
Тялото на Бога беше точно като поле със захарна тръстика,
Където слоновете луди на екстаза влязоха и се настаниха.
Между слоновете разрази се битка, в хода на която
Цялото поле със захарна тръстика бе стъпкано и отвято.
Трансцендентална лудост се пробуди в Божията снага
И Той почувства се отпаднал в тялото си и в ума.
Във това си дивно екстатично състояние
Махапрабху направи следното признание:
(2.2.65)
„О, мой Боже! О, най-мили! Приятелю единствен на вселената!
О Кришна, неспокойни, океан на милостта, блажената...
О Господарю мой, о наслаждаващ се, любим на моите очи!
Уви! Кога ли ще Те видя пак?! Кога, кога, кажи?!”13
(2.2.66)
Симптомите на лудостта послужиха като подбуда
За помнене на Кришна. Това екстазно настроение пробуди
Любов, презрение, клеветничество, гордост, чест, молба;
Така Шри Кришна някога бе хулен, а почитан след това.
(2.2.67)
Чайтаня обърна се към Кришна в Радхиното настроение:
„О Мой Господи, тъй зает във Своите забавления,
Ти използваш всички жени в тези вселени
По прищевките на желанията си съкровени!
Към Мене Ти си толкоз мил. Моля те, погледни Ме,
Защото за щастие пред Мен застанал си и заплени Ме!
(2.2.68)
Мой скъпи Господи, всички жени във вселената привличаш
И щом се появят се грижиш всички тях да ги развличаш.
Ти си Бог Кришна, всеки може Твоята красота да заплени,
Но като цяло си един развратник и уважение не заслужаваш Ти.
(2.2.69)
Умът Ти винаги е неспокоен, скъпи Кришна.
13
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На едно място никога не можеш Ти да се свъртиш
Ала да Те виним ние за това е съвсем излишно;
Волния вятър изобщо можеш ли да уловиш...
Ти всъщност океан от милост си, приятелю на Моето сърце,
Затова нямам никаква причина да Ти се гневя въобще.
(2.2.70)
Мой скъпи Господи, Ти си господарят, и животът, и душата
На Шри Вриндавана. Моля Те погрижи се за свободата
На това място, където не можем да си отдъхнем от дейности много.
Всъщност Ти единствен Ми се наслаждаваш, без Тебе Аз не мога.
Ти си се появил просто с щастие да Ме дариш, а не за друго нещо
И това е едно от Твоите изкуства, които Ти владееш толкова вещо.
(2.2.71)
Взимайки словата Ми за клевета, Ти си тръгна от Мен!
Далече си, но моля Те, чуй на молитвите Ми скрития рефрен;
„Ти си щастието на очите Ми! Ти си богатството на Моя живот!
Моля те, позволи ми да Те видя пак, Моя любов!”
(2.2.72)
В тялото на Махапрабху имаше различни преобразувания Вцепенение, треперене, потене, пребледняване, ридание
И пресекване на гласа. По този начин цялата Му снага
Бе проникната от щастието без предел на радостта
И в резултат на това понякога Шри Чайтаня се смееше,
Понякога плачеше, друг път танцуваше или пък пееше,
Понякога изправяше се и насам-натам Той тичаше,
А друг път губеше свяст и на земята в миг се свличаше.
(2.2.73)
Когато в несвяст изпадаше така Шри Чайтаня,
Върховния Бог срещаше в Своето безсъзнание.
Тогава скачаше, издавайки силен звук,
И заявяваше: „Великият Кришна е тук!”
На Кришна качествата сладостни, неземни
В ума на Чайтаня водеха до грешки и промени
И рецитирайки следната строфа възвишена,
Той уверяваше околните в присъствието на Кришна.
(2.2.74)
Чайтаня Махапрабху, в настроението на Радхарани,
Се обърна към гопите, Своите приятелки избрани:
„Мои скъпи сакхи, къде е Кришна, в Своята любовна младост
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Който сияе като цвят кадамба и е самата несравнима сладост,
Нектар за Моите очи и Моето жадно съзнание,
Разпускащ косите на гопите със своето влияние,
Върховен извор на трансцендентално блаженство,
Мой живот и душа, за погледа Ми съвършенство?”14
(2.2.75)
Шри Чайтаня сетне заговори: „Струва ми се, че
Самият Купидон, сияен с блясък на кадамбово дръвче,
Сега е тук; Той ли е същата олицетворена сладост,
На очите и ума Ми невъобразимата радост,
Който е животът Ми и Моята душа?
Наистина ли Кришна е дошъл пред Мен сега?”
(2.2.76)
Както духовният учител ученика си наказва
И изкуството на преданото служене показва,
Така всичките екстатични симптоми на Бог Чайтаня В това число мрачност, смирение, радост, отчаяние,
Издръжливост и гняв – Неговия ум и тяло обучаваха.
По този начин дните на Махапрабху минаваха.
(2.2.77)
На Чандидаса и Видяпати Той книгите четеше
И песните им пееше когато не мълчеше.
От „Джаганнатха-валлабха-натака” слушаше цитати,
От „Кришна Карнамрита” и „Гита Говинда”, поетичните трактати.
Така в компанията на Рамананда Рая и Сварупа Дамодара,
Махапрабху дните и нощите си в възпяване и слушане прекара.
(2.2.78)
Сред Своите придружители Махапрабху се наслаждаваше
На четири вкуса, заради които на преданите задлъжняваше:
Като баща обичаше Го мъдрият Пури Парамананда,
С приятелска любов обливаше Го Рая Рамананда,
Говинда беше Негов чист слуга, а Гададхара,
Джагадананда Пандит и Сварупа Дамодара
Със Него бяха свързани в интимната любов Така общуваше със преданите си самият Бог.
(2.2.79)

14
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Лилашука15 бе обикновен човек, нали?
Ала екстатичните симптоми в тялото си прояви.
Какво чудно тогава, че признаците на екстаза
Върховният Бог в тялото си показа?
Чайтаня бе на най-висшето ниво на любовта
И бликаха екстазите естествено в кръшната Му снага.
(2.2.80)
Преди, когато във Вриндаван забавляваше се от душа,
Три различни типа екстаз да изпита Бог Кришна пожела,
Но въпреки големите усилия, Той да ги вкуси не можа.
Такива екстази са монопол единствено на Радхика;
Затова, за да ги вкуси, Шри Кришна Нейната позиция прие,
Като във формата на Шри Чайтаня Махапрабху дойде.
(2.2.81)
Като лично вкусваше божествена любов с финес,
Махапрабху учеше учениците си на този процес.
Чайтаня е богаташ, който чинтамани притежава
И на всеки милостиво това съкровище раздава,
Без да отчита подходящ ли е или пък не;
Затова Той най-щедрият сред всички е.
(2.2.82)
Никой друг, дори не и творецът Бог Брахма
Не може да вкуси и капчица от милостта
На този поверителен океан от екстатични чувства.
Но Шри Чайтаня Махапрабху, след като я вкусва,
По безпричинната си милост любовта разпространява,
Като по целия свят щедро и на всеки я раздава.
Затова не може да има аватар по-великодушен!
Кой може да опише Неговите качества могъщи?
(2.2.83)
Подобни теми не бива да се обсъждат открито,
Защото кой ли ще ги разбере, даже и да се опита?
Такива са дивните забавления на Чайтаня!
Към онзи, който да ги разбере има съзнание,
Махапрабху специалната си милост проявява,
Като общуване със слуга на слугата си му дава.

15
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(2.2.84)
На Чайтаня Махапрабху дивните забавления
Са най-скъпоценните от всички украшения.
Те бяха в хазната задържани
На Сварупа Дамодар Госвами.
Той от своя страна ги обясни на Рагхунатха даса,
Който на мен ги повтори такива каквито са.
Каквото чух от Рагхунатха дас Госвами, в тази книга
Аз съм описал и надявам се до преданите да достига.
(2.2.85)
Ако някой каже, че „Чайтаня Чаритамрита”
Цялата е със санскритски стихове изпълнена,
Затова обикновеният човек, дори и да опита
Няма нищичко да разбере напълно,
Отговарям, че описал съм на Чайтаня забавленията
И че всекиму да угодя не е в мое владение.
(2.2.86)
В тази книга няма противоречиви заключения,
Нито в нея се приемат някакви чужди мнения.
Аз съм я написал, за да представя същината
На това, което чул съм по парампарата.16
Ако, за да угодя на някой друг бях писал,
Аз простата истина не бих така описал.
(2.2.87)
Човек в началото дори и да не разбира,
Ако да слуша пак, и пак, и пак не спира
Чудните ефекти от забавленията на Чайтаня
Любовта към Кришна ще му донесат
И постепенно ще се изяснят в неговото съзнание
Отношенията на Кришна с гопите някой път.
Нека всеки отново и отново слуша за Неговата слава!
Този съвет е с оглед на най-висшето му благо.
(2.2.88)
В отговор на онези словоохотливи критици,
Които казват, че със стихове санскритски
Е пълна тази „Чайтаня Чаритамрита”
Може да се каже, че с тях е пропита
16
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И „Шримад Бхагават Пурана” с нейните коментари,
Но шлоките на „Бхагаватам” могат да бъдат разбрани
От всеки, както и от напредналите ваишнави,
Които изследване на коментарите й правят.
Защо тогава людете да не се опитат
Да разберат „Чайтаня Чаритамрита”?
Тук има само няколко санскритски стиха,
Значението на които значително опростиха
Обясненията, които давам на обикновен бенгали;
Не би трябвало да е трудно смисъла да са разбрали.
(2.2.89)
Вече описах в резюме, накратко
Всички участници и всички факти
От последните забавления на Чайтаня.
И подробно да ги разкажа имам желание,
Стига само да остана още известно време жив
И милостта Му да получа аз ще съм щастлив.
(2.2.90)
Сега съм станал твърде стар на вид,
Всъщност съм един немощен инвалид.
Докато пиша, ръцете ми треперят;
Не мога да си спомня дори какво вечерях;
Нито мога да виждам, нито правилно да чувам,
Ала при все това аз пиша и това е чисто чудо!
(2.2.91)
В тази глава съм разказал до известна степен
Сетните епизоди от живота на Махапрабху чудесен.
Ако не успея да ги опиша подробно и дните ми преминат,
Преданите поне това трансцендентално съкровище ще имат.
(2.2.92)
В тази глава накратко се опитах Антя-лила да опиша.
Каквото съм пропуснал в бъдеще надявам се да го допиша.
Ако продължа да живея по милостта на Бог Чайтаня,
Надявам се ще мога да изпълня своите желания
И на тези забавления да дам аз пълни описания.
(2.2.93)
С това аз обожавам нозете, на лотоси ухаещи,
На всички предани, напреднали и начинаещи,
И моля ги от мене да останат те доволни!
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Не съм добавил, нито махнал нищо своеволно
Към това, което съм разбрал от Дамодар Сварупа,
От Рагхунатха дас Госвами и от Госвами Рупа.
(2.2.94)
В съгласие със правилата на парампара
Аз посягам, за да взема от прахта
От лотосовите нозе на Панча-таттва
И на всичките Им придружители махатми,
Като Сварупа Дамодара, Шри Рупа Госвами,
Шрила Санатана и Рагхунатха дас Госвами.
Прахта от техните нозе върху главата си желая,
Благословен от милостта им нека бъда до безкрая!
(2.2.95)
Получил заръка от авторитетите, споменати по-горе,
И от вриндаванските ваишнави, особено от Харидас,17
За живота на Махапрабху се опитва да говори
И да го описва Кришнадаса Кавираджа, тоест аз.
Ала това е само капка от една вълна от океана,
Който представляват забавленията на Шри Чайтаня.

17
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ГЛАВА ТРЕТА
ГОСТУВАНЕТО НА БОГ ШРИ ЧАЙТАНЯ МАХАПРАБХУ В ДОМА НА
АДВЕЙТА АЧАРИЯ
(2.3.1)
След като прие санняса, отречението от живота,
Бог Чайтаня, от любов към Кришна най-дълбока,
Пожела към Вриндавана да се отправи,
Но привидно грешка Той направи,
Като се заскита в Радха-деша.
По-късно с бхактите си Той се срещна
В Шантипура, където на общуването им се наслаждава.
Моите смирени почитания този Шри Чайтаня заслужава!
(2.3.2)
Слава на Шри Чайтаня! Слава на Нитянанда!
Слава на блажения Прабху Адвейтачандра!
Слава на преданите на Чайтаня, а това са
Всички бхакти, начело с Тхакура Шриваса!
(2.3.3)
В края на двадесет и четвъртата си година,
Преди месецът Магха да бе преминал,
Шри Чайтаня прие сана на отречението
На луната през периода на увеличението.
(2.3.4)
След като Махапрабху прие санняс,
От любов към Кришна пое към Вриндавана,
Ала, объркан в Свойто състояние на транс,
Три дни в земите Радха-деша Той остана.
(2.3.5)
Минавайки през земята, като Радха-деш позната,
Махапрабху стих рецитира със екстаз в душата.
(2.3.6)
Един брахмана от Аванти-деша рече:
„Ще прекося на невежеството непреодолимия океан,
Твърдо установен в служене към Кришна вечно,
От преданост към лотосовите Му нозе обладан.
Това е потвърдено от ачариите предишни,
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Непоколебимо предани на Параматма, Кришна.”18
(2.3.7)
Шри Чайтаня Махапрабху одобри
Смисъла на цитирания стих поради
Решителността на отдадения в отречение
Да служи на Мукунда с предано влечение.
(2.3.8)
Приемането на санняс има едно истинско значение Човек в служене на Мукунда да се отдаде.
Така може да постигне той освобождение
От обвързването в материалните светове.
(2.3.9)
След като прие санняса сана,
Махапрабху реши към Вриндавана
Да се отправи и сам да се ангажира
Единствено, изцяло, без да спира
В служене на Мукунда вдъхновено
На място някое усамотено.
(2.3.10)
Вървейки към Вриндавана, у Шри Чайтаня
Проявиха се всички екстатични състояния
И Той не знаеше накъде крачи запленен,
Нито дали е нощ или е ден.
(2.3.11)
Когато Шри Чайтаня към Вриндавана замина,
Последваха Го от ваишнавите извисени трима.
Тук ще спомена и на трима им имената Нитянанда, Чандрашекхара и Мукунда Датта.
(2.3.12)
Докато Чайтаня Махапрабху вървеше
Всеки, който срещна Го из Радха-деша,
С Бога запяваше „Хари! Хари!”
И тъй страданията си материални намали.
(2.3.13)
18

„Шримад Бхагаватам” 11.23.57
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Всичките пастирчета, които видяха
Чайтаня Махапрабху край тях да минава,
Високо светите имена на Бога възпяха,
„Хари! Хари!” започнаха да възклицават.
(2.3.14)
Когато чу пастирчетата да пеят „Хари! Хари!”
Чайтаня Махапрабху много се удовлетвори.
Той приближи и с длан докосна всяка глава
С думите: „Продължавайте да пеете все така!”
(2.3.15)
Шри Чайтаня Махапрабху така всички благослови
Казвайки, че са много щастливи и ги възхвали,
А в себе си изпита удовлетворение голямо
Защото чу как всички те възпяха Харинама.
(2.3.16)
Като ги повика насаме и преднамерено
Разказа им някаква история достоверна,
Нитянанда Прабху момчетата зарече,
И следните поверителни думи им рече:
(2.3.17)
„Ако Шри Чайтаня Махапрабху ви попита
Как да стигне до святата земя на Враджа,
Моля ви, покажете Му пътеката разкрита,
Която води до брега на Ганг и го огражда.”
(2.3.18-19)
Когато Чайтаня Махапрабху пастирчетата запита
Къде е пътеката за Вриндавана, с нектар пропита,
Те Му посочиха виещия се по брега на Ганга друм
И Той пое по него с потънал в екстатичност ум.
(2.3.20)
Щом Богът продължи по брега на Ганга,
Ачарияратна бе помолен от Нитянанда
Да се отправи към дома на Адвейта Ачария
И тръгна натам незабавно Чандрашекхара Ачария. 19

19

Чандрашекхара Ачария – друго име на Ачарияратна.
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(2.3.21)
Шри Нитянанда Госвами му каза: „Аз
Ще отведа Махапрабху докато е в екстаз
При Шантипур край Ганг, свещената река,
А Адвейта Ачария нека чака с лодка на брега.”
(2.3.22)
Нитянанда Прабху продължи: „След това
Ще вляза на Адвейта Ачария в дома,
А ти трябва в Навадвипа да отидеш и
Да се върнеш с майка Шачи и останалите предани.”
(2.3.23)
След като в дома на Адвейта изпрати Ачарияратна,
Нитянанда Прабху пред Чайтаня присъствието си загатна.
(2.3.24)
Шри Чайтаня Махапрабху бе в екстаз и когато
Попита Нитянанда накъде Го водят краката,
Нитянанда Прабху отвърна, че Те двама
Отправили са се в посока Вриндавана.
(2.3.25)
Когато Чайтаня попита: „Вриндавана колко е далече?”
Нитянанда Му отвърна: „Виж! Стигнахме Ямуна вече!”
(2.3.26)
Казвайки това, Прабху Нитянанда
Отведе Чайтаня близо до Ганга
И Махапрабху в Своя екстаз прие,
Че тук не Ганг, а Ямуна тече.
(2.3.27)
Богът каза: „О, каква добра съдба,
Че очите Ми Ямуна съзряха сега!”
И приемайки за Ямуна на Ганга чистите води,
Махапрабху с молитви и поклони приближи.
(2.3.28)
„О река Ямуна, ти си блажената духовна вода,
Даряваща с любов към сина на Нанда Махараджа!
Ти си същата като водата във света духовен
И да измиеш последиците от живота греховен
Си способна, като всички благоприятни неща
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От теб създават се и разпространяват по света.
О дъще на бога на слънцето, моля те, пречисти ни!
Със своите благочестиви дейности озари ни!”20
(2.3.29)
След като рецитира мантрата, Чайтаня
Смирен поднесе Своите почитания
И в Ганг се окъпа доволно,
В едничката си дреха долна.
(2.3.30)
Когато Чайтаня Махапрабху стоеше там
Без втора дреха, Адвейта Ачария сам
Пристигна в лодка и Му донесе бельо,
Както и ново външно облекло.
(2.3.31)
Когато Адвейта застана пред Чайтаня
И Му поднесе Своите почитания,
Покланяйки Му се без принуда,
Богът се замисли в почуда.
(2.3.32)
Все още в екстаз, Бог Чайтаня
Попита следното Адвейта Ачария:
„Защо дойде тук? Как разбра,
Че на Вриндавана съм в святата земя?”
(2.3.33)
Адвейта тогава цялата тайна разкри:
„Вриндавана е там, където си Ти!
Сега, за Мое щастие, Ти дойде
На Ганг до светите брегове.”
(2.3.34)
Чайтаня Махапрабху тогава рече:
„Нитянанда ме измами вече
Като ме доведе на Ганга на брега,
Казвайки ми, че река Ямуна е това.”
(2.3.35)
20

„Чайтаня-чандродая-натака” (5.13) от Кави-карнапура.
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Когато Чайтаня в лъжа обвини Нитай,
Адвейта Ачария Му каза: „Знай,
Че Нитянанда не е казал грешна дума!
Ти току-що окъпа се в Ямуна.”
(2.3.36)
Адвейта Ачария тогава обясни,
Че това е мястото, където двете реки Ганга и Ямуна - заедно текат край всеки бряг:
Ямуна откъм западния, а от към източния – Ганг.
(2.3.37)
Адвейта Ачария предложи: „Скъпи,
След като в Ямуна вече се окъпа,
И е мокра Твоята единствена каупина,
Приеми сухите дрехи, за да не настинеш.”
(2.3.38)
Адвейта Ачария рече: „Ти гладува
Цели три дни, докато душата Ти лудува
В екстаза на чистата любов към Кришна.
Затова Те каня, без формалност излишна:
Ела в дома Ми да получиш подаяние;
Благослови така Моето местообитание.
(2.3.39)
Шепа ориз тъкмо съм сготвил у дома
И съвсем семпла зеленчукова храна.
С луксозни гозби да Те гощавам няма как –
Просто малко течни зеленчуци и спанак.”
(2.3.40)
Казвайки това, Шри Адвейта Ачария качи
Бога на лодката и с Него реката прекоси.
После у дома си Му изкъпа лотосовите нозе
И се почувства прещастлив във своето сърце.
(2.3.41)
Съпругата на Адвейта сготви храната, сетне лично
Адвейта Ачария поднесе всички гозби на Бог Вишну.
(2.3.42)
Цялата приготвена храна бе разделена
На три равни части. Едната беше наредена
68

На метална чиния, за да се предложи със любов
На Бог Кришна, върховния и всепривличащ Бог.
(2.3.43)
Останалите две части бяха наредени
На две бананови листа неразклонени.
Тези листа бяха прясно набрани
От дърво с тридесет и две чепки банани.
На тях красиво бяха подредени
Следните гозби, по-долу изброени:
(2.3.44)
Сготвеният ориз беше купчина
От сварени зърна, много фини.
По средата имаше от краве мляко гхи,
Наоколо съдове от бананови кори,
А в тези съдове Адвейта бе събрал
Разнообразни зеленчуци и мунг дхал.
(2.3.45)
Сред зеленчуковите ястия богати
Имаше патола, каша, манакачу и салата
От джинджифилови резенчета направена
С различни видове спанак добавени.
(2.3.46)
Имаше сукхта, горчив пъпеш, смесен
С зеленчуци и от нектар по-чудесен;
Имаше пет вида сукхти,
На вкус горчиви и люти.
(2.3.47)
Имаше свежи листа от нимба, пържени със патладжан,
И пържен с пхулабади плод патола, току-що набран.
Пхулабади прави се от дхал, смачкан и на слънце изсушен;
Също и ястието кушманда-маначаки сготвено бе този ден.
(2.3.48)
Приготовлението, направено със каша от кокос,
Смесено с извара и небет шекер бе много вкусно.
Имаше къри от цвят на банани и тиква-скуош,
Сварена в мляко, обилни и приготвени изкусно.
(2.3.49)
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Имаше малки кексове, в сладък и кисел сос напоени,
И още пет-шест други кисели приготовления.
Зеленчуците бяха направени така, че като насядат,
Всички да могат удобно да си взимат от прасада.
(2.3.50)
Имаше меки кексчета, направени с мунг и урад дхал,
Също такива, приготвени от банан сладък и узрял.
Имаше различни видове сладкиши, сгъстено мляко,
Смесено с оризови кексчета; и въобще от всяко
Желано приготовление, направено с умение.
(2.3.51)
Всички зеленчуци бяха сервирани в съдини,
Направени от бананови листа, набрани от градини
С дървета, раждащи поне по тридесет и две чепки банани
И не се клатушкаха здравите съдове от листата подбрани.
(2.3.52)
Навсякъде около трите места, където ядяха,
Сто съда, пълни с всякакви зеленчуци стояха.
(2.3.53)
Освен различните видове зеленчуци
Имаше сладък ориз с гхи в пръстени купи,
А край всяко едно от трите отделни места
Бе сложено сгъстено мляко в глинени блюда.
(2.3.54)
Начупен ориз с мляко, смесен с банани
Беше сред приготовленията избрани,
А също и бяла тиква, в мляко сварена;
Наистина не могат да бъдат изброени,
Нито пък да се опишат тук подробно
Всички ястия, сготвени грижовно.
(2.3.55)
На две места имаше делви, пълни богато,
С друг сладкиш, направен от кисело мляко,
Смесено със сандеш и зрели банани;
Да опиша всичко неспособен оставам.
(2.3.56)
Върху хълма от сварен ориз и зеленчуци
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Имаше цветчета и листенца от дърво туласи.
Имаше и стомни освен това
Пълни с ароматна розова вода.
(2.3.57)
Покрай съдовете с всичкото това ядене
Бяха застлани три меки места за сядане.
На Шри Кришна сетне бе предложена храната
И Богът я прие, наслаждавайки й се на аромата.
(2.3.58)
Традиционно, след предлагането на храната
Се извършва церемонията бхога-арати.
Адвейта Прабху помоли братята двама Бог Чайтаня и Нитянанда Рама Да дойдат и аратито отблизо да проследят
И Те, заедно с другите, отидоха да му се насладят.
(2.3.59)
След като аратито бе поднесено на муртите във храма
И Бог Кришна сложен бе да си почива,
Адвейта Ачария излезе и с любов голяма
Заговори на Шри Чайтаня доверчиво.
(2.3.60)
Шри Адвейта Прабху покани
Нитянанда Прабху и Бог Чайтаня
Да влязат в стаята и да насядат
И заедно да вкусят от прасада.
(2.3.61)
Когато Шри Чайтаня и Нитянанда Прабху
Отидоха прасадам да приемат,
Мукунда и Харидаса всеки от двамата чу,
Че повикаха с Тях прасадам да си вземат,
Ала отвърнаха двамата с длани
Молитвено до сърцето допряни.
(2.3.62)
Когато Мукунда бе повикан,
Той да се измъкне се опита
Като каза: „Скъпи господине,
Нещо да довършвам имам.
Прасадам ще приема след време известно;
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Сега вие двамата заедно в стаята влезте.”
(2.3.63)
Харидаса Тхакура каза: „Та аз
Най-низшият сред всички хора съм!
По-късно ще приема във екстаз
Шепа прасад, докато чакам вън.”
(2.3.64)
Адвейта Ачария отведе със смирение
Във стаята, където прасадамът бе нареден
Двамата братя да видят всяко приготовление
И Шри Чайтаня бе особено удовлетворен.
(2.3.65)
Шри Чайтаня Махапрабху одобри
Как бе сготвена и предложена храната
И в удовлетворението си заяви:
„Аз лично ще взема нозете като два лотосови цвята
На оногова, който поднася на Кришна такава храна
И живот след живот ще ги нося на Своята глава!”
(2.3.66)
Когато Шри Чайтаня Махапрабху в стаята влезе,
Трите отделни купчини храна успя да забележи.
Той знаеше, че за Кришна е на всички тях предназначението,
Но не разбра какво е на Адвейта Ачария намерението.
(2.3.67)
Шри Чайтаня каза: „Нека заемем
Трите места и нека прасада приемем”
Адвейта Ачария обаче рече: „Аз сам
Този прасадам сега ще раздам.”
(2.3.68)
Махапрабху помисли, че всички приготовления
Бяха предназначени за разпространение,
Затова Той поиска други две листа, не по каприз
И каза: „Нека хапнем по малко зеленчуци с ориз.”
(2.3.69)
„Просто седнете тук,” Адвейта Ачария отвърна
И Ги настани, като с длани през рамене Ги прегърна.
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(2.3.70)
Чайтаня Махапрабху извиси гласа си:
„Не е правилно за един санняси
Да яде толкова разнообразна храна.
Как иначе ще контролира своите сетива?”
(2.3.71)
Когато Чайтаня не прие сервираната храна,
Адвейта Ачария каза: „Стига с тази игра!
Аз зная кой си и знам с каква цел
Ордена на отречението си приел.”
(2.3.72)
Адвейта Ачария помоли Шри Чайтаня да се храни
И да спре жонглирайки със думи да се брани.
Богът отвърна със усмивка въпреки това:
„Кълна се, че не мога да изям толкова храна!”
(2.3.73)
Тогава Адвейта Ачария помоли Бога
Да приеме от прасада колкото може
И да престане с тези преструвки въобще;
В чинията нека остане каквото не изяде.
(2.3.74)
Шри Чайтаня Махапрабху тогава рече:
„Толкова храна не мога да изям, казах ти вече!
А и не е дълг на един санняси плюс това
Да оставя и раздава от своята храна.”
(2.3.75)
Тогава Адвейта възрази: „А как в Джаганнатха Пури
Ядеш по петдесет и четири пъти на ден без да връзваш кусури?
Ти си идентичен със самия Джаганнатх
И изяждаш по стотици гърнета с прасад.
(2.3.76)
Количеството храна, което изяждат трима души
За Теб не е дори залък, който устата Ти да запуши.
В това отношение тези приготовления обилни
Не са дори от пет залъка за Теб по-силни.
(2.3.77)
На щастието по милостивия закон
Сега дошъл си Ти тук, в Моя дом.
Моля Те, спри да играеш с думи и да спориш!
Започни да се храниш без много да говориш.”
(2.3.78)
Щом Адвейта Ачария каза това,
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Той донесе на двамата Бога вода,
За да могат да си измият ръцете
И Те проядоха с усмивка на лицето.
(2.3.79)
Нитянанда каза: „Три дни гладувах, ала днес като Твой гост
Надявам се да сложа най-сетне край на този пост.”
(2.3.80)
Макар Махапрабху да мислеше, че количеството на храната
Надвишава многократно на отречението в санняса правилата,
Нитянанда Прабху, напротив, считаше, че обядът е по-жалък
От прекъсването на тридневния Му пост с един-единствен залък.
Той много се надяваше на този ден да свърши Неговият пост,
Но „Макар че Адвейта ме покани да обядвам като негов гост,
Аз със толкова количество храна изобщо не успях
Дори да напълня и половината от празния си стомах.”
(2.3.81)
Адвейта Ачария отвърна: „Господарю,
Ти си скитащ поклонник, не си царя!
Понякога се храниш само с корени и плодове,
Друг път пък не ядеш въобще.
(2.3.82)
Аз съм беден брахмана, а Ти си ми дошъл на гости у дома.
Моля Те, алчен не бъди и се задоволи с предложената Ти храна.”
(2.3.83)
Нитянанда отговори: „Какъвто и да съм, Ти си Ме поканил,
Затова трябва да Ми сервираш толкова, че да съм се нахранил.”
(2.3.84)
Негова Божествена Милост Адвейта Ачария Прабху,
След като изказването на Шри Нитянанда Рама чу
Се възползва от възможността, която Му се предостави
И в шеговит тон следните думи към Бог Нитай отправи:
(2.3.85)
„Какъв парамахамса въобще си Ти?!
Това, че си приел санняса са лицемерни лъжи!
Ти си санняси само, за да си пълниш стомаха
И да тормозиш брахманите, приютен под тяхната стряха.”
(2.3.86)
Адвейта Ачария Го обвини така:
„Ти можеш да изядеш 40-80 кила
Ориз, а аз съм просто беден брахмана-сиромах.
Отде да взема толкова, та да е сит Твоя стомах?
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(2.3.87)
Каквото Ти се дава, изяждай го и ставай,
И шепичка ориз да е само дори.
Не буйствай, лудости не проявявай
И не разхвърляй насам-натам трохи!”
(2.3.88)
По този начин Нитянанда и Чайтаня
Ядоха и се шегуваха с Адвейта Ачария.
След като изяждаше половината от зеленчуковото блюдо,
Шри Чайтаня го оставяше и продължаваше със друго.
(2.3.89)
Само щом Богът някое ястие преполовеше,
Адвейта досипваше и пак пълно блюдото беше.
(2.3.90)
След като изпълнеше със зеленчуци някой съд,
Адвейта Ачария ги молеше още да ядат,
А Чайтаня Махапрабху казваше: „Спри дотам!
Колко още трябва да продължавам да ям?”
(2.3.91)
Адвейта Ачария започваше да Му се моли:
„Не Ми отказвай каквото съм Ти дал!
Приеми колкото искаш по Своя воля.
Нека половината остане, другото щом си изял.”
(2.3.92)
Така, като Им се помоли най-смирено,
Адвейта Ачария накара двата Бога да се хранят
И всичките Му желания бяха удовлетворени
По милостта на Нитянанда и на Шри Чайтаня.
(2.3.93)
Нитянанда Прабху отново рече на шега:
„Останах си Аз гладен да говея.
Моля Те, махни тази храна!
И трошичка не съм взел от нея.”
(2.3.94)
След като каза това, пред погледа Му удивен
Нитянанда Прабху, привидно разгневен,
Взе шепа от ориза в Своята длан
И я хвърли върху пода незастлан.
(2.3.95)
Когато две или четири оризови зрънца
Докоснаха на Адвейта святата снага,
Той затанцува, потънал във екстаз изцяло,
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С ориза полепнал по Своето тяло.
(2.3.96)
Когато оризът, хвърлен от Нитянанда,
Докосна тялото на Шри Адвейтачандра,
Ачария почувства си пречистена снагата
От досега на остатъците от храната,
Хвърлени по Него от Нитянанда Парамахамса,
Затова Той бе отвят от вихъра на танца.
(2.3.97)
Адвейта Ачария каза през смях:
„Мой скъпи Нитянанда, да Те поканя бях готов
И сега действително резултата видях Ти нямаш ни установена каста, нито род,
А по природа си безумец луд,
Който понякога държи се като шут.
(2.3.98)
Луд да ме направиш като себе си, затова
Замери Ме със останките на Твоята храна.
Ти дори не се страхуваш и от факта,
Че принадлежа към браминската каста.”
(2.3.99)
Нитянанда отвърна: „Това е прасад
Останал от обяда на Кришна богат.
Ако смяташ остатъците за обикновени трохи,
Оскърбление страшно извършваш, уви!”
(2.3.100)
Шрила Нитянанда Прабху продължи:
„Поне стотина санняси в дома си покани
И обилно със храна ги нагости;
Така от обидата си Ти се очисти.”
(2.3.101)
Адвейта Ачария отвърна: „Никога вече
Не ще поканя санняси в дома си, човече!
Саннясите на брамините са врагове скрити,
Унищожаващи предписанията на смрити.”
(2.3.102)
След това, Адвейта Им подаде вода
Да измият своите ръце и уста.
Сетне Ги отведе до едно хубаво ложе,
Където да си полегнат и починат Ги положи.
(2.3.103)
Адвейта Ачария поднесе на двамата Богове
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Карамфил и кардамом с туласи цветове,
Хубав вкус да имат във устата
След приемането на храната.
(2.3.104)
Шри Адвейта Ачария, съвършен брахмана-грихастха,
Тогава намаза телата на Боговете със сандалова паста
И сетне на гърдите Им с обич и уважение постави
Два ароматни цветни гирлянда, които бе направил.
(2.3.105)
Когато Махапрабху на ложето полегна,
Адвейта чакаше да масажира Неговите нозе,
Ала Чайтаня нерешително Го погледна
И сетне с обич във гласа подзе.
(2.3.106)
Шри Чайтаня Махапрабху рече:
„Адвейта Ачария, по много начини вече
Ме накара да танцувам, но сега
Те моля спри да правиш Ти така.
С Мукунда и Харидаса отиди
И обяда си най-сетне приеми.”
(2.3.107)
Тогава Адвейта Ачария, без нищо повече да пита,
С Мукунда и Харидаса прие прасадам до насита.
(2.3.108)
Когато населението на Шантипура чу,
Че във града отседнал е Махапрабху,
Натам веднага се отправиха в тълпа
Да видят лотосовите Му стъпала.
(2.3.109)
Хората скандираха: „Хари! Хари!”
Пеейки в ликуване щастливо.
Богът действително ги порази
С лицето си така красиво.
(2.3.110)
Те видяха Неговото светло тяло
С ярък блясък засияло цяло,
По-блестящо и от слънцето във небесата,
А над всичко това, покрита бе снагата
На Махапрабху с одежди в цвят шафранен
Като изгрева на първата зора най-ранен.
(2.3.111)
Хората идваха и си отиваха в ликуване голямо;
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Да изброи колко много бяха никой няма.
(2.3.112)
Веднага щом вечер настана,
Адвейта започна санкиртана.
Той самият дори захвана да танцува,
А Богът на представлението се полюбува.
(2.3.113)
Само щом затанцува тъй Адвейтачандра,
Веднага в танца включи се и Нитянанда.
Харидаса Тхакур, в щастие голямо,
Също затанцува зад другите двама.
(2.3.114)
Адвейта Ачария изпя рефрен от песента:
„Скъпи приятелки мои, какво да кажа сега?
Днес Аз получих удоволствието най-висше След много, много дни в дома ми гост е Кришна!”21
(2.3.115)
Адвейта водеше групата за санкиртан,
Пеейки този стих с възторг голям.
В екстаза си Ачария обилно се потеше,
Трепереше, настръхваше, цял в сълзи беше,
А понякога с гръмовен глас ревеше.
(2.3.116)
Адвейта Ачария, докато танцуваше така във възторг,
Се завърташе понякога и хващаше нозете на своя Бог.
Тогава Ачария поглеждаше към Шри Махапрабху
И с думи пълни с обич следното казваше Му.
(2.3.117)
Шри Адвейта Ачария с любов произнесе:
„Много дни Ти се измъкваше от Мен далече.
Сега най-сетне имам Те във Своя дом;
Ще те привържа тука по любовния закон.”
(2.3.118)
Казвайки това, Адвейта Ачария извърши
Радостен санкиртана докато нощта не свърши.
Забравил всяка грижа, всяко бреме
Той танцуваше през цялото време.
(2.3.119)
21

Песен съставена от Видяпати. Предполага се, че е изпята от Шримати Радхарани, когато Кришна се
върнал от Матхура.
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Наблюдавайки екстатичния танц на Адвейта,
Бог Чайтаня спомни си Кришна, свиреца на флейта
И екстазните тръпки на раздялата Го побиха,
Като любовните вълни и пламъци увеличиха.
(2.3.120)
Развълнуван от екстаза, Бог Чайтаня
Изведнъж се свлече на земята в безсъзнание.
Адвейта Ачария, виждайки това,
Своето танцуване веднага спря.
(2.3.121)
Когато Мукунда видя в какво състояние
Намираше се Бог Кришна Чайтаня,
Много шлоки изпя самият той изкусно,
Увеличавайки екстазното Му чувство.
(2.3.122)
Адвейта Ачария повдигна тялото на Шри Махапрабху,
За да Му помогне да се изправи и танцува по средата,
Но Богът, след като строфите изпети от Мукунда чу,
Не можеше да бъде удържан заради симптомите в снагата.
(2.3.123)
Сълзи се стичаха от Неговите очи,
Тялото Му цяло не спираше да трепти,
Космите Му настръхваха, потеше се обилно,
Гласът излизаше от гърлото Му нестабилно,
Понякога стоеше, а понякога губеше свяст,
Понякога плачеше в копнежната си страст.
(2.3.124)
Мукунда изпя: „Моя скъпа приятелко близка, мила!
Какво Ми се случи! Любовта към Кришна е поразила
Със отровата си Моя ум и изтерзаното Ми тяло;
Сериозно те измъчени са и пострадали изцяло.
(2.3.125)
Умът Ми ден и нощ в агония гори.
Отдих не намирам, сън не Ме лови.
Ако имаше такова място, където да знам,
Че ще намеря Кришна, полетяла бих натам!”
(2.3.126)
Тази строфа Мукунда изпя
С много сладост във гласа,
Но щом да я дочуе тогава успя,
Умът на Махапрабху се разпиля.
(2.3.127)
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Трансценденталните екстатични симптоми
Като разочарование и прискръбна притома,
Наслада голяма, неспокойно вълнение,
Невъздържана гордост и тихо смирение Всичките едновременно у Бога се проявиха
И като воини за властта над Него се сбиха.
(2.3.128)
Цялото Му тяло започна да залита
Поради яростните атаки, които изпита,
На различни екстатични симптоми и когато
В резултат на това падна на земята,
Неговото дишане почти съвсем замря
И Той остана ничком да лежи така.
(2.3.129)
Виждайки състоянието на Бога,
Всички предани изпаднаха в тревога.
Тогава Той внезапно скочи във самозабрава
И звуци гръмогласни почна да издава.
(2.3.130)
Щом се изправи, Богът високо каза,
Заливан от силните вълни на екстаза:
„Продължавай да говориш! Моля недей да спираш!”
И започна да танцува, от удоволствие замиращ.
(2.3.131)
Бог Нитянанда вървеше близо до Шри Чайтаня,
За да Го хване ако падне пак във безсъзнание.
Адвейта Ачария и Тхакура Харидас
Ги следваха, танцувайки в захлас.
(2.3.132)
По този начин в продължение на три часа
Богът танцува на вълните на екстаза.
Понякога симптомите на любовта Му бяха очевидни Включително наслада, скръб и други чувства дивни.
(2.3.133)
Три дни не беше хапвал нищо Богът,
А след това нахранил се бе изобилно.
Затова, танцувайки и скачайки до изнемога,
Почувства изтощение най-сетне силно.
(2.3.134)
Напълно потопен във любовта към Бога,
Той не можа да разбере налегналата Го умора,
Но Нитянанда Прабху Го хвана и Го спря
И тъй след миг ли два и танцът Му замря.

80

(2.3.135)
Макар Богът съвсем изнемощял вече да беше,
Нитай за всеки случай в прегръдка здраво Го държеше.
Адвейта Ачария санкиртана преустанови
И служейки на Чайтаня с обич, сложи Го да полежи.
(2.3.136)
Цели десет дена, без да спре
Адвейта Ачария провеждаше
Всяка вечер пирове, киртàни;
Така служù на Бога без промяна.
(2.3.137)
На заранта Ачария Чандрашекхара
Качи на един паланкин Шачимата
И изведе на Чайтаня майчицата стара
Наред с мнозина още отдадени святи.
(2.3.138)
Мълвата чули, всички граждани на Надия
Се струпаха да видят Бог Чайтаня,
В това число старци, деца, жени Така тълпата бързо се увеличи.
(2.3.139)
След като бяха изпълнени всички сутрешни задължения
И Богът маха-мантрата възпяваше с благоговение,
Към дома на Адвейта Ачария тръгна Шачимата,
Придружавана на преданоотдадените от тълпата.
(2.3.140)
Щом майка Му пред взора Му се появи,
Чайтаня Махапрабху се просна доземи
Като пръчка в нозете на майка Шачи,
Която Го взе в скута си и започна да плаче.
(2.3.141)
Когато се видяха един друг,
Двамата овладяваха се с труд.
Гледайки главата на Бога без коси,
Майка Шачи силно се обезпокои.
(2.3.142)
Изпълнена със майчинска любов,
Тя галеше снагата на самия Бог.
Понякога лицето Му целуваше старателно
И да Го наблюдава се опитваше внимателно,
Но понеже очите й със сълзи пълни бяха,
Те това, което искаха да видят, не успяха.
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(2.3.143)
Разбирайки, че Бог Чайтаня санняс е приел,
Тя рече Му разплакана от мъка без предел:
„Свидни Нимай, Ти така жесток не си
Като Вишварупа, по-големия си брат, нали?”
(2.3.144)
Шачимата тревожно продължи:
„След като прие сана санняса,
Вишварупа повече не ми позволи
Да зърна неговия лик прекрасен.
Ако Ти постъпиш като Него, знай,
Това за мен със сигурност ще значи край!”
(2.3.145)
Богът отвърна: „Майко скъпа, чуй Ме, моля!
Тялото ми е изцяло в твоя власт.
Отдадено е то единствено на твоята воля Съвсем нищичко не притежавам Аз.
(2.3.146)
Това тяло е дошло от тебе,
Отгледала си го сама от бебе.
Как мога да ти се издължа въобще
Милиони пъти още да се раждам ако ще!
(2.3.147)
Дали в съзнание бе или не,
Синът ти ордена на отречението прие.
Въпреки това, майко, кой както иска да Ме съди,
Но безразличен към теб никога няма да бъда.
(2.3.148)
Моя скъпа майко, където Ме накараш да остана,
Аз без да се колебая там ще си направя стана.
Каквото и да ми наредиш, ще го направя
И любовта на майка си навред ще славя.”
(2.3.149)
С тези думи отново и отново Бог Чайтаня
Поднасяше на майка си Своите почитания,
А майка Шачи, щастлива от сърце,
Пак и пак прегръщаше своето дете.
(2.3.150)
Тогава Адвейта Ачария отведе у дома си
Без предел щастливата в момента майка Шачи.
Богът да срещне преданите бе готов
И с всички тях да обмени любов.
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(2.3.151)
Чайтаня посрещаше един по един
Всеки от преданите си любим
И вглеждайки се на всеки в свидното лице,
Прегръщаше ги здраво с двете си ръце.
(2.3.152)
Макар че преданите изпитваха тъга
Да видят на Бога обръснатата глава,
Те щастливи бяха, въпреки това,
Да съзерцават Неговата дивна красота.
(2.3.153-155)
Шриваса, Рамай, Видянидхи, Гададхара,
А също Гангадаса, Вакрешвара,
И още Мурари, Шукламбара,
Буддхиманта Кхан, Нандана и Шридхара,
Виджая, Васудева, Дамодара,
Мукунда, Санджая, всички приятели стари,
Жителите на Навадвипа, Негови другари
Пристигнаха и Богът ги посрещна до един
С усмивки и с поглед милостив, незабравим.
(2.3.156)
Всички възпяваха светите имена на Хари
И танцуваха ли танцуваха чак до зори.
По този начин жилището на Адвейта
Се превърна неусетно във Ваикунтха.
(2.3.157)
И от околните села заприиждаха хора, не само
Преданите на Махапрабху от Навадвипа-дхама.
(2.3.158)
Всички, които дойдоха от близките села,
За да се насладят на Божията красота,
Особено от територията на Навадвипа,
Адвейта Ачария настани, без да ги пита
И ги хранеше в продължение на много дни;
Всъщност, Той всичко точно и навреме нагласи.
(2.3.159)
Запасите на Адвейта и Неговите продоволствия
Бяха неизчерпаеми и неизтощими.
Колкото повече раздава със удоволствие,
Толкова повече в складовете му има.
(2.3.160)
От деня, в който пристигна в дома на Адвейта Ачария,
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Шачимата за готвенето започна да отговаря
И Шри Чайтаня вечеряше през всички дни
В компанията на Своите свидни предани.
(2.3.161)
Който дойдеше денем, виждаше Бога сияен
И бе посрещан от Адвейта Ачария всеотдаен.
Който дойдеше нощем, гледаше как Богът танцува
И слушаше Го с преданите как мантрува.
(2.3.162)
Когато Богът извършваше киртана
В тялото Му се проявяваха на смяна
Всякакви видове симптоми трансцендентални
И състоянието Му не изглеждаше нормално.
Понякога трепереше, плачеше или бе като зашеметен,
С настръхнали косми, с пресекващ глас, като опустошен.
(2.3.163)
Богът често строполяваше се на земята.
Виждайки това, ридаеше Шачимата.
(2.3.164)
Шачимата мислеше, че на Нимай снагата
Се смазва, когато Той падаше на земята.
Тя проплакваше отчаяна: „Уви! Уви!”
И към Бог Вишну отправяше молби:
(2.3.165)
„Мой скъпи Господи, милостив бъди
И едничка благословия ми дари
В резултат на служенето, което от дете
Извършвала съм в лотосовите Ти нозе.
(2.3.166)
Когато Нимай пада на повърхността на земята
Моля Те, пази Го да не си нарани снагата.”
(2.3.167)
Когато тъй обзета бе от майчина любов
Майка Шачи към самия Бог
Щастие, страх и смирение обхващаха изцяло
В талазите си крехкото й тяло.
(2.3.168)
Тъй като Адвейта Ачария даваше подаяния
И вкусна храна на Махапрабху Чайтаня,
Другите предани, начело с Тхакура Шриваса,
Също пожелаха да Го дарят и нахранят у дома си.
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(2.3.169)
Чувайки предложенията от преданите на Бога,
Майка Шачи им каза: „Моля ви, помислете,
Колко ли пъти да видя Нимай аз ще мога?!
Умолявам ви, над мене се смилете!”
(2.3.170)
Шачимата добави: „Що касае всички вас,
Вие можете да срещате Нимай час подир час.
Но каква ще е възможността за мен
Да Го зърна отново някой ден?
Аз ще трябва да остана у дома си,
А там никога не връща се един санняси.”
(2.3.171)
Майка Шачи умоляваше преданите да й дарят милостта,
Докато е в дома на Адвейта само тя да Му готви храна.
(2.3.172)
Чувайки на майка Шачи молбата,
Всички предани си сведоха главата
Почит да отдадат и казаха тогава гласно:
„С всичко, Шачимата, сме съгласни.”
(2.3.173)
Когато Чайтаня видя майчиния плам,
Той дълбоко развълнува се от свян,
Затова всички предани събра
И сетне заговори им така:
(2.3.174)
„Без да получа разрешение от вас
Аз за Вриндавана опитах се да тръгна.
Обаче някакво препятствие тоз час
Възникна и трябваше да се завърна.
(2.3.175)
Мои скъпи и свидни другари!
Макар внезапно да приех санняс
Знам, че към приятелите си стари
Никога безразличен няма да съм Аз.
(2.3.176)
Мои скъпи приятели, докато проявен оставам,
Аз никога няма вас или майка си да изоставя!
(2.3.177)
След като приеме отречение, един санняси
Не бива да остава, обкръжен от близки, у дома си.

85

(2.3.178)
Моля ви се тъй сторете
И нещо вие направете,
Че хем Аз да не ви изоставя,
Хем да не се покрия с лоша слава
И хората да Ме винят, че съм останал
С роднини след като приех санняса сана.”
(2.3.179)
След като думите на Чайтаня чуха, всички предани,
При майка Шачи от Адвейта Ачария бяха заведени.
(2.3.180)
След като разбра на Бог Чайтаня изявлението,
Заговори Шачимата, майката на вселената:
(2.3.181)
„За мене ще е щастие най-голямо
Нимай да може тук да си остане.
Ала същевременно ако някой Го вини
Най-голямата ми мъка ще е това, уви!”
(2.3.182)
„Добро е това съображение.”
Майка Шачи каза, „По мое мнение,
Ако Нимай остане в Джаганнатха Пури
Никой няма да Му намира кусури.
Така хем ще си остане с всички нас,
Хем ще е настрани, като един санняс.
(2.3.183)
Джаганнатха Пури с Навадвипа свързани са тясно
Като две съседни стаи във една и съща къща.
Онези, които в Джаганнатха Пури отиват, е ясно,
Че вести ще донасят в Навадвип като се връщат.
Така от Чайтаня ние новини ще получаваме,
Като хем наблизо, хем отделени оставаме.
(2.3.184)
За всички предани ще е възможно
Да идват и да си отиват неотложно,
А понякога дори самият Гоуранга
Ще идва също да се къпе в Ганга.
(2.3.185)
Моето щастие или нещастие не ме интересуват.
Едно едничко нещо ме вълнува,
А именно щастлив да знам, че Той е!
Неговото щастие е и мое.”
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(2.3.186)
След като чуха майка Шачи,
Преданите изразиха почитта си,
Като й поднесоха молитви и я увериха,
Че нейната заповед да нарушат не биха.
(2.3.187)
Преданите съобщиха на Чайтаня
Какво решението на майка Шачи бе.
Изслушвайки го със дълбоко почитание,
Махапрабху надмогнат бе от щастие.
(2.3.188)
На всички предани, които бяха там
От Навадвипа и от другите места,
Почитания Махапрабху отдаде сам,
Изричайки им следните трогателни слова:
(2.3.189)
„Мои приятели скъпи, съкровени,
Толкова близки всички сте за Мене!
Имам към вас сега една молба.
Моля ви, сторете Ми тази добрина!”
(2.3.190)
Бог Чайтаня ги помоли всички да се върнат у дома
И да започнат съвместно да възпяват светите имена.
Той също ги помоли да обожават Кришна да не спират,
Да възпяват имената Му и забавленията Му да дискутират.
(2.3.191)
След като на преданите даде тези наставления,
Той помоли ги да му дарят своето разрешение
Към Джаганнатха Пури да поеме и ги увери,
Че ще идва да ги вижда пак в бъдните дни.
(2.3.192)
По този начин на всички предани отдаде почитания
И усмихвайки се леко, с тях се сбогува Бог Чайтаня.
(2.3.193)
Когато Богът преданите си замоли да се върнат у дома
И пътя си към Джаганнатха Пури Той предначерта,
Харидаса Тхакура зарида като безумен,
Изричайки с патос следните горчиви думи:
(2.3.194)
„Ти отиваш в Пури” рече Тхакур Харидас.
„Това е добре, но да отида там не мога аз.
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Отсъствието Ти за мен голямо е мъчение!
Какво ще бъде моето местоназначение?
(2.3.195)
Понеже съм най-нищ сред всички люде
Не ще мога да виждам Тебе, своя Бог!
Как такъв порочен и прокуден
Ще поддържам жалкия си живот?”
(2.3.196)
Богът отвърна на Харидаса
„Моля те, възпри смиреността си!
Умът Ми се раздира от вълнение
Просто като виждам твоето смирение.
(2.3.197)
Обещавам ти, самия Джаганнатх ще моля
И вярвам, че по Неговата сладка воля
Във Джаганнатха Пури заедно със Мен
До края ще живееш ден след ден.”
(2.3.198)
След това, Шри Адвейта Ачария
Смирено помоли Бог Чайтаня
С милостта си пак да Го дари,
Като остане още два до четири дни.
(2.3.199)
Чайтаня никога не можеше да пристъпи
Молбата на Адвейта, Своя скъпи,
Затова не пое незабавно към Пури,
А остана в Неговия дом във Шантипура.
(2.3.200)
На Бог Чайтаня милостивото решение
Донесе на Ачария голямо удовлетворение.
Майка Шачи и всички предани ликуваха
И всеки ден като на фестивал празнуваха.
(2.3.201)
Преданите провеждаха беседи денем
За забавленията на Кришна, Бога ненагледен,
А паднеше ли в дома на Адвейта нощта,
Запяваха съвместно всички от душа.
(2.3.202)
Майка Шачи готвеше с голямо удовлетворение,
А Махапрабху и преданите със благоговение
Приемаха прасадам във отлично настроение.
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(2.3.203)
По този начин всичко, що Адвейта притежаваше –
Вяра, преданост, дом, богатства, притежания Успешно и съвършено Той оползотворяваше
В обожание на Бог Махапрабху Чайтаня.
(2.3.204)
Докато майка Шачи постоянно съзерцаваше
Лицето на любимия си син и Го хранеше,
Нейното собствено щастие нарастваше
И в пълнотата си предел не знаеше.
(2.3.205)
Така, радостни, на Адвейта в дома благословен
Преданите прекараха заедно още някой и друг ден.
(2.3.206)
На следващия ден Бог Чайтаня молба изрази
Всички предани да се завърнат по домовете си.
(2.3.207)
Шри Чайтаня Махапрабху ги помоли да продължават
Светите имена на Бога у дома си да възпяват
И увери ги, давайки им честното си слово,
Че ще имат възможността да Го видят отново.
(2.3.208)
„Понякога идвайте в Пури”, каза им Гоуранга,
„А понякога и Аз ще идвам да се къпя в Ганга.”
(2.3.209-210)
Адвейта изпрати четирима за Негова свита:
Нитянанда Госай, Джагадананда Пандита
Пандита Дамодара и Мукунда Датта.
След като утеши майка си, Шачимата,
Шри Чайтаня Махапрабху с допрени ръце
Поднесе молитви в нейните свети нозе.
(2.3.211)
Когато всичко съвършено се уреди,
Бог Чайтаня майка си обиколи
И се отправи безвъзвратно към Джаганнатха Пури,
Съпроводен с плач в дома на Адвейта в Шантипура.
(2.3.212)
Шри Чайтаня, обаче, не трепна дори,
А бързо напред продължи да върви.
Адвейта пристъпваше в Неговите следи
С лице, обляно цяло във сълзи.
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(2.3.213)
След като Го следва на известно разстояние,
Адвейта Ачария бе спрян от Шри Чайтаня.
Допирайки смирено дланите на двете си ръце,
Богът със следните сладки думи молбата си подзе:
(2.3.214)
„Моля Те преданите и майка Ми да утешиш.
Ако Ти самият в скръбта си не се въздържиш
Как останалите ще продължат да съществуват?!
Заради това да се овладееш ще си струва.”
(2.3.215)
Чайтаня Махапрабху, след като каза това,
Прегърна Адвейта Ачария и Го възспря
Да Го следва по петите оттук нататък
И така продължи към града на Джаганнатха.
(2.3.216)
Четиримата другари вървяха заедно с Бога
По брега на Ганг, край водите й модри,
По пътя познат като Чатрабхога
Към Джаганнатха Пури, Ниладри.
(2.3.217)
Шрила Вриндаван дас Тхакура
В своята книга „Чайтаня Бхагавата”
Пътуването на Бога до Джаганнатха Пури
Описа в стихове с подробности богати.
(2.3.218)
Ако някой слуша за дейностите несравними,
Които в дома на Адвейта извърши Бог,
Много скоро той в сърцето си ще има
Съкровището на божествената любов.
(2.3.219)
На Госвамите Шри Рупа и Шри Рагхунатха
Молитвено за милостта копнея.
Следвайки в прахта стъпките от стъпалата,
Стиховете на „Чаритамрита” пея.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРЕДАНОТО СЛУЖЕНЕ НА МАДХАВЕНДРА ПУРИ
(2.4.1)
На Мадхавендра Пури почитанията си поднасям,
Заради когото гърне сладък ориз открадна Гопинатх
И оттогава насетне, благодарение на този санняси,
Като Кшира-Чора бе навред по цялата земя познат.
Удовлетворен от Мадхавендра Пури, Шри Гопала,
Божеството на прекрасния хълм Говардхан,
Заради любовта, в сърцето му преляла
Пред очите на всички се показа сам.
(2.4.2)
На Бог Чайтаня Махапрабху вечна слава!
Да възхваля Нитянанда Прабху подобава!
Нека славата на Шри Адвейта не забравям
И всички предани на Гоура да възславям!
(2.4.3-4)
Чайтаня посети на Господ Джаганнатха храма
Веднага щом пристигна в Джаганнатха Пури.
Там срещна се със Бхаттачария Сарвабхаума Всичко това описано е от Вриндаван дас Тхакура.
(2.4.5)
По природа всички дейности на Бог Чайтаня
Са много удивителни и сладки.
Когато Вриндаван дас им прави описание,
Те стават като порой нектарни капки.
(2.4.6)
Затова признавам аз смирен,
Че ако повторя разказа му вдъхновен
Ще се покажа арогантно горделив,
Понеже моят няма да е тъй красив.
(2.4.7)
Затова само обобщение аз представям
Без за случките подробности да давам.
Такива великата душа Вриндаван дас е дала
В книгата си „Шри Чайтаня Мангала”.
(2.4.8)
Някои от случките, които той не е описал подробно,
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Предмет на описанието ми в тази книга са основно.
(2.4.9)
Така отдавам своите смирени почитания
В лотосовите нозе на този велик ваишнава!
Надявам се, че това мое искрено старание
Нозете му по никакъв начин не оскърбява.
(2.4.10)
Чайтаня вървеше към Джаганнатха Пури, Нилачала,
Заедно с преданоотдадените си четирима
И пламенно възпяваше на Своята джапа-мала
Махамантрата, святото Божие име.
(2.4.11)
Всеки ден Той отиваше до някое селце
Много ориз и зърно за готвене да събере.
(2.4.12)
Много реки пресичаха пътя Му широк
И на всяка събирачите на данък искаха налог,
Ала не възпираха те Бога да премине на отсрещната страна,
А Той даряваше ги с милост; тъй достигна до селцето Ремуна.
(2.4.13)
В храма на Ремуна на Гопинатха Божеството
Беше много привлекателно То самото.
Бог Чайтаня посети и този храм
И почитания отдаде с плам голям.
(2.4.14)
Когато поднесе Своите почитания
Пред муртито Махапрабху Чайтаня,
На Гопинатх короната от цветя
Падна върху Неговата глава.
(2.4.15)
Когато короната на това Божество
Падна на Шри Чайтаня на главата,
Той изпита голямо блаженство
И пя, и танцува на преданите в средата.
(2.4.16)
На Гопинатха всичките пуджари
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Бяха смаяни от любовта на Гоурахари,
От изящната Му фина красота
И от неземните Му качества.
(2.4.17)
Заради тяхната предана любов
Към Махапрабху, Върховния Бог,
Те Му служеха не по един начин само
И Богът пренощува на Гопинатха в храма.
(2.4.18)
Той пренощува там, защото нямаше търпение
Да вкуси сладкия ориз, прасад от Гопинатх,
Понеже слушал бе веднъж в предано настроение
Един случай, на учителя Му Ишвара Пури познат.
(2.4.19)
Това мурти бе навред познато
Като Кшира-чора-гопинатха
И Чайтаня Махапрабху на Своите предани разказа
Как Божеството се бе сдобило със такава слава.
(2.4.20)
В миналото същото това Божество
Прослави се като крадецът на ориз – защо?
Защото гърненце сладък ориз скри
За отшелника Мадхавендра Пури.
(2.4.21)
Веднъж Шри Мадхавендра Пури пътува за Вриндавана,
Където се натъкна на хълма, известен като Говардхана.
(2.4.22)
До лудост от екстаза на божествената любов поразен,
Мадхавендра Пури не знаеше нощ ли е или е ден.
Понякога стоеше на крака, понякога падаше на земята,
Без да знае въобще къде намира се във трите свята.
(2.4.23)
След като хълма Говардхан обиколи,
Той отиде до Говинда-кунда да се освежи.
След това поседна под едно дърво зелено
Да отдъхне тялото му уморено.
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(2.4.24)
Докато под дървото приседнал бе така,
Дойде непознато пастирче с кана мляко в ръка.
Пред Мадхавендра Пури я постави и
Следните думи с усмивка замълви:
(2.4.25)
„О Мадхавендра Пури, мляко ти нося.
Пийни си, моля те. Защо не просиш
Някаква храна? Залък в устата не сложил,
На каква медитация си се подложил?”
(2.4.26)
Пленителната хубост на това момче
Удовлетворен Мадхавендра остави.
Чувайки сладкото Му гласче
И глад, и жажда той забрави.
(2.4.27)
Шри Пурипада каза: „Кой си Ти?
Къде живееш? Откъде ли си?
И как разбра, без да зададеш въпрос,
Че аз подложил съм се тук на пост?”
(2.4.28)
„Аз съм пастирче – момчето отвърна –
И в това щастливо село съм отчуван;
Че постиш разбрах още щом те зърнах,
Обаче в Моето село никой не гладува.
(2.4.29)
В това село човек може да живее така,
Просейки от другите своята храна.
Някои хора пият само мляко,
Но ако човек не иска за всяко
Нещо другите да притеснява и да моли,
Аз лично разрешавам всичките му неволи.
(2.4.30)
Жените, които идват тука за вода,
Видели са те седнал на това място свято
И досещайки се, че едва ли имаш си храна,
Пратиха Ме да ти донеса малко мляко.”
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(2.4.31)
Момчето да говори продължи,
Че трябва много скоро да върви
Кравите от стадото да издои,
Но ще се върне, когато дойде време
Празното гърненце да си вземе.
(2.4.32)
Не щеш ли с тези думи изведнъж
Момченцето от погледа се скри
И Него никъде нашир и длъж
Слисаният Мадхавендра не откри.
(2.4.33)
След като млякото изпи,
Той гърненцето изми
И го сложи настрани.
По посока на пътя се обърна,
Но момчето никога не се завърна.
(2.4.34)
Тази нощ сънят съвсем не навестяваше
Мадхавендра; той махамантрата възпяваше
И дремна мъничко едва на заранта,
Когато стихнаха външните му сетива.
(2.4.35)
В съня си същото това момче видя.
То дойде при него, хвана го за ръка
И отведе го при храст от близката гора.
(2.4.36)
Посочи му момчето този храст
И каза му: „Ей тук живея Аз
И страдам всякога от студ, от ветрове,
От силна жега, от поройни дъждове.
(2.4.37)
Моля те, доведи хората от село
И Ми сторете това добро дело От този храст Ме изведете
И на върха на хълма Ме разположете.
(2.4.38)
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Моля ви, навръх този хълм голям
Сложете Ме във построен специално храм.
Сетне изкъпете Ме с много вода прохладна,
За да се почисти и освежи снагата Ми жадна.
(2.4.39)
От много дни те наблюдавам
И все озадачен оставам
Кога ли Мадхавендра Пури
Ще дойде тук, за да Ми служи?
(2.4.40)
Понеже ти към Мен си пълен със любов,
Затова да приема служенето ти съм готов.
Във великолепната си слава ще се появя
И като Ме видят, пропадналите ще спася.
(2.4.41)
Известен съм със името Гопала
И Аз повдигнах хълма Говардхана.
Бях инсталиран тук от Ваджра
И думата Ми се приема за най-важна.
(2.4.42)
Когато мюсюлманите атакуваха тази страна,
Моят пуджари скри Ме в храстите, в тази гора.
Сетне сам побягна във вълнение,
Боейки се от ново нападение.
(2.4.43)
Откак пуджари в този храст Ме изостави,
Аз тук стоя - какво да се направи!
Чудесно е, че ти се появи;
Сега внимателно Ме премести.”
(2.4.44)
С тези думи изчезна момчето,
А пробуденият Мадхавендра ето
Как от този сън съвсем се слиса
След като дълбоко го обмисли.
(2.4.45)
Мадхавендра Пури започна да скърби:
„Видях Бог Кришна лично с тез очи,
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Но не успях уви аз да Го разпозная!”
И от екстаз той свлече се и почна да ридае.
(2.4.46)
Известно време тъй рида от мъка,
Ала сетне умът му се съсредоточи
Върху дадената от Гопал заръка
И тъй постепенно се успокои.
(2.4.47)
След като изкъпа се на сутринта,
Мадхавендра Пури хората събра
И насред селото изрече тез слова:
(2.4.48)
„Господарят на това селце, Шри Говардхана-дхари,
Лежи ей там в шубраците прорасли стари.
Нека идем и оттам да Го избавим
И нека с обожание да Го прославим.
(2.4.49)
Много гъсти са онези храсти,
Като джунгла са прорасли.
Затова вземете лопати и брадви,
Колкото може път да се проправи.”
(2.4.50)
Щом чуха това, всички въодушевени хора
С радост Мадхавендра Пури придружиха
И като следваха указанията му, без умора
Сечейки храсти, път всред джунглата откриха.
(2.4.51)
Когато Муртито видяха,
Покрито с пръст и със трева,
Те всички поразени бяха
От изблика в тях на радостта.
(2.4.52)
Като почистиха тялото на Божеството,
Някой от тях каза: „Сам
Човек не може да Го носи, защото
Много е тежък Неговият стан.”
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(2.4.53)
Заради голямото тегло
На това прекрасно Божество,
Някои от най-силните мъже
Се събраха и с въже
На върха на хълма Го изнасят;
Там бе и Мадхавендра, дивният санняси.
(2.4.54)
За трон сложиха един камък грамаден
И на него Бог Гопала бе поставен.
Друго парче камък немалко
Бе поставено на Муртито за облегалка.
(2.4.55)
Всичките свещеници брахмани
В селото бяха там заедно събрани
С девет делви със вода филтрирана
От езерото Говинда-кунда сбирана.
(2.4.56)
Когато Муртито бе поставено, деветстотин кани
Донесоха от водите на Говинда-кунда подбрани.
Мелодично зазвучаха рогове и барабани
И възторжено запяха множество жени засмяни.
(2.4.57)
По време на фестивала и церемонията по инсталиране
Някои хора пееха, а други танцуваха без спиране.
Всичкото прясно и кисело мляко, както и маслото
Бяха донесени за фестивала от запасите на селото.
(2.4.58)
Донесоха различни гозби, ястия,
Сладкиши, всякаква храна
И други дарове всевъзможни;
Да ги изредя за мен е невъзможно.
(2.4.59)
Селяните донесоха множество листа туласи,
Цветя и много одежди, разни по рода си.
Тогава Мадхавендра Пури лично каза: „Нека
Започне церемонията по къпането, абхишека!”
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(2.4.60)
Когато всички неблагоприятни неща
Бяха пропъдени с мантра една,
Започна и самата абхишека.
Най-напред на муртито полека
С масло масажирано бе тялото,
Докато стана лъскаво цялото.
(2.4.61)
След като първото къпане направи,
Още къпания имаше със панча-гавя,
А след това бе къпано и с панчамрита;
Сетне маха-снана със сместа разбита
От пречистено масло и вода, събрани
В сто, донесени от селяните, едри кани.
(2.4.62)
След като маха-снана приключи,
Божеството нов масаж получи
С ароматно масло и Неговото тяло,
Отново от ароматно масло заблестяло,
Окъпано бе накрая с уханна вода,
Държана в бяла раковина една.
(2.4.63)
Когато тялото на Божеството бе умито,
Много хубаво със нови дрехи бе покрито.
Божеството беше пищно украсено след това
С паста от сандал, гирлянди от туласи и цветя.
(2.4.64)
Когато на церемонията по къпането дойде края,
Бяха запалени лампи и благоухания
И толкова много храна, че човек да се смае
Бе поднесена на Муртито с почитания.
Имаше прясно и кисело мляко,
И сладкиши в изобилие богато.
(2.4.65)
На Божеството най-напред предложиха храна,
А също и във нови съдове за пиене вода,
А след това вода отново да умие Своята уста,
Бетел накрая и подправки, освежаващи дъха.
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(2.4.66)
След последното предлагане на тамбула и пан,
Изпълнено бе вдъхновено бхога-арати.
И после всеки, от дух на молитва завладян,
Се просваше пред Бога в пълни дандавати.
(2.4.67)
Щом хората от селото научиха,
Че Божеството тука ще се настани,
Продуктите в хамбарите заключени,
Запасите от всякакви добри храни Ориз, дхал и брашно в количества голями Донесоха и на върха на този хълм разстлани,
Те цялата повърхност негова покриха
И всички там от гледката се изумиха.
(2.4.68)
Селяните донесоха хранителните си запаси,
Възхитени от Муртито и от славния санняси.
Грънчарите донесоха съдове и точно
По изгрев слънце готвенето започна.
(2.4.69)
Десет квалифицирани брахмани
Сготвиха зърнени храни отбрани,
А други пет издигнати сред тях Сухи и течни зеленчукови ястия.
(2.4.70)
Зеленчуковите ястия бяха направени
От спанак, плодове и от корени млади,
От околните гори щедро набавени;
Някой друг сготвил бе бада и бади,
Направени от смачкан дхал;
Тъй гозбите бяха асортимент цял.
(2.4.71)
Пет до седем мъже на скари чепати
Приготвиха огромно количество чапати.
С пречистено масло добре ги намазниха
И всички други ястия със гхи покриха.
(2.4.72)
Чисто нови покривки бяха разстлани по земята навред
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И сготвеният ориз върху листа палаша сипан бе по ред.
(2.4.73)
Около запасите от сготвен ориз
Имаше купчини чапати, цял низ,
А всички зеленчуци и приготовления течни
Бяха поставени наоколо в съдове различни.
(2.4.74)
Край зеленчуците бяха наредени гърнета,
Целите с прясно и кисело мляко заети,
С пълномаслено мляко, шикхарини и пак
Други делви със сутляш, сметана и каймак.
(2.4.75)
По този начин без помпозност надута
Бе извършена церемонията Аннакута,
А самият Мадхавендра Пури лично
Предложи на Гопал тази храна отлична.
(2.4.76)
Много кани с ароматна питейна вода
Бяха поднесени наред с тази храна
И Бог Гопала, който бе гладувал много дни,
Всичко предложено Му изяде и изпи.
(2.4.77)
Въпреки че прекрасният Гопал
Всичко предложено Му бе изял,
Все пак, от досега на ръката Му трансцендентална
Храната си остана там, както беше първоначално.
(2.4.78)
Да види как Гопала всичката храна изяде,
А тя същевременно остана непокътната
На Мадхавендра Пури дивна визия се даде;
За преданите на Бога няма тайни скътани.
(2.4.79)
Прекрасният празничен фестивал
И инсталирането на Гопал
Се проведоха само за един-единствен ден Подвиг само от енергията Му вдъхновен.
Човек не може това да разбере,
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Освен ако не Му се отдаде.
(2.4.80)
Мадхавендра даде на Гопал вода да си умие устата
И бетелови ядки, да я ароматизира богато.
После, докато арати бележеше на празника края,
Хората пееха: „Слава на Гопала! Джая! Джая!”
(2.4.81)
Много време след това не мина
И за да може Муртито да си почине,
Шри Мадхавендра Пури донесе легло ново,
Постла го с чист чаршаф и ложето бе готово.
(2.4.82)
Наоколо издигнат бе временен храм
С покрив, със сламени рогозки застлан.
(2.4.83)
След като Богът се изтегна на леглото
Мадхавендра сбра брахманите в селото,
Които бяха сготвили прасада
И им каза: „За награда
Нахранете всички пребогато От възрастните до децата!”
(2.4.84)
И ето, сбраните люде на земята сядат,
За да почетат със уважение прасада.
Всички получиха храна едни след други,
Най-напред брахманите и техните съпруги.
(2.4.85)
Там дойдоха хора да се нахранят
Не само от селото Говардхана,
Но и всички, които се стекоха от близките села
Също ядоха от предложената на Гопал храна.
(2.4.86)
Виждайки на Мадхавендра Пури дивната осанка,
Поразени бяха всички сбрани в Говардхановата сянка.
Церемонията Аннакута, извършена във стари времена,
Сега отново бе възможна на Пурипад по милостта.
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(2.4.87)
Всички брахмани, присъстващи на това място
Бяха посветени в ваишнави от дивния санняси
И Мадхавендра Пури им даде наставления
Как да се ангажират в разни видове служения.
(2.4.88)
След като Муртито отдъхнало е вече,
Трябва да се събуди То надвечер
И незабавно да Му се поднесе храна,
А също и за пиене вода.
(2.4.89)
Когато бе разгласено из цялата страна,
Че Бог Гопала появил се е на хълма Говардхана,
Всичкият народ, живеещ във съседните села,
Се стече там да види красотата Му голяма.
(2.4.90)
Едно след друго селата умоляваха Пурипада
Да им посочи ден, в който техен ред се пада
Церемонията Аннакута да извършват;
Тъй ден след ден церемониите не свършват.
(2.4.91)
Шри Мадхавендра Пури денем не ядеше,
Но когато Муртито за през нощта приспеше,
Той приемаше с голямо удовлетворение
Малко някакво млечно приготовление.
(2.4.92)
На всяка една следваща заран
Служенето на Муртито започваше отново
И от някое друго село бе докаран
Товар зърно, за предлагане готово.
(2.4.93)
Жителите на селата носеха за Божеството
Всичките запаси от храна, що имаха в селото Зърнени храни, масло и гхи в количества големи,
Кисело и прясно мляко, току що в обора издоено.
(2.4.94)
Всеки ден почти съвсем като предходния
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Провеждаше се Аннакута церемонията отново.
Брахманите готвеха ястията превъзходни,
А Гопала ги приемаше, щом всичко бе готово.
(2.4.95)
Идеалното място за кришна-арадхана
Е Враджабхуми, или Шри Вриндавана,
Където хората са склонни по природа
Да обичат Кришна, без да знаят, че е Бога.
Естествено и Кришна във замяна ги обича.
Тъй като любовта им силно Го привлича.
(2.4.96)
От различни села хората идваха на тълпи
И обилно приемаха маха-прасадам.
А щом Гопала с даршана си ги дари,
Всеки един преставаше да страда.
(2.4.97)
Всичките села в съседство с Враджабхуми
Разбраха за появата на Гопал от дума на дума.
Народ се стече, за да види красотата Му прословута
И ден след ден изпълняваха церемонията Аннакута.
(2.4.98)
По този начин не само околните селца,
Но и далечните провинции научиха вестта
За появяването на Гопала и отвсякъде хора
Прииждаха ежедневно с даровете си без умора.
(2.4.99)
Хората от Матхура, които са големи капиталисти,
Този път не се проявиха въобще като стипци,
А донесоха различни дарове и приготовления
И ги предложиха на Бога с предано настроение.
(2.4.100)
Тъй с дарове изпълни се хазната на Гопала
В злато, сребро, одежди, аромати и хранителни запаси цяла.
(2.4.101)
Един кшатрия от царско потекло, богаташ голям,
На това място построи красив и скъпоструващ храм.
Някой направи съдове и прибори, с които да се готви,
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А друг издигна външните ограждащи стени високи.
(2.4.102)
Всяко семейство от Вриндаванските земи
По една крава от обора си дари;
Тъй Гопала с хиляди крави се сдоби.
(2.4.103)
Накрая двама брахмани-санняси от Бенгал
Пристигнаха и те да видят красотата на Гопал,
А Мадхавендра Пури, който ги хареса много,
Дари ги с всякакви удобства в таз земя на Бога.
(2.4.104)
Сетне Мадхавендра Пури им даде посвещение
И те започнаха да служат ежедневно с вдъхновение,
Обожавайки с великолепие муртито на Гопал,
А Мадхавендра Пури от радост сияеше цял.
(2.4.105)
Да опиша колко пищно бе не мога
В храма обожанието на формата на Бога.
Две години минаха така, когато дивният санняси
Мадхавендра Пури следното видя еднаж в съня си.
(2.4.106)
Мадхавендра видя в съня си Гопала
Да му казва: „Изгаря снагата Ми цяла!
Моля те, в провинцията Малая иди
И сандалово дърво оттам Ми донеси,
Сетне намажи Ме с пастата му прохладна,
За да усетя облекчаваща наслада.
(2.4.107)
Върви, побързай моля, Мадхавендра Пури!
Донеси Ми паста от сандал от Джаганнатха Пури!
Тъй като никой друг не може това да стори,
Ти трябва да отидеш, затова на теб говоря.”
(2.4.108)
След този сън, Мадхавендра Пури, ликуващ,
Преливащ на любовта от екстаза лекуващ,
Готов да изпълни заръката на Гопал,
Пое тозчас на изток, към Бенгал.
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(2.4.109)
Преди да тръгне, Мадхавендра
Направи всичките аранжименти
Обожанието на Бога да не спира,
Като различни хора ангажира
Във задължения разнообразни.
Тогава, със заръката съобразно,
Която бе получил от Гопал,
Той се отправи към Бенгал.
(2.4.110)
Когато пътьом Мадхавендра Пури
Стигна дома на Адвейта в Шантипура,
Ачария остана много удовлетворен
От любовния екстаз, от Пурипада проявен.
(2.4.111)
Тогава Адвейта Ачария помоли
Да бъде посветен от Мадхавендра Пури
И след като той церемонията направи,
Към Южна Индия се отправи.
(2.4.112)
Пътят му през Ремуна минаваше,
Където Гопинатха пребиваваше.
Виждайки красотата на муртито Гопинатх,
Мадхавендра Пури от екстаз цял бе залят.
(2.4.113)
В коридора на храма, откъдето обикновено
Хората съзерцаваха Божеството блажено,
Мадхавендра Пури танцува и възпява.
После като седна, видя да се приближава
Един брахмана и го попита какви
На Муртито предлагат видове храни.
(2.4.114)
От изяществото на подредбата Пурипад подразбра,
Че на Гопинатх се предлага само най-добра храна.
(2.4.115)
Мадхавендра си помисли: „Ще попитам брамина
Какви храни се предлагат тук на Гопинатха всеки ден,
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За да може после, когато обратно си замина,
Да готвим в кухнята за Шри Гопала същия асортимент.
(2.4.116)
Когато брахмана свещенослужител
Мадхавендра този въпрос попита,
Той описа подробно храната,
Която се предлагаше на Гопинатха.
(2.4.117)
Брахманът свещенослужител рече:
„На Божеството се предлага вечер
Сладък ориз в дванадесет глинени делви,
Който е като нектар и се зове амрита-кели.
(2.4.118)
Този сладък ориз се слави като гопинатха-кшира;
Друг като него няма нийде из всемира!”
(2.4.119)
Докато Мадхавендра Пури с жреца разговаряше,
Сладкият ориз на Божеството се предлагаше.
Чувайки това Шри Пурипада размишляваше:
(2.4.120)
„Едно желание не успявам да потисна:
Да можеше ей тъй, без сам да си поискам,
От този сладък ориз мъничко да получа!
Тогава, вкусвайки го, аз ще се науча
Да готвя подобен и за моя Гопал!
Само за това ми се ще да съм го ял.”
(2.4.121)
Съвестта на Мадхавендра го загриза
Щом пожела си той да вкуси от ориза.
Веднага мисълта му към Бог Вишну се устреми;
Предлагането завърши и започна обожанието арати.
(2.4.122)
Когато аратито свърши, Пурипад
На Муртито отдаде своя дандават
И тръгна си, без никому даже
И думичка повече изобщо да каже.

107

(2.4.123)
Мадхавендра Пури избягваше да проси,
От светски неща въобще не се интересуваше.
Хранеше се, ако някой някаква храна му носи;
Иначе нищо не ядеше и със дни гладуваше.
(2.4.124)
Мадхавендра Пури беше санняси лъчист,
Парамаханса прекрасен, като лебед най-чист.
Винаги удовлетворен от любовното служене към Бога,
Материалните глад и жажда не му причиняваха тревога.
Когато тайно пожела от сладкия ориз да опита,
Такъв силен срам този светец в сърцето си изпита,
Само задето беше възжелал храната
Предложена на муртито на Гопинатха.
(2.4.125)
Мадхавендра Пури напусна стария храм,
Сетне седна на селския пазар, съвсем сам,
И започна святото име да възпява щастливо.
В този час пуджари сложи Божеството да почива.
(2.4.126)
След като приключи с ежедневните си задължения,
Свещенослужителят се оттегли да поспи.
В съня му, за негово огромно удивление,
Гопинатх му заговори като му се яви:
(2.4.127)
„О пуджари, стани и отвори вратата на храма!
Истината ти говоря в съня, знай, няма измама.
Заделил съм един глинен съд със сладък ориз За санняси Мадхавендра Пури е това специален приз.
(2.4.128)
Ще намериш зад завесата платняна
Гърненцето, от Мен прибрано.
По волята Ми ти не го видя
В омаята, която те завладя.
(2.4.129)
Санняси на име Мадхавендра Пури
Седи на един от празните пазари.
Моля те, вземи това гърне с ориз от Мен
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И му го занеси още този ден.”
(2.4.130)
Пуджари стресна се и от съня се пробуди,
Ала преди да влезе в храмовата стая
Да се окъпе дори той се потруди;
Сетне дверите отвори смаян.
(2.4.131)
Според указанията на Божеството във съня,
Свещеникът намери със сладкия ориз съда
Зад платнената завеса и оттам го отстрани;
После мястото почисти и с парцал попи
И като видя, че нищо друго няма,
Излезе той през портата на храма.
(2.4.132)
Зад себе си като затвори храмовите двери,
Тръгна из селото с гърнето сладък ориз в ръка,
Викайки край всяка сергия, в опит да намери
Саннясина, заради когото Муртито укри храна.
(2.4.133)
Държейки сладкия ориз в ръка с внимание,
Пуджари се провикна на всеослушание:
„Този, който Мадхавендра Пури се зове,
Да дойде и това гърне с ориз да прибере!
Гопинатх открадна това приготовление
И да го дам на теб ми даде наставление!”
(2.4.134)
„О, Мадхавендра Пури,” пуджари продължи,
„Ела тук моля и сладкия ориз вземи!
С голямо щастие на прасадама се наслади!
В трите свята знай, че най-щастлив си ти!”
(2.4.135)
Чувайки тази отправена покана,
Мадхавендра от мястото си стана
И на пуджари се представи на мига.
Жрецът подаде му гърненцето в ръка
И пред него падна ничком на земята,
Отдавайки му свойте дандавати.
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(2.4.136)
Когато Мадхавендра във подробности научи
Историята за ориза и кражбата му скришна,
От любов припадък той едва що не получи
И целият изгуби се в екстаз по Кришна.
(2.4.137)
Щом пуджари видя екстатичните симптоми на любов,
Проявени в Мадхавендра от действията на неговия Бог,
Той разбра защо Шри Кришна толкова му е задължен
И за подходящи сметна действията Му удовлетворен.
(2.4.138)
Като на Пурипад поклони се със почит голяма,
Свещенослужителят се върна в храма.
Тогава Мадхавендра във екстаз изяде
Сладкия ориз, който Кришна му даде.
(2.4.139)
След това използвания съд изми
И на парченца малки го строши.
Сетне парченцата уви във плат
И пазеше ги сякаш бе със тях богат.
(2.4.140)
Мадхавендра Пури всеки следващ ден
По едно от тез парченца изяждаше блажен
И незабавно от това потъваше в екстаз;
Удивителна е случката, която ви разказах аз.
(2.4.141)
Счупвайки съда и връзвайки в плата парченцата,
Мадхавендра Пури започна да си мисли следното:
„Съд със сладък ориз ми бе даден от Бога;
Да остана на това място вече аз не мога.
Когато хората научат скоро за това,
Тълпи ще се стекат тук утре сутринта.”
(2.4.142)
Мадхавендра Пури, с тези мисли на ум,
Отдаде още там поклон на Гопинатха
И продължавайки самичък своя друм,
Напусна Ремуна преди да пукне зората.

110

(2.4.143)
Вървейки и вървейки, Мадхавендра Пури
Накрая стигна чак до Джаганнатха Пури,
Където виждайки облика на Джаганнатха,
С екстаз любовен завладя му Той душата.
(2.4.144)
Така, надмогнат от любовния екстаз,
Той ту стоеше, ту губеше свяст,
Ту се смееше, ту танцуваше, ту пееше;
Щастлив, че вижда Джаганнатх живееше.
(2.4.145)
Когато Мадхавендра Пури дойде във Нилачала
Трансценденталната му слава вече бе се разпростряла.
Тълпи народ се стекоха, за да го почетат
И уважение със преданост да му отдадат.
(2.4.146)
Дори на човек никак да не му се нрави,
Неминуемо сполита го заслужената слава.
Трансценденталната му репутация е позната
Надлъж и шир във трите свята.
(2.4.147)
Страхувайки се от своята репутация,
Мадхавендра пое към друга дестинация.
Но дължащата се на любовта към Бога слава
Е толкова възвишена, че навсякъде го придружава.
(2.4.148)
Понеже го почитаха като велик отдаден, Мадхавендра Пури
Искаше както от Ремуна да си тръгне и от Джаганнатха Пури.
Ала тъй като това би попречило на събирането на сандалово дърво,
Остана, за да удовлетвори Гопала, своето обожаемо Божество.
(2.4.149)
Мадхавендра разказал историята позната
На всички слуги на Бог Джаганнатха
И всеки от великите предани там разбрал
За божественото появяване на Шри Гопал.
(2.4.150)
Когато всички преданоотдадени от Нилачала
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Научиха, че сандалово дърво иска Гопала
С голяма радост те се постараха
И сандалово дърво Му насъбраха.
(2.4.151)
Онези, които бяха запознати
С правителствените служители богати
Ги срещнаха и ги помолиха да им дадат
Камфор и сандал, колкото успели са да съберат.
(2.4.152)
Дадоха на Мадхавендра Пури един
Слуга, а също и един брамин
Товара със сандалово дърво да носят,
Както и необходимите пътни разноски.
(2.4.153)
За да не му събират данъци по пътя,
Мадхавендра Пури необходимото получи.
Правителствените служители от града
Му връчиха документите лично на ръка.
(2.4.154)
Тъй Мадхавендра Пури пое към Вриндавана
С товара от сандалово дърво събрано
И след няколко дни, по пътя познат,
Отново стигна в село Ремуна при Гопинатх.
(2.4.155)
Когато Мадхавендра Пури стигна на Гопинатх до храма,
Той отдаде отново и отново своите почтителни пранами
Във лотосовите нозе на Божеството и в екстатична любов
Започна неспирно да танцува и да пее пред своя обичан Бог.
(2.4.156)
Щом на Гопинатха същият онзи пуджари
Видя Мадхавендра, познайникът си стари,
Поднесе му сладък ориз прасад с голямо уважение
И го накара да го изяде без никакво възражение.
(2.4.157)
Мадхавендра през нощта остана,
За да си отдъхне малко в храма,
Но към края на нощта, преди зори,
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Друго едно видение в съня му се яви.
(2.4.158)
Мадхавендра сънува своя обожаем Гопал,
Който поръчението за сандала му бе дал:
„О, Мадхавендра Пури, аз получих вече
Уханното дърво и камфора,” Гопал му рече.
(2.4.159)
„Сега сандала просто настържи,
Със камфора на паста го смеси
И всеки ден, докато не свърши тя,
Мажи на Гопинатха тъмната снага.
(2.4.160)
Знай, че между Мен и Гопинатха
Няма никаква разлика във снагата.
Ние всъщност сме един и същ,
Затова като намажеш Него, изведнъж
Във тялото си ще усетя Аз прохлада;
Съвсем естествено така се получава.
(2.4.161)
Недей да имаш капка колебание
И действай според Моето указание.
Повярвай ми и просто направи така;
Това, ти казвам, необходимо е сега.”
(2.4.162)
Гопала изчезна след тези слова,
А Мадхаведра Пури се събуди от съня
И незабавно слугите на Гопинатха събра.
(2.4.163)
„Тялото на Гопинатх мажете с паста от сандал” Рече той, „и камфора, понесени от мен
Към Враджабхуми за прекрасния Гопал;
Правете това редовно, всеки ден.
(2.4.164)
Ако с пастата сандалова намажем Гопинатха,
Охладена ще е и на Шри Гопал снагата.
Върховният Бог е независим съвършено.
Волята Му всемогъща е във всичко сътворено!”
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(2.4.165)
Преданите слуги на Гопинатха
С голяма радост чуха новината,
Че цялата сандалова паста през идното лято
Ще се употреби да Му разхлажда снагата.
(2.4.166)
Мадхавендра каза: „Моите двама помощници
Ежедневно ще стриват на паста дървата.
Трябва да намерите двама помагачи още
А аз ще осигуря тяхната заплата.”
(2.4.167)
По този начин Гопинатхджи всеки ден
Със паста от сандал редовно бе снабден
И всеки от слугите Му бе удовлетворен.
(2.4.168)
И така ден след ден на Гопинатха тялото
Помазвано бе със сандаловата паста.
Докато количеството не се свърши цялото
Мадхавендра там живееше във щастие.
(2.4.169)
В края на лятото Мадхавендра Пури
Се завърна в Джаганнатха Пури,
Където остана с радост в сърцето
През целия период на дъждовете.
(2.4.170)
Ето как възхвали Мадхавендра Пури Шри Чайтаня
И на нрава му нектарен отдаде почитания.
Докато разказваше на преданите си всичко това,
Той сам го вкусваше с наслада във ума.
(2.4.171)
Бог Чайтаня помоли Нитянанда Прабху
За славата на Мадхавендра Пури като чу,
Безпристрастно да реши има ли на този свят
Някой като него толкова щастлив признат.
(2.4.172)
Шри Чайтаня каза: “Дискусията е излишна,
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По-благословен от Мадхавендра Пури няма,
След като пред него се яви самият Кришна,
Донасяйки му мляко в милостта си тъй голяма!
Три пъти тоз удивителен санняси
Дочу заръките на Бога във съня си.
(2.4.173)
Задължен заради любовта на Мадхавендра Пури,
Самият Бог Кришна появи се като Гопала Мурти
И, приемайки служенето, което Му отдаде той,
Светът голям освободи с душите му безброй.
(2.4.174)
Заради Мадхавендра Пури, Гопинатха
Открадна сладкия ориз в гърне
И като Кшира-чора се прослави в трите свята
(Онзи, който сладкия ориз краде).
(2.4.175)
Мадхавендра Пури намаза Гопинатха
Със паста от сандал изцяло по снагата
И по този начин, служейки на своя Бог,
Той завладян бе от божествена любов.
(2.4.176)
Трудно със сандалово дърво и камфор се минава
През провинциите, управлявани от мюсюлманите.
Мадхавендра Пури би могъл там да пострада Муртито на Гопала имаше за това знание.
(2.4.177)
Богът е много милостив и привързан
Към преданите, с които чрез любов е свързан.
Така, когато Гопинатха бе покрит със паста от сандал,
Трудът на Мадхавендра Пури с успех се беше увенчал.
(2.4.178)
Чайтаня Махапрабху рече на Нитянанда: „Отсъди!
Силната любов на Мадхавендра Пури прецени!
Необикновени са всичките му дела във любовта.
Човек остава удивен просто като слуша за това!
(2.4.179)
Шри Мадхавендра Пури оставаше често сам.
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Той беше напълно отречен и винаги умълчан,
От нищо материално не се интересуваше
И да говори за светски неща се страхуваше,
Затова живееше без никаква компания.”
Така с възхвалата си продължи Чайтаня.
(2.4.180)
“Като получи дивната заръка на Гопал
Този велик човек, чиято милост моля да добия,
Извървя хиляди километри до Бенгал,
За да събере сандалово дърво с просия.
(2.4.181)
Въпреки че Мадхавендра Пури беше гладен,
Той не просеше храна, ако някой не му е дал.
Този отречен човек беше натоварен
Със сандалово дърво заради Шри Гопал.
(2.4.182)
Нехаейки за личния си комфорт
Пренесе той сандалово дърво цял монд22
И осем унции23 камфор за тялото на Гопала!
Удоволствието да ги носи бе наградата му цяла.
(2.4.183)
Тъй като изнасянето на сандалово дърво
Бе ограничено от Ориското правителство,
Данъчните власти конфискуваха запаса,
Но Мадхавендра Пури документите показа,
С които правителството на него разрешава
Без затруднения по пътя си да преминава.
(2.4.184)
Мадхавендра Пури не изпитваше тревога
По пътя за Вриндавана, дълъг до изнемога,
През мюсюлманските земи, дето на всички завои
Дебнеха денонощно неизброими часовои.
(2.4.185)
Въпреки, че Мадхавендра Пури нямаше и пукната пара,

22
23

Около 37 килограма
Около 230 грама
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Той не се страхуваше от въоръжената охрана.
Неговото единствено наслаждение беше в това
Да носи товара за Гопал към Вриндавана.
(2.4.186)
Такива са естествените последици от любовта към Бога;
Преданият от лични неудобства и пречки не се трогва.
При всички обстоятелства той има едно-единствено желание –
Да служи на своя възлюбен Бог със обожание.
(2.4.187)
Шри Гопала искаше да покаже колко интензивна
Бе любовта на Мадхавендра Пури към Бог Кришна.
Затова Той го помоли да отиде в Нилачала
И да донесе камфор и дървесина от сандала.
(2.4.188)
Мадхавендра Пури след много проблеми
Донесе сандала до Ремуна с усилия големи,
Ала нехаейки за всички затруднения,
Чувстваше той пълно удовлетворение.
(2.4.189)
За да изпита интензивната любов
На Мадхавендра, Гопал, Върховният Бог,
Му нареди да донесе товара от сандала
От далечната провинция на Нилачала
И когато Пурипада този изпит издържа,
Богът го заля с потоците на милостта.
(2.4.190)
Подобно поведение в любовния обмен
Между предания и Шри Кришна, обектът съкровен,
Е трансцендентален и напълно невъобразим,
За разбирането на обикновения човек необозрим.”
(2.4.191)
След като изрече това със трепет тих
Махапрабху прочете известния стих
На Мадхавендра Пури, който е като луна,
Разпръскваща навред своята светлина.
(2.4.192)
Както продължителното триене увеличава
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На сандаловото дърво от Малая аромата,
Тъй размисълът над тази шлока разширява
Разбирането за значимостта й у душата.
(2.4.193)
Както за най-хубав от скъпоценните камъни
Се счита прелестният Каустубха-мани,
Този стих е считан за най-добър в поезията,
Касаеща на преданото служене настроенията.
(2.4.194)
Този стих всъщност промълви
Шримати Радхарани сама.
По Нейна милост само той се появи
На Мадхавендровата уста.
(2.4.195)
Само Шри Чайтаня Махапрабху
Бе вкусил този стих щом го дочу.
Четвърти няма – той не би успял
Смисълът му да каже, че е разбрал.
(2.4.196)
В края на живота си пак и пак с глас тих
Мадхавендра неспирно мълвеше този стих,
Който бе ключът за тайната врата,
Зад която той целта на живота позна:
(2.4.197)
„О мой Господи! О господарю милостиви!
Матхуранатх! Кога очите ми ще са щастливи
Отново да Те видят? От Твоя взор лишено,
Сърцето ми тревожно е и силно обезпокоено.
О най-прекрасни, най-любими,
Какво да правя аз сега, кажи ми?”
(2.4.198)
Като изрече този стих Чайтаня,
Той строполи се в безсъзнание,
Погълнат на раздялата в тъгата
Без никакъв контрол над сетивата.
(2.4.199)
Когато Бог Чайтаня падна на земята,
Снагата Му в екстатична любов облята,
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Бог Нитянанда бързо в скута си Го взе
И плачейки, Махапрабху отново се съвзе.
(2.4.200)
В проява на екстатични чувства Богът
Тичаше насам-натам до изнемога,
Викаше силно, смееше се, плачеше,
Танцуваше, пееше и скачаше.
(2.4.201)
Чайтаня Махапрабху във вцепенение застина
И просто мълвеше: „Айи дина24! Айи дина!”
Не можеше да говори, камо ли стиха да рецитира
И поток от сълзи от очите Му струеше без да спира.
(2.4.202)
В тялото на Махапрабху бе видно, че се проявява
Симптом след симптом трансцендентална бхава:
Треперене, потене, радостни сълзи, пребледняване и вцепенение,
Обезсърчаване, скръб, загуба на памет, гордост, радост и смирение.
(2.4.203)
Този стих откри дверите на екстатичната любов
И когато тя бе проявена от самия Върховен Бог,
Всички слуги на Гопинатха видяха в този час
Шри Чайтаня Махапрабху да танцува във екстаз.
(2.4.204)
Когато край Чайтаня тълпа се насъбра,
Той възвърна външните си сетива.
В този час предлагането бе привършило и също
Изпълнение на арати отекваше могъщо.
(2.4.205)
Когато Божествата след обяд
Бяха сложени, за да поспят,
Пуджари излезе от храма
И предложи на Бог Чайтаня
Всичките дванадесет съда в низ
С превъзходния сладък ориз.
(2.4.206)
Когато Му бе даден целия прасад
От сладкия ориз на Гопинатх,
За да нахрани бхактите, доволен,
Пет от делвите прие Той драговолно.
24

„О Господи на нещастните!” – началото на стиха, който Мадхавендра Пури повтарял преди смъртта си
(2.4.197)
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(2.4.207)
Седемте останали Чайтаня сложи настрана
И на пуджари върна ги обратно след това.
Петте делви с кхир Богът радостно прие
На петимата предани за да ги раздаде
И тогава всички те с голяма наслада
Приеха от този неземен прасадам.
(2.4.208)
Тъй като от Гопинатх Махапрабху не се отличава,
Той вече се бе насладил на делвите с прасада.
Ала пример на предано служене за да даде,
Чайтаня пак с бхактите прасадама прие.
(2.4.209)
Шри Чайтаня прекара тази нощ във храма,
Зает в съвместното възпяване на харинама.
Призори, след като мангала-арати премина,
Той за път приготви се и си замина.
(2.4.210)
Ето как, описвайки ги, Махапрабху се наслади
На качествата трансцендентни, лишени от кусури,
На божествата Гопинатха и Гопаладжи
И на съвършения санняси Мадхавендра Пури.
(2.4.211)
Така аз описах трансценденталната слава
Която обичта на Бог Чайтаня притежава
Към Неговите предани и най-висшия лимит
На екстатичната любов към Бог, в света открит.
(2.4.212)
Онзи, който с преданост и вяра
Пие на това повествование нектара,
Постига скъпоценната божествена любов
В лотосовите нозе на Кришна, моя Бог.
(2.4.213)
Във лотосовите нозе на Рупа-Рагхунатха,
В прахта от стъпките им лотосови свята,
Аз моля се с милостта им да е докрай пропита
Моята творба, наречена „Чайтаня Чаритамрита”.
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ГЛАВА ПЕТА
ДЕЛАТА НА САКШИ ГОПАЛА
(2.5.1)
На Върховния Бог, брахманя-дева, несравним
Отдавам със възхита почитта си цяла,
Който за благото на един обикновен брамин
Се появи в образ на Свидетеля Гопала!
В продължение на цели сто дни
Той премина през далечни земи,
Като с нозете си не спря да върви
И с дейностите си всеки удиви.
(2.5.2)
Вечна слава на Шри Чайтаня Махапрабху!
Вечна слава на Бог Нитянанда Прабху!
Вечна слава на Шри Адвейта Ачария!
На всички предани на Гоура – почитания!
(2.5.3)
Все по- и по-натам вървеше с преданите си Чайтаня,
Докато достигна Яджапура на брега на Вайтарани
И в храма на Варахадева Му отдаде почитания
С молитвено във преданост допрени длани.
(2.5.4)
В храма на Варахадева Той танцува и пя
И молитви отдаваше от сърце и душа;
Така премина във този храм и нощта.
(2.5.5)
Сетне Чайтаня към град Катака продължи
Храма на Свидетеля Гопал да посети.
Когато зърна Той муртито на Гопала,
Красотата Му изпълни душата Му цяла.
(2.5.6)
Докато бе там, освободен от всяко бреме,
Махапрабху пя и танцува за известно време
И цялата Му същност в любов се бе заляла
Докато отдаваше молитвите си на Гопала.
(2.5.7)
Тази нощ Махапрабху остана
С преданите си под купола на храма
И историята за Свидетеля Гопал
Изслуша, с радост пълен цял.
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(2.5.8)
В миналото, когато Бог Нитянанда
Бе обикалял из цяла Бхаратаварша
Различните места за поклонение да проследи,
Той Сакши-гопала в Катака също посети.
(2.5.9)
Тогава Нитянанда беше слушал този разказ
От местните хора във голям екстаз.
Сега Той отново го разказа, а Махапрабху
На Свой ред с голяма наслада го чу.
(2.5.10)
Преди във Видянагара, Южна Индия,
Двама брахмани от същата тази провинция
Светите места за поклонение да посетят
Тръгнаха със тази цел да ги обиколят.
(2.5.11)
Посетиха Гая, сетне Каши на светия бряг
На Ганг, а след това отидоха в Праяг
И до Матхура стигнаха накрая
Без от радост себе си да знаят.
(2.5.12)
След като стигнаха града Матхура Пури,
Те влязоха в различните Вриндавански гори.
После, преди да стигнат до Вриндавана
Навестиха и хълма Гири Говардхана,
А също и дванадесетте вани (горички)
Последователно ги посетиха всички.
(2.5.13)
Във селцето Панчакроши Вриндавана,
Където сега намира се на Говинда храма,
Имаше друг храм, където на Гопала обожание
Извършваше се със разкош и страхопочитание.
(2.5.14)
След като се изкъпаха край Ямуна на местата
Известни като Кеши-гхата и Калия-гхата,
Поклонниците посетиха храма на Гопала,
Където двамата брамини почивка си дали.
(2.5.15)
Красотата на муртито на Гопала
Открадна умовете им изцяло
И два ли, четири ли дни, не знам,
Останаха щастливи те в този храм.
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(2.5.16)
Единият от брахманите беше стар;
Помагаше му неговият млад другар.
(2.5.17)
На стареца винаги служеше
С почит момъкът млад
И много доволен бе заслужено
Възрастният брахмана богат.
(2.5.18)
Този, който бе по-стар,
Каза на своя млад другар:
"По различни начини ти ми служи
Винаги, когато имах някакви нужди.
Помагаше ми със търпение
Докато бяхме на поклонение.
(2.5.19)
За мене собственият ми син дори
Не е полагал такива грижи добри!
По твоята милост във това пътуване
Не съм изпитал ни умора, ни гладуване.
(2.5.20)
Как бих могъл да ти се отблагодаря
Ако по някакъв начин не те уважа!
Затова аз ти давам моето обещание
Щерка ми да стане твое притежание.”
(2.5.21)
Младият брахмана отвърна скромно:
„Господарю, чуй ме, умолявам те горещо!
Това, което казваш, знай, е невъзможно.
Къде се е чуло и видяло подобно нещо?
(2.5.22)
Произходът ти е най-аристократичен,
Ти си образован и приказно богат.
Моето потекло е съвсем прозаично,
Без образование сносно съм и сиромах.
(2.5.23)
Подходящ жених не съм аз никак
За твоята щерка, господарю!
Само от преданост към Бог проникнат,
Аз да ти служа се старая.
(2.5.24)
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Бог Кришна е много удовлетворен
Когато се почита браминският орден.
А когато Богът изпита удовлетворение
Се стига до напредък в преданото служение.”
(2.5.25)
Ала отвърна му браминът стар:
„Скъпо момче, не се съмнявай в мен.
Дъщеря си ще ти дам във дар;
Аз на това категорично съм решен!”
(2.5.26)
Младият брахмана на възрастния рече:
„Ти си женен и деца пораснали имаш вече.
През всичките тези семейни години
Обградил си се с приятели и със роднини.
(2.5.27)
Без съгласието на своите роднини
Ти щерка си не можеш подари ми.
Историята за Царица Рукмини си спомни
И баща й Бхишмака, който не можа да я дари.
(2.5.28)
Бхишмака искаше на Кришна Рукмини да дари,
Но Рукми, най-големият му син, веднага възрази.
Затова царят не можа решението си да осъществи.”
(2.5.29)
Старият брамин отвърна: „Моята дъщеря
Е моя собственост. Реша ли някому да я даря,
Кой има силата да ме възпре в това?
(2.5.30)
Мое скъпо момче, дъщеря си в милостиня ще ти дам
И за мнението на всички останали не искам и да знам!
Не се съмнявай в мен в това отношение;
Просто приеми моето предложение.”
(2.5.31)
„Щом казваш,” отвърна младежът,
„Че дъщеря си би ми дал,
Ела, за да имам надежда
И потвърди думите си пред Гопал.”
(2.5.32)
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Заставайки пред божеството на Гопал
Възрастният брахмана обещанието си дал:
„Мой скъпи Господи, моля Те, бъди свидетел,
Че давам дъщеря си на това момче като родител.”
(2.5.33)
Сетне и младият брахмана Mуртито помоли:
„Мой скъпи Господи, свидетел си ми Ти!
Ще поискам ако се наложи да говориш
И да потвърдиш всичко това, нали?”
(2.5.34)
След като разговаряха с Муртито така,
Двамата брахмани отправиха се към дома.
Както обикновено, младият възрастния придружаваше
И като на гуру свой всякакво служене му отдаваше.
(2.5.35)
Когато се завърнаха в Видянагар
Всеки от тях у дома си се прибра.
Ала след време браминът стар
Изпита безпокойство вдън душа.
(2.5.36)
В него следните мисли се очертаха ясно:
„Аз дадох обещание на брахмана на свято място
И това, което обещах, със сигурност ще да се сбъдне.
Трябва сега да го разкрия, колкото и да ми е трудно
На съпругата ми, синовете, другите роднини и приятели;
Те трябва да са известени за създалите се обстоятелства.”
(2.5.37)
Така един ден старият брамин
Събра роднините и приятелите си до един
И на всички, всред препълнената зала
Разказа какво се беше случило пред Гопала.
(2.5.38)
Когато събралите се семейни членове
Чуха разказа на стария брамин,
Те възкликнаха с разочарование
И отправиха към него общ апел един:
Друг път, дори и да му се налага,
Такова нещо никога да не предлага.
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(2.5.39)
В един глас всички те заявиха: „Ако
В пропаднало семейство омъжиш своята дъщеря,
Свършено е с доброто ти потекло!
За посмешище ще станеш пред света!”
(2.5.40)
Възрастният брахмана каза: „Как мога
Да отменя обещанието, направено пред Бога
Докато бях на свято място, по време на поклонение?
Каквото и да става, дъщеря ми негова е без съмнение.”
(2.5.41)
Отново в един глас отвърнаха роднините:
„Дадеш ли дъщеря си на този бедняк
И опозориш ли ни по този начин името,
Ще прекратим връзка с тебе, няма как!”
А заплашиха го съпругата и неговите синове:
„Всеки от нас ще пие отрова и ще умре!”
(2.5.42)
Възрастният брахмана заговори:
„Ако семейството ми пътя затвори
И аз не дам дъщеря си като благодетел,
Тогава младият брахмана за свидетел
Ще повика Муртито на Шри Гопала
И така ще вземе щерка ми насила.
В такъв случай моите принципи религиозни
Ще се окажат безсмислени и безполезни.”
(2.5.43)
На това синът на брамина отвърна така:
„Каква полза от свидетел в далечна страна?
Как ще дойде Гопал да даде показания?!
Неуместни са всичките ти страдания.
(2.5.44)
Не е нужно решително да отричаш,
Че такова нещо някога си казал и направил.
Безсмислено е лъжа да изричаш;
Кажи, че просто обещанието си забравил.
(2.5.45)
126

Просто кажи: „Не помня” и бъди безгрижен,
Пък за останалото аз ще се погрижа.
Чрез аргументи силни ще сразя
Брамина млад, ти знай това.”
(2.5.46)
Когато възрастният брахмана чу това,
Той се усети силно разтревожен във ума.
В безпомощност насочи концентрацията си цяла
Към лотосовите нозе на Шри Гопала:
(2.5.47)
„Мой скъпи Господи Гопала! – браминът изплака –
„Аз съм приел подслон в нозете Ти под лотосова стряха!
Умолявам Те религиозните ми принципи да защитиш
И същевременно домочадието ми от смърт да спасиш!”
(2.5.48)
Така развълнуван на следващия ден,
В дълбок размисъл отново потопен,
Възрастният брахмана бе посетен
От младия брахмана-джентълмен.
(2.5.49)
Младият брахмана се приближи смирено
И поклони му се почтително чак до колене.
Сетне, сбрал длани, кротко и меко
Питането си изложи той полека:
(2.5.50)
„Да ми дадеш своята дъщеря
Като милостиня ти ми обеща.
Сега нищо не казваш обаче;
Да не си размислил другояче?”
(2.5.51)
Ала ни дума не отвърна старият брамин;
Възползвайки се от мълчанието му, неговият син
Напред излезе със тояга във ръка
И младежа безсърдечно наруга.
(2.5.52)
Синът каза: „О, докъде стигна света!
Просяк като теб иска да вземе за жена
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Сестра ми, както посяга джуджето
Луната да хване с ръка в небето!”
(2.5.53)
Виждайки тоягата в ръката на сина,
Избяга младият брамин.
На следващия ден обаче той събра
Хората от селото до един.
(2.5.54)
Всички хора от селото тогава призоваха
Възрастния брамин на мястото, където се събраха.
Младият брахмана привлече тяхното внимание
И изрече следните думи на всеослушание:
(2.5.55)
„Този господин ми обеща
Да ми даде своята дъщеря,
Ала сега не спазва своето обещание.
Питайте го какво е неговото оправдание!”
(2.5.56)
Всички хора там събрани
Попитаха възрастния брахмана:
„Ако ти вече си му обещал,
Защо още дъщеря си в дар не си му дал?
Защо не спазваш своето обещание?
От дадената дума защо е това отрицание?”
(2.5.57)
Отвърна им брахманът стари:
„Моля чуйте ме, скъпи другари,
Не помня точно какво съм обещал Това е причината да не съм му я дал.”
(2.5.58)
Когато синът на брахмана чу това
Той се възползва от възможността
И започна да жонглира с нахални слова,
Които бяха върхът на арогантността:
(2.5.59)
„Пътувайки по светите места като поклонник,
Баща ми трябваше много пари със себе си да вземе.
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Виждайки парите му, този негодник
Решил е някак да му ги отнеме.
(2.5.60)
Баща ми и този мъж са били там сам-сами.
Давайки му да яде дхутура25, за да се опияни,
Този мошеник моя невинен баща влуди.
(2.5.61)
След като всички пари на баща ми взел е,
Той твърдял, че крадци са му ги отнели.
Сега пък твърди, че моят баща
Бил му обещал щерка си за жена!
(2.5.62)
Всички тук събрани господа
Моля, отсъдете с право това
Дали подхожда този брахмана беден
За дъщерята на баща ми да бъде оженен?”
(2.5.63)
Чувайки изказаното твърдение
Събралите се се изпълниха с съмнение.
Според тях бе възможно привличането към богатства
Зачитането на религиозните принципи да надраства.
(2.5.64)
Тогава младият брахмана заговори:
„Чуйте, мои скъпи господа!
Просто, за да спечели победа в спора
Този човек изрича не една лъжа!
(2.5.65)
Понеже от служенето ми бе удовлетворен,
Самият този брахмана джентълмен
Ми каза: „Дъщеря си аз ти обещавам
И от сърце със благодарност ти я давам.”
(2.5.66)
По това време аз му забраних
Да го направи, като го предупредих:
25

Вид интоксикант

129

„О най-добър от брахманите, не подобава
Човек като мен за щерка ти да се сгодява.
(2.5.67)
Произходът ти е най-аристократичен,
Ти образован си и приказно богат.
Моето потекло е съвсем прозаично Без образование сносно съм и сиромах.”
(2.5.68)
Въпреки това този брахмана настоя
Отново и отново да приема неговото предложение:
„Давам ти дъщеря си за жена.
Моля те, приеми я без никакво възражение!”
(2.5.69)
Тогава му казах: „Моля те, замисли се!
Ти учен брахмана си, вразуми се!
Съпругата, роднините, приятелите ти мили
Не биха се никога на това съгласили.
(2.5.70)
Чуй ме внимателно, мой скъпи господине:
Да спазиш обещанието си е немислимо.”
Обаче отново и отново този брахмана
Настойчив в предложението за брак остана.
(2.5.71)
„Щом предложил съм ти дъщеря си, знай,
Че никой друг не ще ми забрани!
Приеми я и изобщо не се колебай.
Тя в крайна сметка моя щерка е, нали!?”
(2.5.72)
В това време, аз своя ум съсредоточих
И да помоля брахмана си позволих
Обещанието, което вече ми беше лично дал,
Сега да повтори пред Божеството на Гопал.
(2.5.73)
Тогава почитаемият господин пред Гопал рече:
„Мой скъпи Господи, бъди свидетел,
Че този стар брамин пред Теб сега се врече
На младия щерка си да даде като благодетел.”
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(2.5.74)
След като за свидетел Гопала призовах,
Следното в нозете Му изрекох аз без страх:
(2.5.75)
“Ако този брахмана по-късно се поколебае
Да ми даде дъщеря си, променил своето желание,
Ще се позова на Тебе като на свидетел, да знаеш.
Моля Те, обърни на това нужното внимание!”
(2.5.76)
Така в тази сделка на велика личност се опрях,
Като Върховния Бог за свой свидетел призовах
И съм уверен, и разчитам оттогава досега на това,
Защото знам, че целият свят приема Божиите слова.”
(2.5.77-78)
Старият брахмана, използвайки тази възможност,
Потвърди, че всичко се бе случило тъкмо така:
„Ако Гопал дойде да свидетелствува, неотложно
Аз ще дам на този момък своята дъщеря.”
(2.5.79)
Старият брахмана си помисли скришно:
„Тъй като много милостив е Бог Кришна,
Той ще дойде тука без съмнение,
За да докаже моето твърдение.”
(2.5.80)
Атеистичният син пък си помисли:
„Не може тук да дойде Гопал-Кришна
И няма как да свидетелства, за щастие!”
Така баща и син постигнаха съгласие.
(2.5.81)
Младият брахмана се възползва от това
И пред всички там изрече следните слова:
„Моля те, запиши това на лист, черно на бяло,
За да не речеш по-късно пак, че не се е състояло.”
(2.5.82)
Пред всички хора събрани тогава
Написаха те това съглашение
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И всеки от двамата подпис постави,
За да не остава никакво съмнение.
(2.5.83)
Младият брахмана тогава рече:
„Всички вие, господа, ще ме чуете ли вече?
Този възрастен брамин със сигурност е честен
И че следва принципите религиозни е известен.
(2.5.84)
Обещанието си не е искал той да наруши;
Единствено от лудостта на близките си се бои
Да не би самоубийство да извършат.
Затова и той от истината кръшва.
(2.5.85)
Благодарение на благочестието на стария брахмин,
За свидетел ще призова Кришна, Върховния Непогрешим.
Така аз обещанието му тук ще спазя
И негова чест ненакърнена ще опазя.”
(2.5.86)
Чувайки на момъка думите категорични,
Атеистите подхванаха шеги комични.
Ала други сред хората рекоха: „Така е,
Бог е милостив и ще дойде ако пожелае.”
(2.5.87)
След срещата младият брахмана
Веднага отпътува за Вриндавана.
Щом пристигна там той почитания на Гопал отдаде
И подробни сведения за всичко случило се Му предаде:
(2.5.88)
„Мой Боже, Ти браминската култура защитаваш
И милостта си на отдадените си даряваш!
Затова Те моля, нека милостта Ти е за всички доловима
Като защитиш принципите на нас, двамата брамина!
(2.5.89)
Мой скъпи Господи, не мисля да се ощастливявам
Като дъщерята на брамина за съпруга притежавам.
Аз просто мисля как той обещанието си наруши
И това е, от което толкова много ме боли.
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(2.5.90)
Мой Господарю, Ти си милостив и всичко знаеш,
Затова Ти подобава да свидетелстваш, а не да нехаеш.
Онзи, който знае фактите, но не свидетелства за тях,
Въвлича се, уви, като участник в страшен грях.”
(2.5.91)
„Мой скъпи брахмана,” Бог Кришна отговори,
„Върни се у дома си и свикай всички хора.
На тази среща ти просто усилие положи
Да не правиш нищо друго и само Мен помни.
(2.5.92)
Аз несъмнено там ще се явя,
Призован от твоето съзнание.
На двама ви ще защитя честта,
Свидетелствайки за това обещание.”
(2.5.93)
„Дори като четириръкият Вишну да се появиш,
Там никого с думите си няма Ти да убедиш!”
Така интимно разговаряше със муртито брамина,
Наричайки Го с обич „Мой скъпи господине!”
(2.5.94)
„Само ако в точно този облик на Гопал
Дойдеш с мен в селцето ми, Видянагар,
И с красивите си устни изречеш словата,
Ще повярва на свидетелството Ти тълпата.”
(2.5.95)
Бог Кришна каза: „Никога не съм чувал
Бог във формата на мурти да е пътувал
От едно място на друго”. Браминът отговори:
„Вярно е, но де се е чуло също мурти да говори?
(2.5.96)
Та Ти не си статуя, мой Господи любими!
Младият син на Нанда Махарадж е Твоето име.
Сега Те моля, заради стария брахмана стори
Нещо, което никога не си правил преди.”
(2.5.97)
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Шри Гопаладжи усмихна се и рече:
„Скъпи мой брамине, тръгвай вече,
А Аз по стъпките ти ще вървя
И тъй по пътя ще те придружа.
(2.5.98)
Ала не бива да се обръщаш назад,
За да Ме видиш, момко млад!
Само щом Ме зърнеш, в този миг
Ще си остана там Аз като статуя побит.
(2.5.99)
Ти ще знаеш, че след теб вървя,
Като с камбанките на глезените си звънтя.
(2.5.100)
Готви и Ми предлагай ориз по един килограм;
Аз ще вървя след теб и всеки ден това ще ям.”
(2.5.101)
На следващия ден, зората тъкмо бе засияла
Младият брахмана, с позволението на Гопала,
Към своята страна отправи се на път,
А Гопала следваше го неотклонно зад гърбът.
(2.5.102)
Докато зад брахмана пристъпваше Гопала,
Пееха камбанките на глезените зазвънтяли,
А браминът, щастлив до немай къде,
Готвеше Му първокласен ориз да яде.
(2.5.103)
Младият брахмана така вървя ли вървя,
Докато накрая стигна в своята страна.
Когато селото си наближи съвсем по пътя,
В главата му мисли такива взеха да се мътят:
(2.5.104)
„Ето ме вече в наше село!
Сега ще си ида у дома.
„Свидетелят дойде!” – ще кажа смело
И всички хора ще сбера.”
(2.5.105)
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Браминът тогава си помисли и в последствие реши,
Че ако хората не видят муртито Гопал директно с очи,
Те няма да повярват, че Той е пристигнал сам.
„Но” – помисли той – „дори Гопала да остане там,
Все няма от какво да ме е страх, така че
Мога аз да се обърна и погледна вече.”
(2.5.106)
С тези мисли браминът извърна врат
И впери взора си право назад,
А там Гопала видя да стои
С усмихнати устни и очи.
(2.5.107)
Богът каза на брамина:
„Сега у дома можеш си замина.
Аз пък тука ще остана занапред
И няма да се скитам повече навред.”
(2.5.108)
Тогава влезе във селото младият брамин
И предаде вестта на всички до един
Че пристигнал е Гопал, а те смутени
От удивление останаха поразени.
(2.5.109)
Всички хора от областта, в почуда цяла
Дойдоха, за да видят Шри Гопала,
Който да свидетелства застанал беше там
И започнаха да Му отдават пранам след пранам.
(2.5.110)
Когато хората дойдоха, те бяха възхитени
От несравнимата красота на Гопал,
И останаха напълно удивени,
Че действително Той лично бе вървял.
(2.5.111)
Тогава възрастният свят брахмана,
Бидейки много удовлетворен, засмян,
Напред излезе, пред Гопаладжи застана
И на земята като прът се озова прострян.
(2.5.112)
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Така, в присъствието на цяла тълпа
Свидетелства несъмнено Бог Гопал
Браминът стар че своята дъщеря
На младия по своя воля беше дал.
(2.5.113)
След като сватбената церемония премина,
Богът каза тъй на двамата брамина:
„Вие двамата слуги сте Мои вечни,
Раждане след раждане, от времена далечни.
(2.5.114)
От верността на двама ви съм тъй доволен!
Сега за благословия очаквам да бъда помолен.”
Тогава брахманите, с радостна душа
Изложиха пред Него следната молба.
(2.5.115)
Брахманите рекоха със сълзи на очи:
”Молим Те, скъпи Господи, тука остани
И на хората по целия свят покажи
Колко милостив си към Твоите слуги!”
(2.5.116)
Бог Гопала им дари тази утеха,
А те със служене към Него се заеха.
Като научиха за тази случка, множество хора
Да видят Гопал заприиждаха отвред без умора.
(2.5.117)
Накрая царят на тази страна,
След като за случката разбра
Също дойде да види Гопал,
И с радост се изпълни цял.
(2.5.118)
Царят построи прекрасен храм
И редовно служене провеждаше се там.
Прослави се Той оттогава из страната цяла
Като Сакши Гопал или Свидетелят Гопала.
(2.5.119)
Така Сакши Гопал във Видянагара остана
И служене приемаше дълги години в храма.
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(2.5.120)
След това имаше битка голяма
И страната беше завладяна
От Пурушоттам дева, царят на Ориса;
Така в летописите се описва.
(2.5.121)
Победа взе този могъщ цар
Над владетеля на Видянагар
И скъпоценният му трон, Маникя-симхасана,
Собственост на Пурушоттам Дева стана.
(2.5.122)
Цар Пурушоттама Дева беше велик предан
И в цивилизацията на Ариите бе напреднал.
В нозете на Гопала той се помоли от душа:
„Умолявам Те, в моето царство ела!”
(2.5.123)
Когато царят Го помоли най-смирен,
Гопала, който му бе вече задължен,
Заради вкуса от служенето, което изпитва,
Прие неговата прочувствена молитва.
Така царят взе Гопала Мурти, без да чака
И отново се завърна в столицата си Катака.
(2.5.124)
След като трона Маникя присвои,
Цар Пурушоттам Дева го отнесе в Нилачала
И на Господ Джаганнатх го подари,
А междувременно за Муртито на Гопала
Редовно обожание в Катака уреди.
(2.5.125)
Когато Божеството на Шри Гопала
Бе инсталирано в Катака за броени дни,
Царицата, която още не Го бе видяла,
Отиде и с голяма преданост Го украси.
(2.5.126)
Царицата имаше една перла красива,
Която носеше на обица за носа;
Тя си помисли: „Бих била щастлива
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На Гопал да можех да я поднеса.
(2.5.127)
Ако имаше дупка на Муртито в носа,
Бих могла тази перла да Му поднеса.”
(2.5.128)
С тези мисли за Гопал – на флейтата свирец –
Поклони се тя и оттегли се в своя дворец.
Същата нощ Муртито в съня й се яви
И следните слова съвсем ясно промълви:
(2.5.129)
„Докато бях още невръстно дете,
Майка ми продупчи Моето носле
И с голямо усилие, горката тя,
Успя да Ми сложи перла на носа.
(2.5.130)
Същата дупчица все още си я има;
В нея можеш да поставиш перлата си любима.”
(2.5.131)
След като царицата сънува това,
Тя с царя го сподели на сутринта
И двамата тогава, цар и царица,
Отидоха в храма с перлената обица.
(2.5.132)
Като видяха, че дупчица действително има,
Поставиха те перлата на носа на Гопал
И тъй като бяха изключително щастливи,
Направиха по случая голям фестивал.
(2.5.133)
Оттогава, чак до днешен ден
Шри Гопал остава си установен
В град Катак, откъдето славата Му се е разляла;
Навред известен стана Той като Сакши Гопала.
(2.5.134)
Ето как Шри Чайтаня Махапрабху
Разказа за дейностите на Гопала чу.
И Той, и личните Му придружители
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Се радваха, че нектара му са опитали.
(2.5.135)
Когато Чайтаня Махапрабху там беше
И пред муртито на Шри Гопал стоеше,
Всички предани виждаха съвсем еднакво естество
В Него и в облика на инсталираното Божество.
(2.5.136)
И на двамата ликовете бяха еднакви на цвят,
И двамата имаха едри снаги грациозни,
И двамата обвити бяха във шафранен плат,
И двамата бяха еднакво сериозни.
(2.5.137)
Преданоотдадените ясно видяха
Как и Бог Чайтаня, и Гопала бяха
С ярко сияние около снагите обградени,
Очите им като листенца лотосови издължени,
И двамата погълнати в емоции екстазни,
Лицата Им като пълни луни прекрасни.
(2.5.138)
Когато Нитянанда видя другаря си тачен,
Чайтаня, и Гопала по такъв еднакъв начин,
Той намеци със преданите почна да обменя,
А всички те Го гледаха с възторг засмени.
(2.5.139)
Така, със удоволствие голямо
Махапрабху прекара тази нощ във храма.
Призори, след като мангала-арати премина,
Той за път приготви се и си замина.
(2.5.140)
В книгата си „Чайтаня Бхагавата”
Вриндаван дас описал е живо, богато
Местата, дето Богът със нозе е стъпил
Към Бхуванешвара по пътя.
(2.5.141)
Когато Чайтаня пристигна в Камалапура,
Той в реката Бхаргинади се изкъпа
И остави Своята санняса данда
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В ръцете на Господ Нитянанда.
(2.5.142-143)
Когато Бог Чайтаня Махапрабху отиде
В храма на Шива, известен като Капотешвара,
Още преди изобщо някой да Го види,
Поверената данда Нитянанда Прабху свари
На три да счупи и парчетата захвърли в Бхаргинади,
Която оттогава като Данда-бханга-нади се прослави.
(2.5.144)
Щом видя Джаганнатх мандир от далечно разстояние,
С любов към Бога се изпълни Шри Чайтаня
И след като на храма отдаде почитания,
Започна да танцува в екстатично състояние.
(2.5.145)
На всички предани с екстаз изпълни се умът
Във благодатното общуване със Бог Чайтаня
И те танцуваха и пееха, вървейки по главния път,
С потънало в божествена любов съзнание.
(2.5.146)
Шри Чайтаня Махапрабху така се развълнува,
Че се смя, плака, издаваше разни звуци и танцува.
Въпреки че храмът бе само на шест мили разстояние,
Хиляди мили надалеч се стори това на Бог Чайтаня.
(2.5.147)
Така вървейки все към Нилачала,
Богът най-сетне стигна до Атхаранала.
Там, възвръщайки външното си съзнание,
На Нитянанда заговори Шри Чайтаня.
(2.5.148)
Когато Бог Шри Кришна Чайтаня
Възвърна своето външно съзнание,
Той помоли своя другар Нитянанда:
„Моля Те, върни сега Моята данда.”
(2.5.149)
Нитай рече: „Когато Ти припадна във екстаз
Опитах се да Те задържа и прихвана Аз,
Ала и двамата се строполихме върху Твоя жезъл.
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Как стана това – въобще не съм догледал!
(2.5.150)
Под тежестта ни счупи се тази тояга;
Къде са парчетата – нямам представа.
(2.5.151)
Аз зная, че заради Моите оскърбления
Строши се жезълът Ти, без съмнение.
Сега, Мой Господи, по Свое усмотрение
Накажи Ме за безобразното Ми поведение.”
(2.5.152)
След като чу историята за това
Как дандата му уж счупена била,
Богът лекичко се натъжи
И даже мъничко се разгневи.
(2.5.153)
Чайтаня рече: „Всички вие Ми сторихте добро
Като ме доведохте чак тук, до Нилачала.
Ала Аз имах притежание само едно,
А Ти не можа да опазиш дандата ми цяла!
(2.5.154)
Така че всички вие отпред или зад Мен вървете
И на даршана на Джаганнатх без Мен се насладете.”
(2.5.155)
Отвърна Му тогава Шри Мукунда Датта:
„Мой Господи, напреде Ти върви,
А ние ще Те следваме, свели главата;
Щом не искаш, никой няма да Те придружи.”
(2.5.156)
Шри Чайтаня Махапрабху тогава, непривързан,
Пред всички други предани тръгна забързан.
Никой не можа да разбере какво са наумили
Нитянанда и Чайтаня, двамата братя мили.
(2.5.157)
Бхактите не разбираха защо дандата счупи Нитай,
Нито защо Чайтаня позволи да го постигне такъв край,
Нито пък защо, след като това позволи,
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Махапрабху впоследствие се разгневи.
(2.5.158)
Забавлението със счупения жезъл
Е толкова езотерично и дълбоко мистериозно,
Че в смисъла му само онзи би навлезъл,
Който в нозете на Гоура-Нитай се е отдал сериозно.
(2.5.159)
Славата на Гопала, към брахманите милостив
Велика е! Разказът за Сакши Гопал красив
От Шри Нитянанда Прабху бе изговорен,
А Махапрабху го чу с интерес непресторен.
(2.5.160)
Ако една душа с любов и вяра се е отдала
Да слуша разказа за забавлението на Гопала,
С пречистено от всяко зло сърце
Достига скоро на Гопал свещените нозе.
(2.5.161)
Молейки се в лотосовите нозе на Рупа и на Рагхунатха,
Винаги жадувайки за тяхната милост богата,
Аз, Кришнадас, „Чайтаня Чаритамрита” редя,
Вървейки на стъпките им в светлата следа.
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ГЛАВА ШЕСТА
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА САРВАБХАУМА БХАТТАЧАРИЯ
(2.6.1)
Отдавам своите смирени почитания
На Гоурачандра, Върховния Бог Чайтаня,
Влиянието на който бе преобразило
Сарвабхаума, чието сърце се бе втвърдило
И от дървен философ и сух логик
Той превърна се в предан велик.
(2.6.2)
Слава! Слава на Махапрабху Чайтаня!
Слава и на Нитянанда Авадхута!
На Адвейта Ачария хиляди почитания
И на преданите на Чайтаня прословути!
(2.6.3)
В екстазна према, снагата Му заляла,
Махапрабху отиде от Атхаранала
До храма на Джаганнатха и щом Го видя,
Спокойствие изгуби в чувствата на любовта.
(2.6.4)
Шри Чайтаня се затича да прегърне Бога,
Ала още щом влезе през дверите на храма,
Той се строполи във безсъзнание на пода,
Победен от силата на Своята любов голяма.
(2.6.5)
Когато в безсъзнание се свлече на земята Той,
Сарвабхаума Бхаттачария наблизо бе и Го видя.
Щом стражата заплаши Бог Чайтаня с бой,
Сарвабхаума Бхаттачария веднага го възпря.
(2.6.6)
Сарвабхаума Бхаттачария беше удивен
От личната красота на Бог Чайтаня
И от начина, по който беше променен
От любовта, обзела Го до безсъзнание.
(2.6.7)
Махапрабху Шри Чайтаня
Дълго остана в безсъзнание.
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Междувременно на Бог Джаганнатх
Настъпи време да се поднесе прасад
И на Бхаттачария му се наложи
Да помисли какъв лек да приложи.
(2.6.8)
Докато Махапрабху в несвяст бе още,
Сарвабхаума Бхаттачария Го отнесе в своя дом
С помощта на някои ученици и пазача нощен
И положи Го в една осветена стая за подслон.
(2.6.9)
Преглеждайки на Махапрабху отпуснатото тяло
Сарвабхаума видя, че то е неподвижно цяло.
Коремът не се движеше, не излизаше дихание;
Бхаттачария бе много притеснен от това Му състояние.
(2.6.10)
Тогава Бхаттачария взе тъничко валмо памук
И макар от дишане да не долавяше и звук,
Към ноздрите на Чайтаня внимателно го поднесе
И като видя, че мърда, от надежда той обзет бе.
(2.6.11)
Седейки близо край Шри Чайтаня,
Той мислеше за Неговото състояние:
„Това е трансцендентна екстатична промяна,
Дължаща се на любов към Кришна голяма.”
(2.6.12)
Виждайки признака на судипта-саттвика-бхава,
Който само у вечно освободени предани се проявява,
Сарвабхаума Бхаттачария веднага разбра
Трансценденталните промени в Божията снага.
(2.6.13)
Сарвабхаума продължи да разсъждава:
„В тялото на Махапрабху се проявяват
Екстатичните признаци на адхирудха-бхава Това е много необичайно и прекрасно като цяло!
Как е възможно да се проявят те в човешко тяло?”
(2.6.14)
Докато Бхаттачария размисляше тъй у дома,
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Нитянанда заедно с останалите си другари
Пристигнаха пред храма, на главната врата
Навред позната като Симха Двара.
(2.6.15)
Там преданите чуха мълва да се носи от народа,
Че просяк някакъв дошъл е в Пури, за да види Бога.
(2.6.16)
Хората говореха, че същият този санняси,
Виждайки Бог Джаганнатх изгубил свяст е
И понеже дълго време съзнанието си не възвръщал,
Сарвабхаума Бхаттачария го отнесъл в свойта къща.
(2.6.17)
Чувайки това, преданите отдалеч
Разбраха, че за Бог Чайтаня иде реч.
И както в такива случаи уж неволно става,
Шри Гопинатх Ачария оказа се тъдява.
(2.6.18)
Родом бе от Надия Ачария Гопинатх
И зет бе на Вишарада, прославената личност.
На Чайтаня предан бе и беше осъзнат
За истинската Му божествена самоличност.
(2.6.19)
Запознат бе отпреди Гопинатха
Със славния Мукунда Датта
И когато Ачария в Пури видя Мукунда,
Той бе много изненадан и учуден.
(2.6.20)
Пред ачарията поклони се Мукунда Датта,
А на свой ред го прегърна Гопинатха,
Сетне го попита: „Какви вести чу
За обичния ни Чайтаня Махапрабху?”
(2.6.21)
Мукунда в отговор му рече:
„Богът пристигна тука вече,
Ние следвахме Го отдалече.”
(2.6.22)
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Тогава Гопинатх Ачария съзря Нитай
И незабавно Му отдаде почитания.
Сетне преданите отново и отново до безкрай
Разпитваше за новини за Бог Чайтаня.
(2.6.23)
Мукунда Датта подир това
Продължи да говори така:
„След като ордена санняс прие,
Шри Чайтаня Махапрабху дойде
В Джаганнатха Пури окрилен,
От всички нас, които тук сме, придружен.
(2.6.24)
Ала сетне изостави нашата компания
И, за да види Джаганнатха, Шри Чайтаня
Напред припрян хукна да бърза;
Ние сега тъкмо дойдохме и Го търсим.
(2.6.25)
От това, което се говори
От обикновените хора
Ние предположихме, че Чайтаня
Сега е в къщата на Бхаттачария.
(2.6.26)
Виждайки Бог Джаганнатха, във екстаз
Махапрабху бил паднал на пода без свяст.
Тогава Сарвабхаума отнесъл бил Чайтаня
У дома си в това безпомощно състояние.
(2.6.27)
Точно си мислех, как ли да се срещнем ще се получи?
И ето, че по някаква случайност това сега се случи!
(2.6.28)
Нека в дома на Бхаттачария всички да вървим,
Че нашият Махапрабху добре е да се убедим,
А Джаганнатх, господарят на вселената виден,
Ще се завърнем след това да видим.”
(2.6.29)
Много удовлетворен щом чу това
Гопинатх Ачария взе цялата тълпа
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От предани и незабавно се отправи
Към дома на Сарвабхаума Бхаттачария.
(2.6.30)
В дома на Сарвабхаума дошли,
Те видяха Бога в несвяст да лежи.
Гопинатх Ачария съзря Чайтаня
Прострян в такова състояние
И едновременно нещастен беше от това,
Но и щастлив, че свидния си Бог видя.
(2.6.31)
На всички предани бе позволено
Да влязат у дома на Бхаттачария,
А щом видя Нитянанда, смирено
Сарвабхаума Му отдаде почитания.
(2.6.32)
Предлагайки им подобаващ прием,
Всички предани посрещна Бхаттачария,
А те щастието си не можеха да скрият,
Че са намерили своя Бог Чайтаня.
(2.6.33)
Сарвабхаума след това отпрати ги обратно
Да имат даршан с муртито на Джаганнатха
И помоли Чанданешвар, своя собствен син,
Да ги придружи като техен водач един.
(2.6.34)
Всички предани бяха безкрайно щастливи
Да видят муртито на Джаганнатх красиво.
Бог Нитянанда Авадхута, по-специално,
Надмогнат бе от щастие трансцендентално.
(2.6.35)
Когато от вълнение почти припадна,
Преданите вдигнаха Бог Нитянанда
И Го успокоиха. В този миг пуджари
Гирлянд от Бог Джаганнатх донесе
И без да се колебае или да се бави,
На Нитянанда Прабху го поднесе.
(2.6.36)
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Всички се почувстваха богати
С гирлянда на Бог Джаганнатха.
До един бхактите върнаха се сетне
В дома, дето Махапрабху приет бе.
(2.6.37)
Всеки от преданите тогава
Започна високо да възпява
Харе Кришна, светите имена
На Бога и благодарение на това
Точно преди обед Шри Чайтаня
Възвърна Своето външно съзнание.
(2.6.38)
Чайтаня Махапрабху се изправи
И на висок глас Бог Хари прослави.
Тогава Сарвабхаума, радостен, че Богът е в съзнание,
Прах от лотосовите Му нозе взе без колебание.
(2.6.39)
Бхаттачария рече на всички тях:
„Моля ви, изкъпете се веднага за обяд.
Днес ще ви предложа аз маха-прасад Част от храната на Бог Джаганнатх.”
(2.6.40)
След като по пладне в морето се окъпаха,
Богът и преданите Му скоро се върнаха.
Чайтаня Махапрабху уми Своите нозе
И седна на един килим обяда си да изяде.
(2.6.41)
Сарвабхаума Бхаттачария уреди
Да бъдат донесени различни храни Най-вкусния маха-прасад
От храма на Бог Джаганнатх.
Шри Чайтаня Махапрабху тогава
С голямо щастие започна да обядва.
(2.6.42)
Махапрабху специален ориз получи
И на поднос златен първокласни зеленчуци.
Така, в компанията на преданите си,
Той на обяда си се наслади.
148

(2.6.43)
Докато Сарвабхаума лично прасадама раздава
Бог Чайтаня такава молба към него отправя:
„Моля те, внимателно зеленчуците подбирай
И единствено варени ти Ми ги сервирай.
(2.6.44)
А печивата, сладкишите с кондензирано мляко,
Както и другите приготовления богати
Раздавай на останалите предани.”
Тогава Бхаттачария със смирение зареди:
(2.6.45)
„Днес всички вие моля вкусете от този обяд
Така, както е бил приет от самия Бог Джаганнатх.“
(2.6.46)
След тези думи, той ги накара да си вземат всички
От кексовете и млечните сладкиши различни
И след като ги нагости, поднесе им вода
Да умият ръцете, нозете и своята уста.
(2.6.47)
Молейки за разрешение от Бог Чайтаня,
Отдавайки на преданите Му смирени почитания,
Да обядва се отправи Сарвабхаума Бхаттачария
Във святата компания на Гопинатх Ачария
И след като да обядват те приключиха
Отново в сангата с Махапрабху се включиха.
(2.6.48)
Бхаттачария, поднасяйки своите почитания,
Обърна се към Махапрабху Чайтаня
Като „Намо Нараяна” Му рече
(„Покланям се на Нараяна, Бога Вечен”).
Чайтаня “Кришне матир асту” му отвърна
(„Нека вниманието ти към Кришна се обърне”).
(2.6.49)
Чувайки тези слова
Сарвабхаума разбра,
Че Бог Чайтаня освен санняси
Е и ваишнава в същността си.
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(2.6.50)
Тогава Сарвабхаума към Гопинатха се обърна:
„Бих искал миналото на Чайтаня аз да зърна.”
(2.6.51)
Гопинатха Ачария на това отвърна:
„Имаше човек, на име Джаганнатха,
Който живееше в земята свята
На Навадвипа, от род с история стара Фамилията му беше Мишра Пурандара.
(2.6.52)
Чайтаня е син на този Джаганнатха Мишра
И преди се зовеше Вишвамбхара Мишра.
Освен това, Чайтаня Махапрабху се пада внук
На Ниламбара Чакраварти, астролога прочут.”
(2.6.53)
Бхаттачария каза: „Ниламбара Чакраварти, астрологът велик
Знам, че на баща ми, Махешвара Вишарада, е бил съученик.
(2.6.54)
Баща ми почиташе Джаганнатха Мишра Пурандара
И затова аз уважавам него и Чакраварти Ниламбара.”
(2.6.55)
Когато Сарвабхаума Бхаттачария чу,
Че от област Надия идва Махапрабху,
Той на това много се зарадва
И се обърна към Бога както следва:
(2.6.56)
„Ти по природа заслужаваш почитта,
А пък си и санняси, затова
Искам да бъда Твой личен слуга.”
(2.6.57)
Щом Чайтаня Махапрабху чу
От Бхаттачария тези слова,
Той веднага спомни си Вишну
И смирено заговори му така:
(2.6.58)
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„Ти по Веданта философията си преподавател
И затова учител на всички хора по света си.
На всеки човек си ти доброжелател
И благодетел си на всичките санняси.
(2.6.59)
Аз съм млад санняси и истинско знание нямам
Какво е добре да правя и какво да отбягвам.
Затова търся подслон в твоята обител
И те приемам сега за Свой духовен учител.
(2.6.60)
Дойдох тук единствено, за да общувам с теб.
Умът и сърцето Ми подслон при теб приеха.
Ще имам ли аз милостта от теб да съм приет?
Ще бъдеш ли във всичко Моя закрила и утеха?
(2.6.61)
Онова, което Ми се случи днес,
Голямо препятствие бе за Мен.
Но благодарение на твоя финес,
Аз бях избавен и навреме спасен.”
(2.6.62)
Бхаттачария каза: „Недей да отиваш сам
Да виждаш Джаганнатх във Неговия храм.
По-добре отивай там само със мен
Или с някой от хората ми придружен.”
(2.6.63)
Богът каза: „Повече никога няма да влизам в храма,
А откъм Гаруда-стамбха винаги ще имам панорама.”
(2.6.64)
Тогава Сарвабхаума Бхаттачария
Обърна се към Гопинатх Ачария:
„Вземи със себе си Госвамиджи
И Господ Джаганнатх Му покажи.
(2.6.65)
Също така, лелиният ми апартамент
Е на самотно място, много уединен.
Направи всичко необходимо
Той да отседне там и си почине.”
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(2.6.66)
Тогава поведе Гопинатх Ачария
Махапрабху към определените Му стаи.
Посочи му къде да намери вода,
А също делви, кани и ведра За всичко с грижа той се постара.
(2.6.67)
На следващия ден Гопинатх Ачария
Отведе Махапрабху Шри Чайтаня
Да види в храма още по мрак
Ранното ставане на Бог Джаганнатх.
(2.6.68)
После със себе си взе Гопинатх
Мукунда Датта, предания млад,
И в дома на Сарвабхаума го заведе,
Който със следните думи към него се приведе:
(2.6.69)
“Този санняси е много кротък и смирен,
Всъщност с такава природа си е роден.
Той е и много красив и в следствие на това
С всеки ден към Него ми нараства обичта.
(2.6.70)
В коя сампрадая е получил санняса?
И какво е името на монаха прекрасен?”
(2.6.71)
Отвърна Гопинатха Ачария:
„Името Му е Шри Кришна Чайтаня,
А учителят Му, който като санняси Го изпрати,
Е изключително щастливият Кешава Бхарати.”
(2.6.72)
Сарвабхаума Бхаттачария заключи:
„Хубаво е името Шри Кришна, което е получил.
Ала Той спада към Бхарати общността
И второкласен санняси е поради това.”
(2.6.73)
Отвърна твърдо Гопинатха Ачария:
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„Махапрабху Шри Кришна Чайтаня
От външни формалности не зависи!
Даже няма нужда да става санняси,
Приемайки сан в по-висша сампрадая Той е неподвластен на условност като тая.”
(2.6.74)
Бхаттачария попита: „Той е на младостта в разцвета;
Как ще съумее да спази на санняси обета?
(2.6.75)
Аз постоянно, без да спирам
Доктрината ще рецитирам
На философията Веданта
Пред златистия Гоуранга
Тъй че фиксиран да остане
В обетите на санняса сана
И така успешно да стъпи
На единството на пътя.”
(2.6.76)
Сетне Сарвабхаума направи предложение:
„Ако Махапрабху желае и е на това мнение,
Аз в първокласна сампрадая мога да Го препосветя,
Като извърша церемонията отново
И му дам дреха на шафран с цвета;
Тъй всичко ще бъде готово.”
(2.6.77)
Гопинатха Ачария и Мукунда Датта
Не бяха доволни на Сарвабхаума от словата.
По тази причина Гопинатха Ачария
Рече следното на Бхаттачария:
(2.6.78)
„Ти не познаваш величието лично
На Бог Чайтаня, Бхаттачария, скъпи!
Всички симптоми на Божествената Личност
До най-висша степен Той в себе си е скътал.”
(2.6.79)
Гопинатха Ачария продължи:
„Което казвам ти не са лъжи.
Този санняси, Шри Чайтаня Махапрабху
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Като Върховния Бог сред знаещите се прочу.
Онези, които невежи са в това отношение,
Трудно могат да разберат това заключение.”
(2.6.80)
Учениците на Бхаттачария възразиха:
„Кои точно доказателства потвърдиха,
Че Шри Чайтаня, санняси най-обикновен,
Е Върховният Бог несътворен?”
Гопинатх Ачария на това отвърна:
„Твърденията на авторитетите са първо
Доказателство, което лесно се намира,
Защото ачариите Бог наистина разбират.”
(2.6.81)
Учениците добавиха с леко безразличие:
„Ние не приемаме твърдения като тези.
Знанието за Абсолютната Истина извличаме
Единствено чрез логически хипотези.”
(2.6.82)
На това Гопинатх Ачария рече:
„Човек може да разбере Бога вечен
Единствено по милостта Му сладка,
А не чрез хипотези и догадки.”
(2.6.83)
Гопинатх Ачария смело продължи:
„Ако някой дори мъничко се приближи
Към Бога, получил капчица от Неговата милост,
Посредством предано служене добре
Природата на Върховната Божествена Личност
Той може без трудности да разбере.
(2.6.84)
„Мой Господи, ако някой получи дори и следа
На Твоите лотосови нозе от милостта,
Ще разбере величието на Твоята личност;
Ала ако той просто разсъждава безразлично,
Не ще успее Тебе никога да разбере
Даже и Ведите безброй години да чете.”26
26

„Шримад Бхагаватам” 10.14.29
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(2.6.85-86)
Гопинатха Ачария тогава продума:
„Ти си велик учен, Сарвабхаума,
И на много ученици си учител;
Всъщност няма приравнител
На ерудицията ти по цялата земя.
Обаче, независимо от всичко това,
Понеже нямаш капчица дори от милостта на Бога,
Макар в дома ти лично да е, да Го разбереш не можеш.
(2.6.87)
Ти нямаш лична никаква вина;
В писанията казва се – Бога не можеш проумя
Просто с образование, в която и традиция
Да имаш знания, начетеност и ерудиция.”
(2.6.88)
Така отвърна Сарвабхаума Бхаттачария:
„Мой скъпи Гопинатха Ачария,
Внимавай с думите, да те оборя мога.
Докажи, че имаш милостта на Бога!”
(2.6.89)
Гопинатха Ачария отвърна му искрено:
„Знанието за сумум-бонум, Абсолютната Истина,
Е доказателство за милостта на Бога.
Какво друго да ти кажа мога!”
(2.6.90)
Гопинатха Ачария продължи:
„На какво друго може да се дължи
Това, което ти видя да се проявява
Като признаци на екстатична бхава
В тялото на Махапрабху Шри Чайтаня
Върховния Бог, имащ всички достояния?
(2.6.91)
Макар признаците на Бога Върховен
Ти да видя директно в снагата на Чайтаня,
Въпреки това да Го разбереш си неспособен!
Това се нарича заблудено от илюзия съзнание!
(2.6.92)
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Човек, който от външната енергия повлиян е
Се нарича светска личност, бахирмукха джана,
Защото въпреки че възприема със сетивата,
Не може да проникне в същината на нещата.”
Чувайки Гопинатха Ачария да казва това,
Сарвабхаума се усмихна и изрече следните слова:
(2.6.93)
„Просто говорим си приятелски, не спорим
И обсъждаме становищата на писанията, виждаш!
Не се гневи, по силата на шастра аз говоря.
Моля те, недей да се обиждаш.
(2.6.94)
Шри Чайтаня Махапрабху несъмнено е предан велик,
Но не е възможно да Го приемем за Върховния мистик,
Тъй като за Кали юга в шастра, свещените писания,
Никъде не е описана инкарнацията на Бог Чайтаня.
(2.6.95)
Бог Вишну неслучайно наречен е Триюга,
Защото не се спуска като инкарнация във Кали-юга.
Такова е мнението на свещените писания,
Така че няма как Върховният Бог да е Шри Чайтаня.”
(2.6.96)
Щом Гопинатх Ачария чу това,
Изпълни се с небивала тъга
И се обърна към своя събеседник
С думи тежки, остри като бръснач:
„Бхаттачария, ти си един клетник,
А смяташ себе си на Ведите за познавач!
(2.6.97)
„Шримад Бхагаватам” и „Махабхарата”
Са най-главните сред писанията святи.
Защо не обръщаш внимание на техните заключения?
Защо за тях нехаеш, изказвайки свойте странни мнения?
(2.6.98)
В „Махабхарата” и „Шримад Бхагаватам”
Твърди се, че Бог се появява лично сам.
Но ти казваш, без съмнение излишно,
Че в тази епоха не слиза тук Бог Вишну.
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(2.6.99)
Със святото име Триюга е наречен
Богът Върховен, прекрасен и вечен,
Защото в тази епоха на Кали
Не идва като лила-аватара.
(2.6.100)
Със сигурност, без никой да Го кара,
Бог се явява в всяка епоха като юга-аватара.
Тези факти под внимание, уви, не взимаш ти
И всичко това, уверен съм, очевидно се дължи
На това, че позволи сърцето ти да се втвърди
От логика и аргументи, които водят до лъжи.”
(2.6.101)
„В миналото, в съответствие с епохата в трите свята
Твоят син приемал е тела в три различни цвята:
Бял, червен и жълт, а пък сега
В Двапара-юга с черна е снага.”27
(2.6.102)
„В епохата на Кали, както и в Двапара-юга,
Хората се молят на Бог без мотивация друга,
Като различни мантри повтарят в унисон
С принципите на записания в Ведите закон.
Моля те, чуй сега от мен
Обяснение на този феномен.
(2.6.103)
В тази епоха на Кали интелигентните хора
Възпяват заедно на предаността във хора
Харе Кришна махамантрата и обожават
Върховния Бог, който в този свят се проявява
Като славата на Кришна Той разпространява.
Златист на цвят е и винаги обкръжен остава
От Своите пълни експанзии лични
(Като Шри Нитянанда или Гададхара)
И от преданите си приятели отлични
(Какъвто е Сварупа Дамодара).”28

27
28

„Шримад Бхагаватам” 10.8.13
„Шримад Бхагаватам” 11.5.31-32
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(2.6.104)
„Богът, в инкарнацията Гоурасундара, е с златен цвят.
Всъщност, цялото Му тяло снажно е като един разлят
Поток от разтопено чисто злато,
Намазан от петите до главата
С паста ароматна от сандал.
Той, себе си напълно овладял,
Ще приеме степента санняса в отречение,
Ала от маявади ще се отличава по поведение
По това, че установен ще бъде в предано служение
И навред ще разпространява санкиртан движение.”29
(2.6.105)
Обезсърчен, Гопинатх Ачария после рече:
„Ала каква полза от всички шастрични цитати,
Като просто един сух философ си, човече!
Безполезно е семе, в безплодна почва посято.
(2.6.106)
Когато Бог Чайтаня успееш да удовлетвориш,
Заключенията на цитатите от шастра ще си изясниш.
(2.6.107)
Не са виновни учениците ти, тез келеши,
Че с лъжливи аргументи езиците си чешат!
Просто философията маявада
С таквиз облаги ги дарява.
(2.6.108)
„Отдавам своите почитания смирени
На Бога, пълен с качества неизброени,
Чиито енергии разнообразни неизменно водят
До съгласие и несъгласие между тез, които спорят.
Така илюзорната енергия покрива в мрак
Себепознанието на страните в спора пак и пак.”30
(2.6.109)
„Приема се почти във всички случаи
Всичко, което казват брахманите учени;

29
30

„Вишну Сахасранама Стотра” от „Махабхарата”
„Шримад Бхагаватам” (6.4.31)
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Онзи, който в илюзорната Ми енергия се прислонява,
Говорейки под влиянието й какво ли не внушава.”31
(2.6.110)
След като от Гопинатха Ачария всичко това чу,
Сарвабхаума каза: „Първо посети Махапрабху
На мястото, където е отседнал и тук Го покани
От мое име заедно с всичките Му придружители.
(2.6.111)
Вземи за всички Джаганнатх-махапрасад
И на Махапрабху и другарите Му дай го за обяд.
Пък след това ако искаш тука се върни
И с мъдростите си тогава пак ме поучи.”
(2.6.112)
Гопинатх Ачария бе на Сарвабхаума зета
И връзката помежду им близка бе, а не превзета.
Отношенията им бяха много мили, като в тяхното приятелство
Гопинатх понякога го поучаваше в определени обстоятелства.
Той мъмреше го, хвалеше понякога, а друг път го осмиваше Това продължи известно време като сладостно преливаше.
(2.6.113)
Мукунда Датта беше много удовлетворен
От извода, от Гопинатх Ачария заявен.
Но хич не му се нравеха и той дори се разгневи
На становищата, които Сарвабхаума изрази.
(2.6.114)
В съответствие с това, което Сарвабхаума нареди,
Гопинатх отиде Чайтаня Махапрабху да посети.
И Го покани мило Гопинатх Ачария
От името на Сарвабхаума Бхаттачария.
(2.6.115)
Пред Шри Чайтаня, в същата секунда,
Обсъдиха Гопинатх Ачария и Мукунда
На Сарвабхаума Бхаттачария думите, които
Им причиняваха жестока болка във главите.

31

„Шримад Бхагаватам” (11.22.4)
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(2.6.116)
Чувайки това, Шри Чайтаня рече:
„Моля ви, така не говорете вече!
Сарвабхаума изрази от онзи ден
Голямо милосърдие към Мен.
(2.6.117)
Проявявайки към Мене обич на баща,
Иска той да Ме предпази и следи
Да спазвам принципите на санняса, затова
В какво изобщо някой може да Го обвини?”
(2.6.118)
На следващата утрин, Шри Чайтаня
И Сарвабхаума Бхаттачария
Заедно с радост и наслада най-голяма
Посетиха на Бог Джаганнатха храма.
(2.6.119)
Влизайки във храма, Сарвабхаума
Предложи на Махапрабху за сядане асан
И от уважение към санняси сана,
На пода в смирението си настани се сам.
(2.6.120)
Тогава той започна да поучава Бог Гоуранга
Във принципите на философията Веданта
И от преданост и обич подтикнат
Той заговори на Бога усмихнат:
(2.6.121)
„Философията Веданта да изучава
Основен дълг на всеки санняси остава.
Затова да изучаваш Веданта заеми се Ти без колебание,
Като я слушаш непрестанно от по-старши от Тебе, Чайтаня.”
(2.6.122)
Бог Чайтаня рече в обръщение:
„Ти си много милостив към Мен.
Затова мисля, че е Мое задължение
На твоята заръка да остана подчинен.”
(2.6.123)
Така Чайтаня в продължение на седем дни наред
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Слушаше Веданта от Сарвабхаума ред по ред,
Ала не каза нито дума, нито даде да се разбере
Дали за правилно приема казаното или не.
(2.6.124)
Сарвабхаума Бхаттачария на осмия ден
Каза на Чайтаня Махапрабху поизтощен:
„Ти философията Веданта слушаше от мен
В продължение на седмица, но аз съм изумен!
(2.6.125)
Просто слушаш, мълчанието си без да нарушаваш
И аз не зная от чутото дали удовлетворен оставаш.
Не зная за правилна или погрешна считаш цялата поанта,
Нито дали въобще разбираш философията Веданта!”
(2.6.126)
Шри Чайтаня отговори: „Аз съм глупак
И затова „Веданта Сутрите” не изучавам.
Просто се опитвам да ги слушам пак и пак,
Защото заповед от теб такава получавам.
(2.6.127)
Слушам само, за да изпълня дълга си,
Който ми е отреден като санняси.
За беда не разбирам нищо от тези значения,
Които ми разкриват твоите проникновения.”
(2.6.128)
Сарвабхаума Бхаттачария Го провокира:
„Че не разбираш - това мога да приема.
Но дори някой, който не разбира,
Въпроси поне задава по дадената тема.
(2.6.129)
А Ти слушаш ли слушаш, обаче мълчиш
И не разбирам какво ли в ума си таиш.”
(2.6.130)
Шри Чайтаня Махапрабху ума си тогава разкри:
„Значението на всяка сутра ясно Ми е като лъчи.
Но твоите обяснения ги премрежиха
И Моя ум само обезпокоиха.
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(2.6.131)
Значението на афоризмите в „Веданта Сутра”
Ясно е като кристално ведра сутрин,
Ала твоите мъгляви тълкувания
Като облаци покриват чистото съзнание.
(2.6.132)
Ти не обясняваш на „Брахма Сутрите” директното значение,
Сякаш да покриваш истината си приел за задължение.
(2.6.133)
„Веданта Сутра” на Упанишадите е обобщение,
Затова всяко откриващо се в тях пряко значение
Записано е във това литературно произведение.
(2.6.134)
На всяка сутра директното значение
Трябва да се приема без изменение.
Ти, обаче, това пряко значение изоставяш
И въображаемото си тълкувание представяш.
(2.6.135)
Макар да има всякакви други доказателства,
Ведическата версия за най-висша се смята
И трябва да се приема без посегателства,
Тъй като е първокласна тя самата.
(2.6.136)
Раковините и кравешката тор
Са кости и изпражнения от обор,
Но според всички ведически завети
За много чисти считат се и двете.
(2.6.137)
Сами по себе си са доказателство ведическите слова;
Написаното във Ведите следва да се приема затова.
Ако според въображението си ги интерпретираме
Какъв авторитет във Ведите ще намираме?
(2.6.138)
„Брахма Сутра”, съставена от Вясадева,
Сияйна е като самата слънчева сфера.
Който се опитва значението й да тълкува,
Просто с облак тази светлина забулва.
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(2.6.139)
Всички Веди и въобще цялата литература,
Следваща принципите на ведическата култура,
Обясняват, че Абсолютната Истина е великият Брахман,
И че характеристика на Върховния Бог е той сам.
(2.6.140)
Всъщност Върховната Абсолютна Истина
Е Върховната Личност Божествена,
Изпълнена със всички достояния нематериални,
А ти я описваш като безформена, имперсонална.
(2.6.141)
Всяко едно имперсонално описание
Във Ведите носи следното послание –
Всичко, което на Върховния принадлежи,
Лишено е от всякакви земни черти.
(2.6.142)
Когато съдържащите се във ведите мантри
Описват Абсолютната Истина с черти имперсонални,
В крайна сметка всъщност се доказва и разбира,
Че в личностния си аспект Тя изначално се намира.
Ако някой разбира Бога Върховен и в двете Му черти,
Той всъщност знае истинските Му характеристики,
Осъзнавайки, че персоналното разбиране преобладава,
Защото разнообразие навсякъде около нас се наблюдава.
(2.6.143)
Всичко в това космическо творение
На Абсолютната Истина е проявление.
Пребивава то в Истината Абсолютна
И, унищожено, пак в подслона й прибира се уютен.
(2.6.144)
Личните характеристики на Бога
Да се категоризират могат
В три падежа – аблативен,
Инструментен, локативен.
(2.6.145-146)
Когато силно пожелае Бога
От един да стане много,
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Материята с поглед Той обгръща.
Материални очи, материален ум също
Не е имало преди сътворението.
Именно това е потвърждението,
Че трансцендентални са умът и очите
На Абсолютната Истина скрита.
(2.6.147)
Във Ведите се посочва с думата „Брахман” Върховната Личност, Шри Бхагаван,
Който е самият Бог Шри Кришна.
Всяка друга интерпретация е излишна.
(2.6.148)
На Ведите поверителния смисъл
Не разбира човекът с обикновена мисъл.
Затова значението им е дообяснено
На Пураните в красивите поеми.
(2.6.149)
„О, колко само са щастливи
Нанда Махарадж и другите пастири
И всички жители на Враджабхуми!
Не би могла да се опише с думи
Тяхната добра съдба, защото
Абсолютната Истина, която
Е източник на цялото трансцендентално блаженство,
Върховният Брахман, изпълнен с всички съвършенства,
Предвечният, Върховен Бог, изначален и прастар,
Е станал техен най-близък родственик и другар.”32
(2.6.150)
Ведическата мантра “апани-пада” отрича,
Че Бог има материални ръце и нозе.
При все това твърди, че Той много бързо тича
И че приема всичко, което някой Му поднесе.
(2.6.151)
Всички тези мантри потвърждават,
Че Абсолютната Истина притежава
Личност, но философите маявади
32

„Шримад Бхагаватам” (10.14.32)
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Прякото значение като извадят,
Абсолютната Истина интерпретират
И за безличностна накрая я намират.
(2.6.152)
Как тъй като безформена описваш
Онази Върховна Божествена Личност,
В чиято трансцендентална форма
Са шестте достояния огромни?
(2.6.153)
Върховната Личност притежава
Три енергии основни.
Нима се опитваш да докажеш,
Че без енергии е този Бог Върховен?
(2.6.154)
„Вътрешната енергия на Върховния Бог, Вишну,
Е духовна – такова е потвърждението шастрично.
Съществува и друга духовна енергия, кшетра-гя,
Състояща се от всички живи същества.
Третата енергия, позната като незнание,
Ги кара да действат в безбожно състояние.
(2.6.155)
О Царю, енергията кшетра-гя Това са живите същества.
Въпреки че могат да избират
В коя от сферите да се намират Духовна или материална Те остават си многострадални,
Понеже ясно не могат да видят,
Повлияни от енергията авидя,
Която покрива с неведение
Тяхното изначално положение.
(2.6.156)
Така живото същество, покрито от незнание,
Живее в различни форми в материално състояние.
Тъй избавя се в по-малка или в по-голяма степен
От влиянието на материята клетникът несретен.”33
33

„Вишну Пурана” 6.7.61-63
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(2.6.157)
„Върховната Личност е сач-чид-ананда виграха, което означава,
Че изначално три енергии (хладини, сандхини и самвит) притежава.
Хладини е енергията на удоволствието, сандхини е на вечността,
Самвит е знанието и всички заедно те са енергия на духовността.
Наричат се общо чит и присъстват изцяло
На Върховния Бог в трансценденталното тяло.
Живите същества, които частички неразделни са от Бога,
В материалния свят да се наслаждават не винаги могат Понякога са разочаровани, понякога изпитват смес от радост и тъга,
Но това за Бог не се отнася, който винаги остава в трансцендентността.”34
(2.6.158)
Върховният Бог в образа си изначален
Пълен с вечност, знание и блаженство цял е.
Тези Негови три подразделения духовни –
Сат, чит, ананда – приемат различни форми.
(2.6.159)
Трите части от духовната енергия наричат се: хладини –
Блаженство е това - а вечността известна е като сандхини;
Енергията на знанието нарича се самвит От тях трите Бог напълно е разкрит.
(2.6.160)
Три са духовните енергии на Бог –
Вътрешна, външна и междинна
И всички те една задача само имат –
Предано да Му служат със любов.
(2.6.161)
В духовната си енергия Върховният Бог
Се наслаждава на шест вида разкош.
Ти не приемаш тази енергия духовна,
Което се дължи на твоята безочливост греховна.
(2.6.162)
На енергиите господар е Богът,
А съществата само да им служат могат.
Това е разликата между Бога и живите същества,
34

„Вишну Пурана” 1.12.69
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А ти заявяваш, че те са едно по своята същина.
(2.6.163)
В “Бхагавад Гита” се установява
Че живото същество представлява
Междинна енергия на Върховната Личност,
Но ти казваш, че е от Бога напълно различно.
(2.6.164)
„Земя, вода, огън, въздух и ефир –
Елементите, изграждащи тази вселена –
Ум, интелигентност и фалшивият себичен мир –
Това са осемте Ми енергии отделени.
(2.6.165)
Освен материалните енергии, които са по-нисши
Има и друга, духовна енергия, която е по-висша
И това, о силноръки, са живите същества,
Които поддържат света със своите дела.”35
(2.6.166)
Трансценденталният облик на Върховния Бог,
Изпълнен е със вечен, осъзнат, блажен живот.
Обаче ти описваш тази най-висша таттва
Като продукт на материалната гуна саттва.
(2.6.167)
Човек, който казва: „Не мога
Да приема формата на Бога”,
Със сигурност винаги се съмнява
И да бъде виждан или докосван не трябва.
Всъщност, на такъв човек подхожда
За наказание при Ямараджа да прихожда.
(2.6.168)
Будистите авторитета на Ведите не признават,
Затова всички като агностици ги познават.
Ала онези, които уж във Ведите приемат подслон,
Но при все това проповядват агностицизма
На философията маявада по погрешния канон,
Са по-опасни и от последователите на будизма.
35

„Бхагавад Гита” 7.4-5
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(2.6.169)
За освобождението на всички души обусловени,
От омаята на илюзията дълбоко заблудени,
Вясадева универсално добро дело направи
Като философията Веданта представи.
Но ако чуе към нея коментарите на Шанкара,
Човек ще трябва да сърба горчива попара.
(2.6.170)
Онова, което „Веданта Сутра” установява,
Е че космическото творение се проявява
От трансформациите на енергията невъобразима
На Божествената Личност несравнима.
(2.6.171)
Философският камък, докоснал желязо,
Произвежда тонове злато, без сам да се променя.
Така и Върховната Личност се проявява
Чрез енергията си невъобразима в тази вселена,
Но остава неизменна при все това
В трансцендентната си форма в вечността.
(2.6.172)
Теорията за трансформацията според Шанкара, обаче,
Изложена във „Веданта Сутра” толкоз ясно,
Че самата Абсолютна Истина се трансформира сочи.
Така на Вясадева изложението тъй прекрасно
Е охулено, очернено и обявено за погрешно,
А Веданта е интерпретирана в теория на илюзията лесно.
(2.6.173)
Теорията за илюзията може да се приложи
Само когато живото същество си наложи
Лъжливото усещане, че е това материално тяло.
А що касае космическото проявление цяло,
То фалшиво никога не може да бъде,
Въпреки че несъмнено няма да пребъде.
(2.6.174)
Трансценденталната вибрация омкара
Е изражение на Върховния Бог във звук.
Негово проявление е сътворението прастаро,
Ведическото знание и въобще всичко тук.
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(2.6.175)
Спомагателната вибрация тат твам аси,
Която означава в превод „същият ти си”
Е предназначена да даде за дживата представа,
Но главната вибрация си остава омкара пранава.
Като от важността на омкара се опитва да избяга,
Шанкарачария на тат твам аси повече набляга.”
(2.6.176)
Тъй Махапрабху критикуваше „Шарирака Бхашя”
На Шанкарачария, посочвайки: „Кусурите й това са!”
Ала на всяко от стотиците посочени опущения,
За да защити на Шанкарачария учението,
Сарвабхаума противопоставяше безброй
Доказателства, уверен във истинността им той.
(2.6.177)
Бхаттачария представи аргумент след аргумент,
С псевдологика опитвайки се да надвие своя опонент,
Но Шри Чайтаня всичките му доводи обори
И Своето убеждение установи в края на спора
(2.6.178)
Шри Чайтаня Махапрабху продължи Своето изложение:
„Върховният Бог е средоточието на всички взаимоотношения
Да Му служи с преданост е на всекиго истинското задължение
Постигането на любов към Бога е целта на живота съвършена –
Това са описаните в литературата на Ведите три основни теми.
(2.6.179)
Ако някой да обясни се опита
Ведическата литература по начин различен,
Той във въображението си се въвлича Такова тълкувание въображаемо се нарича.
(2.6.180)
Всъщност Шанкарачария не носи никаква вина;
Той просто е изпълнявал на Върховния заповедта.
Да измисли някаква интерпретация било е необходимо Затова толкова атеизъм в литературата му има.
(2.6.181)
„Обръщайки се към Бог Шива, Върховната Личност каза:
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„Направи така, че хората като цяло да питаят към Мен омраза,
Като собствено тълкувание на Ведите представиш.
Също така искам следното нещо да направиш:
Покрий Ме така, че людете повече да имат интерес
Към материалната цивилизация и нейния прогрес
И така да се създаде атеистично население,
Лишено от духовно знание и просветление.”36
(2.6.182)
„Шива рече на Дурга, господарката на материалния свят:
„В Кали юга аз приемам облика на брахмана свят
И тълкувам Ведите по начин лъжовен и атеистичен,
От философията на будизма не кой знае колко различен.”37
(2.6.183)
Сарвабхаума Бхаттачария се удиви безкрайно.
Щом разбра от Шри Чайтаня тази тайна,
Той сякаш за миг се вцепени
И нищо не можа да промълви.
(2.6.184)
Тогава Шри Чайтаня продължи:
„Не се смайвай и не се чуди!
Знай, най-висшето съвършенство за човека
Е да служи с преданост на Бог навеки.
(2.6.185)
Дори удовлетворените в себе си велики мъдреци
Отдават служене със преданост на Господа Върховен Такива са трансценденталните Му качества и черти,
Изпълнени с невъобразим заряд духовен.
(2.6.186)
„Тези, които в себе си са удовлетворени,
Макар да не са привлечени от материални желания,
Са от любящо служене към Кришна вдъхновени,
По качества и дейности най-дивния, трансценденталния!
Върховният Бог, Хари, Кришна е наречен
Защото от характеристиките Му всеки е привлечен.”38

36

„Падма Пурана”, Уттара Кханда 62.31
„Падма Пурана”, Уттара Кханда 25.7
38
Известният стих Атмарама в „Шримад Бхагаватам” 1.7.10
37
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(2.6.187)
След като Бхаттачария чу стиха атмарама,
Той се обърна към Махапрабху Чайтаня:
„Моля Те, скъпи Господарю, обясни ми тази шлока!
Да чуя Твоето обяснение желая аз със плам дълбока.”
(2.6.188)
„Искам най-напред да чуя твоето тълкувание,
Пък сетне ще споделя и малкото Свое познание,”
Отвърна на Сарвабхаума Шри Чайтаня.
(2.6.189)
Сарвабхаума Бхаттачария тогава
Започна стиха атмарама да обяснява
И според логиката и нейните положения,
Той изложи най-различни предложения.
(2.6.190)
Бхаттачария обясни стиха по девет начина различни,
Основавайки тълкуванията си на писанията отлично;
След като обясненията му търпеливо чу,
С усмивка заговори му Махапрабху.
(2.6.191)
Шри Чайтаня Махапрабху на Сарвабхаума каза:
„Скъпи ми Бхаттачария, учеността ти досущ мяза
На тази на Брихаспати, жреца на полубоговете.
Всъщност няма друг освен теб във световете,
Който да има силата писанията така да обясни.
В това отношение безспорно несравним си ти!
(2.6.192)
Мой скъпи Бхаттачария, ти несъмнено обясни
Стиха по силата на учеността си тъй голяма.
Но чудил ли си се освен научното тълкувание, дали
Шлоката и някакъв друг смисъл няма?”
(2.6.193)
Сарвабхаума щом Чайтаня Махапрабху помоли
Върху смисъла на атмарама текста да говори,
Шри Чайтаня обясни го, без изобщо да повтаря
Деветте интерпретации, дадени от Бхаттачария.
(2.6.194)
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Единадесет думи има в тази атмарама шлока
И Чайтаня всяка разясни във същината й дълбока.
(2.6.195)
Всяка една дума поотделно взе Бог Чайтаня
И я комбинира с главната дума „атмарама”.
Така Той даде значенията й всички
По осемнадесет начина различни.
(2.6.196)
Шри Чайтаня каза: „Върховният Бог
С различните Му енергии в аспекта им дълбок
И с характеристиките им невъобразими
Да се обяснят е съвсем немислимо.
(2.6.197)
Личността, качествата и енергиите на Бога Тези три неща да привлекат ума могат
На съвършените ученици, в духовна практика заети,
Като надделяват над всички други процеси и обети.”
(2.6.198)
Смисъла на стиха обясни Чайтаня,
Давайки различни значения и описания,
Във връзка с Шукадева доказателства подбрани,
И с Кумарите - Санат, Санака, Сананда и Санатана.
(2.6.199)
Щом чу обясненията върху стиха атмарама,
Дадени от Бог Чайтаня с ерудиция голяма,
Сарвабхаума Бхаттачария поразен остана
И разбрал, че всъщност разлика изобщо няма
Между Бог Кришна и Махапрабху Чайтаня,
Той себе си укори със следните излияния:
(2.6.200)
„Махапрабху е самият Кришна без съмнение!
Ала понеже за това бях, клетник, в неведение,
Възгордян от тъй великото си уж учение,
Аз не едно извърших оскърбление!”
(2.6.201)
Когато Сарвабхаума себе си горчиво порица
Като оскърбител на Бога в лотосовите крака
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И при Него искрено подслон прие сега,
Богът да му окаже милост тоз час пожела.
(2.6.202)
За да му даде милостта си, Шри Чайтаня от сърце
Прие Той облика на Вишну с четирите ръце.
(2.6.203)
Шри Чайтаня Махапрабху най-напред прие
Красивата си Вишну-форма с четири ръце,
А след като разкри себе си като Шри Вишну.
Той се появи и в изначалния си облик като Кришна С тъмен цвят на тялото, с движения изкусни,
Държейки флейта с две ръце до Своите устни.
(2.6.204)
Когато Сарвабхаума видя Кришна във Чайтаня,
Той се простря на пода, отдавайки Му почитания.
Сетне изправи се и с длани допрени,
Отдаде Му молитви вдъхновени.
(2.6.205)
По милостта на Бога всички истини се разкриха
И в сърцето на Сарвабхаума в миг се проявиха.
Така той успя да проумее важността
На възпяването на светите имена,
Както и на разпространението на любовта
Към Всевишния из всяко кътче на света.
(2.6.206)
Сарвабхаума Бхаттачария композира
Сто стиха за съвсем кратко време!
Дори творчеството на Брихаспати не извира
С подобно поривисто вдъхновение.
(2.6.207)
След като Шри Чайтаня Махапрабху
Стоте стиха, композирани от Сарвабхаума чу,
Той щастливо го прегърна и незабавно от екстаз
Бхаттачария се свлече на земята, изгубил свяст.
(2.6.208)
Сарвабхаума плачеше в екстаза на любовта
С вцепенена от силните чувства снага.
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Той се потеше във своя възторг,
Трепетен, а доскоро тъй строг.
Ту танцуваше, ту пееше, ту ридаеше,
Ту да докосне нозете на Бога се стараеше.
(2.6.209)
Наблюдавайки екстаза на Сарвабхаума Бхаттачария,
С удовлетворение голямо се изпълни Гопинатх Ачария.
Придружителите на Шри Чайтаня до един се смяха,
Когато танца екстатичен на Бхаттачария видяха.
(2.6.210)
Гопинатх Ачария каза на Чайтаня: „Ти
Всичко това на Сарвабхаума причини!”
(2.6.211)
Шри Чайтаня Махапрабху отвърна:
„Сарвабхаума Бхаттачария се преобърна,
Защото ти си предан и, общувайки със тебе,
Бог Джаганнатха милостив към него бе.”
(2.6.212)
Сетне Чайтаня Сарвабхаума успокои
И щом Бхаттачария се умиротвори
С ум, притихнал вече, той
На Бога молитви поднесе безброй.
(2.6.213)
Сарвабхаума така Му заговаря:
„Скъпи мой Чайтаня, Господарю,
Целият свят Ти успя да освободиш,
Но това не бе задача, от която да се затрудниш.
Обаче, Ти освободи дори и клетник като мен!
От това Ти постижение наистина съм изумен!
(2.6.214)
От четене на твърде много книги оглупях.
В сърцето си като парче желязо бях.
Ала Ти въпреки това ме разтопи,
Затова най-влиятелният си!”
(2.6.215)
След като чу молитвите, отдадени от Бхаттачария,
Във жилището си завърна се Махапрабху Чайтаня.
174

А Сарвабхаума, посредством Гопинатха, своя зет
Придума Бога да приеме там предложения Му обед.
(2.6.216)
На следващата сутрин рано
Махапрабху отиде в храма
Да види Джаганнатх и Го завари
От ложето си тъкмо да изгрява.
(2.6.217)
Пуджари поднесе Му тогава
Гирлянди цветни и прасада,
На които Божеството се бе насладило Нищо не би повече Махапрабху удовлетворило.
(2.6.218)
С прасада и гирляндите в кърпа прибрани,
Махапрабху забърза със стъпки припряни,
Понесъл тези скъпи дарове на любовта
На Сарвабхаума Бхаттачария към дома.
(2.6.219)
Той пристигна там малко преди слънцето да изгрее навън,
Точно когато Сарвабхаума Бхаттачария ставаше от сън.
(2.6.220)
Докато Сарвабхаума се надигаше от леглото,
Той ясно възпяваше на Кришна имената,
А Махапрабху изпита силно щастие, защото
Го чу да произнася имената святи.
(2.6.221)
Щом Бхаттачария забеляза Шри Чайтаня,
Той се втурна да Му отдаде почитания
И молитви произнесе от сърце
На Бога в лотосовите нозе.
(2.6.222)
Сетне внимателно застла килим,
За да настани господаря си любим
И когато двамата приседнаха заедно там,
Махапрабху рече: „Виж какво ще ти дам!”
И след като прасадама разтваря,
Поставя го във дланите на Бхаттачария.
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(2.6.223)
По това време, рано-рано сутринта,
Бхаттачария не бе измил дори своята уста,
Нито се бе изкъпал, нито приключил с утринните задължения;
При все това той взе прасада от Джаганнатх с голямо удовлетворение.
(2.6.224)
По сладката милост, дарена му от Махапрабху Чайтаня,
Безчувствието и унинието напуснаха неговото съзнание
И след като произнесе следните два стиха,
Сърцето и ума му на прасада се насладиха.
(2.6.225)
Той каза: „Човек трябва да изяде маха-прасада
От Бога, незабавно щом в ръцете му попада,
Дори да е изсъхнал, стар или донесен от далече;
Време и място при това не са от значение вече.
(2.6.226)
Прасадам от Бог Кришна трябва да се изяде веднага,
Без капка колебание и без миг да се отлага.
Не съществуват правила по отношение на място и време;
Нека тази заръка на Върховния Бог всеки приеме.”39
(2.6.227)
Чайтаня Махапрабху изпита огромно удовлетворение,
Когато стана свидетел на Сарвабхаумовото поведение
И рече му в екстаза на духовната любов към Бога:
„Да не те прегърна да се въздържа сега не мога!”
(2.6.228)
Богът и слугата се прегърнаха и затанцуваха;
В екстаз на досега един със друг те се любуваха.
(2.6.229)
Докато танцуваха и се прегръщаха така,
Духовни симптоми проявиха се в техните тела:
Те се потяха, трепереха и проливаха сълзи
И Богът във екстаза си започна да мълви.

39

Тези стихове са цитат от „Падма Пурана”
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(2.6.230)
Махапрабху каза: „Днес с лекота
Чайтаня трите свята завладя!
Днес Той въздигна се щастлив
В духовния свят тъй красив!”
(2.6.231)
Той добави: „Днес Аз съм удовлетворен изцяло
Защото всичко, за което сърцето Ми е копняло
Изпълни се щом видях, че Сарвабхаума Бхаттачария
Във маха-прасада от Джаганнатх добил е пълна вяра!
(2.6.232)
Наистина, ти днес подслон прие
На Кришна в лотосовите нозе
И без никакво колебание излишно
Към тебе много милостив е Кришна.
(2.6.233)
Мой скъпи Бхаттачария, днес ти се освободи
От материалното оплитане във хиляди съдби.
Оковите на илюзорната енергия разсече
И в този свят ти няма да се раждаш вече.
(2.6.234)
Днес твоят ум най-сетне бе готов
Да се прислони в нозете-лотоси на Бог
И, престъпвайки на писанията строгата повеля,
Остатъците от храната на Бога ти изяде смело.
(2.6.235)
„Когато някой с преданост подслон приеме
В лотосовите нозе на Бога, без да се превзема,
Безкрайният и милостив Бог веднага го дарява
Със безпричинната си милост, като го спасява
От непреодолимия океан на тежкото незнание.
Ала онези, които потопени са в телесното съзнание
И мислят, че са това тяло, са годни само за храна
На кучета и чакали. Тях Бог не дарява с милостта.”40
(2.6.236)
40

„Шримад Бхагаватам” 2.7.42
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След като на Сарвабхаума това рече,
Махапрабху в дома си се завърна вече.
От този ден насетне Бхаттачария бе освободен
От фалшивата гордост, която го бе взела в плен.
(2.6.237)
От този прекрасен ден насетне
Сарвабхаума повече не се отметна
От лотосовите нозе на Бог Чайтаня
И вече обясняваше разкритите писания
Единствено в съответствие с процеса на
Бхакти - служенето и предаността.
(2.6.238)
Виждайки, че Сарвабхаума Бхаттачария
Във ваишнавизма здраво е установен,
Танцуваше зет му Гопинатх Ачария,
И пляскайки „Хари! Хари!” пееше в рефрен.
(2.6.239)
От любов към Бога окрилен,
Бхаттачария на следващия ден
Отиде храма на Джаганнатх да посети,
Но пътьом да види Бог Чайтаня се отби.
(2.6.240)
Когато срещна Шри Чайтаня,
Бхаттачария Му отдаде почитания,
Просвайки се ничком на земята
И след като отдаде Му молитви святи,
Той заговори много смирено
За предишното си настроение променено.
(2.6.241)
Тогава Бхаттачария отправи към Чайтаня питане:
„Кой елемент от служенето е за предпочитане?”
Богът отговори, че най-важно за предаността
Е възпяването на светите Божии имена.
(2.6.242)
"В епохата на Кали друг начин за напредък няма,
Повтарям: друг начин няма, друг начин няма

178

Освен възпяването без притворство и измама
На Харинама, Харинама, Харинама!"41
(2.6.243)
Друго обяснение такова няма,
Като това, направено от Шри Чайтаня
Върху известния стих „харер нама”
От „Брихан Нарадия Пурана”.
Бхаттачария щом обяснението чу,
Изумен остана пред Махапрабху.
(2.6.244)
Тогава не пропусна Гопинатх Ачария
Да напомни на Сарвабхаума Бхаттачария:
„Скъпи ми Бхаттачария, нали видя,
Че каквото ти казах се сбъдна сега!”
(2.6.245)
След като отдаде почитания на Гопинатх Ачария,
Следното му каза Сарвабхаума Бхаттачария:
„Понеже свързан съм със теб, а ти си преданоотдаден,
По милостта ти Богът и на мене милостта си даде.
(2.6.246)
Ти си първокласен преданоотдаден,
А аз бях с мрачната си логика прославен.
Ала понеже на Бога близък си ти,
Затова Той благодатта си ми дари.”
(2.6.247)
Шри Чайтаня бе много удовлетворен
От отговора на Бхаттачария смирен
И, след като го прегърна, каза: „Иди
И в храма на Джаганнатх се поклони.”
(2.6.248)
След визитата си кратка
В храма на Бог Джаганнатха,
Сарвабхаума се завърна в къщата си стара
Заедно със Джагадананда и със Дамодара.

41
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(2.6.249)
Бхаттачария донесе количества огромни
От вкусен Джаганнатх прасад от храма
И ги раздаде на другарите си доволни Джагадананда, Дамодара и един брахмана.
(2.6.250)
Сарвабхаума, след онези стиха сто,
Още два написа върху палмово листо
И на Джагадананда даде ги след това
На Чайтаня да ги предаде той на ръка.
(2.6.251)
Джагадананда и Дамодара след това
Завърнаха се на Чайтаня във обителта,
Като Му донесоха със радост тиха
Прасадам и листото с двата стиха.
Ала Мукунда Датта взе листото
От ръцете им във миг, защото
Искаше да го разгледа със внимание
Преди да стигне до ръцете на Чайтаня.
(2.6.252)
Прочитайки стиховете, той се слиса
Възхитен и вън на стената ги преписа.
А Джагадананда след това
На Махапрабху даде листа.
(2.6.253)
Веднага щом Махапрабху прочете двете шлоки,
Листото Той разкъса и парченцата захвърли напосоки.
Но всички предани прочетоха ги на стената
И те завинаги останаха им във сърцата.
(2.6.254)
„В нозете на Върховния Бог Кришна подслон нека приема,
Който спусна се в облика на Шри Чайтаня, пълен с према,
За да ни предаде истинското знание за служенето към Него,
Учейки ни на непривързаност към фалшивото ни его
И въобще към всичко, в този свят излишно,
Което не подхранва съзнанието за Кришна.
Той е океан от милост, затова при нас дойде!
О, отдавам се в подслона на лотосовите Му нозе!
180

(2.6.255)
Нека съзнанието ми, което е като пчела,
Подслон приеме в лотосовите стъпала
На Върховната Божествена Личност, която сега
Се е появила като Шри Кришна Чайтаня в света
Да ни учи на древната система на предаността,
Която бе почти изгубена до днешни времена.”
(2.6.256)
Тези два стиха, които Сарвабхаума Бхаттачария състави,
Като гръмък барабан ще възвестяват името му да се слави,
Защото в перлени огърлици превърнаха се те
За преданоотдадените в бъдните векове.
(2.6.257)
Всъщност Сарвабхаума Бхаттачария
Стана неподправен предан на Чайтаня,
Единствено се занимаваше със служене на Бога
И тъй постигна скоро съвършенството на йога.
(2.6.258)
Бхаттачария винаги възпяваше святото име
На Чайтаня, сина на майка Шачи свиден,
Извор на добри качества във всяка една вариация;
Възпяването на святото име стана негова медитация.
(2.6.259)
Един ден Сарвабхаума Бхаттачария
Дойде пред Шри Кришна Чайтаня
И след като отдаде своите почитания.
Да рецитира стих започна със внимание.
(2.6.260)
Една от молитвите на Бог Брахма подхвана
Да рецитира той от „Шримад Бхагаватам”,
Ала направи в края на стиха промяна,
Заменяйки две срички с други две без свян:
(2.6.261)
„Някой, който търси Твоето състрадание,
Търпейки всички неблагоприятни състояния,
Дължащи се на кармата от миналите му дела,
Но ангажира се във служене на Теб сега
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Със думи, ум и тяло, като винаги Ти се отдава
Достоен е за бхакти и Твой чист предан става.”42
(2.6.262)
Махапрабху веднага замяната забеляза:
„Бхаттачария, какво си наумил?” – му каза
„В този стих се казва „мукти-паде”;
Защо ти вместо това рече „бхакти-паде”?43
(2.6.263)
Сарвабхаума Бхаттачария отвърна:
„От общуването с Теб сърцето ми се преобърна.
На чистата любов към Бог пробуждане,
Което е резултат от преданото служене,
Далеч надминава простото освобождение
От материалното оплитане и обкръжение.
Онези, които от преданото служене стоят на разстояние,
Сливането със сиянието Брахман е тяхно наказание.
(2.6.264-265)
Имперсоналистите, които не приемат,
Че трансцендентална форма Богът има
И демоните, които вечно с хули се заемат,
В кавги и битки с Него немислими,
За наказание сливат се със сиянието Брахман.
Ала това никога не случва се с човека,
Който със преданост отдава се на Бхагаван
И в служене към Него е зает навеки.
(2.6.266)
Пет вида освобождение има: самипя,
Сарщи, саюджя, салокя и сарупя.
(2.6.267)
Ако в някое от тях има шанс за служене,
Преданият би го приел, щом нужно е.
Ала освобождението саюджя никога той не приема,
Защото в сливането със Брахман отсъства према.
(2.6.268)
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„Шримад Бхагаватам” 10.14.8
Бел. прев. В оригиналния текст е „мукти-паде” – в освобождението, заменено от Сарвабхаума
Бхаттачария с „бхакти-паде” – в преданото служене.
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Един чист преданоотдаден неспокоен става
Саюджя-мукти дори щом чуе да се споменава.
Тази идея в него страх и отвращение вселява;
Всъщност, чистият предан по-скоро решава
В ада да отиде и там да продължи да тлее,
Отколко със сиянието на Бога да се слее.
(2.6.269)
Два вида саюджя-мукти съществуват:
Сливане със Брахман в силното му сияние
И сливане с тялото на Бога, ала се струва
Още по-противно за предания това състояние.”
(2.6.270)
Сарвабхаума направи следното окончателно заключение:
„Въпреки че му се предлага всеки един вид освобождение,
Чистият преданоотдаден никое от тях не желае да приема,
Напълно удовлетворен в служенето към Бог, с което се заема.”
(2.6.271)
Бог Чайтаня отвърна му: „Обаче
Думата „мукти-паде” и още нещо значи.
Тя касае директно, без усукване излишно,
Самата Върховна Божествена Личност.
(2.6.272)
Всички видове освобождение
Съществуват без съмнение
В лотосовите крака на Бога.
Да Го нарекат затова те могат
„Мукти-пада”, което също означава
Че подслона на освобождението става.
(2.6.273)
Щом виждам Кришна в тези две значения,
Каква полза за стиха от твоето изменение?”
Сарвабхаума отговори Му: „Ала
Аз въобще не схванах смисъла така!
(2.6.274)
Въпреки че обяснението Ти подобава,
То не бива тук да се употребява,
Тъй като прозира някаква неяснота
В словосъчетанието „мукти-пада”.
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(2.6.275)
„Мукти” се отнася до петте вида освобождение.
Обаче на думата прякото значение
Намеква за това, че човека
С Бога се слива навеки.
(2.6.276)
Самият звук на думата „мукти”
Веднага омраза и страх поражда.
Но когато кажем думата „бхакти”,
Сякаш е утолена всяка жажда
И естествено, благодарение на това
Блаженство безгранично чувстваме в ума.”
(2.6.277)
Това обяснение като дочу,
Разсмя се щастливо Махапрабху
И начаса с голяма радост
Прегърна Сарвабхаума здраво.
(2.6.278)
Всъщност, самата тази личност, която със отрада
Бе свикнала да слуша и да учи другите на маявада,
Сега дори думата „мукти” не можеше да понася
В резултат на общуването си със дивния санняси.
Единствено възможно бе такова преобразувание
По милостта на Шри Махапрабху Чайтаня.
(2.6.279)
Докато желязото във злато не превърне
Не знае никой, камъка прост като зърне,
Че не е просто камък непотребен,
Ами чинтамани вълшебен.
(2.6.280)
Щом видяха, че в издигнат ваишнава
Се превърна Сарвабхаума Бхаттачария,
Всички разбраха, че това единствено става
По милостта на Гоуранга, Бог Чайтаня,
Чиято идентичност съмнение вече у никого не поражда;
Това бе не друг, а Кришна - синът на Нанда Махараджа.
(2.6.281)
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След тази случка, всички жители на Нилачала,
Начело със прославения Каши Мишра,
Дойдоха на лотосовите нозе в олтара
На Чайтаня, който бе самият Кришна.
(2.6.282)
По-късно аз ще опиша
Как Сарвабхаума Бхаттачария
Винаги се ангажира
В служене към Бог Чайтаня.
(2.6.283)
Ще разкажа също най-подробно
Какво съвършено служене любовно
Отдаваше той на Чайтаня,
Поднасяйки Му подаяния.
(2.6.284-285)
Ако някой слуша с вяра и любов
Забавленията, касаещи Върховния Бог
И срещата на Махапрабху Чайтаня
Със Сарвабхаума Бхаттачария,
Той много скоро ще се освободи
От мрежата на спекулациите и
В дейности оплитащи няма вече да се ангажира
Защото нозете на Шри Чайтаня за подслон намира.
(2.6. 286)
В лотосовите нозе на Шри Рагхунатха и Шри Рупа,
Шепи сбрал молитвено в жадна за милостта им купа,
Разказвам „Чайтаня Чаритамрита” аз,
Вървящият по стъпките им Кришнадас.
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ГЛАВА СЕДМА
БОГЪТ ЗАПОЧВА ОБИКОЛКАТА СИ ИЗ ЮЖНА ИНДИЯ
(2.7.1)
Бог Чайтаня Махапрабху от голямо състрадание
Излекува брамина Васудева от неговото страдание
И от прокажен го превърна изведнъж
В красив, здрав и читав мъж,
С преданото служене удовлетворен.
От тази дивна случка много удивен,
Отдавам своите смирени почитания
На този славен Бог Кришна Чайтаня!
(2.7.2)
На Чайтаня Махапрабху вечна слава!
В нозете на Нитай нека сърцето ми остава!
На Ачария Адвейта също вечна слава
И на всички, отдали се на Бога до забрава!
(2.7.3)
След като Богът Сарвабхаума Бхаттачария освободи,
Да проповядва в Южна Индия Той пожела и тъй реши.
(2.7.4)
Шри Чайтаня Махапрабху санняса прие
През месец Магх, докато луната расте,
А през следващия месец Пхалгуна
Отиде да живее в Джаганнатха Пури.
(2.7.5)
Към края на пребиваването Му там вече,
Когато месецът Пхалгуна почти изтече,
Той церемонията Дола-ятра наблюдава
И, както обикновено в такива случаи става,
В екстатичната си любов към Бога,
Гоуранга танцува и пя до изнемога.
(2.7.6)
Когато сетне месец Чайтра се отърколи
Сарвабхаума Бхаттачария Той освободи,
А през следващия месец Ваишакха
Реши, че път към Южна Индия Го чака.
(2.7.7-8)
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Шри Чайтаня всички Свои предани събра
И, като ги хвана поотделно нежно за ръка,
Той смирено им довери, като към тях пристъпи:
„Всички вие и от живота Ми сте Ми по-скъпи!
Аз мога собствения си живот дори да изоставя,
Но да изоставя вас – това трудно ще направя.
(2.7.9)
Всички вие сте Мои приятели свидни
И с дълга на приятели се справихте завидно
Като Ме доведохте тук, в Пури, от милост голяма,
Давайки Ми шанс да видя Джаганнатх във храма.
(2.7.10)
Сега умолявам всички ви
За малко милостиня:
Моля позволете Ми
За Южна Индия да замина.
(2.7.11)
Искам да потърся Вишварупа, Моя брат.
Моля ви, приемете смирения Ми дандават,
Ала ще ида да го търся сам, простете!
Няма да взема никого със себе си, не се сърдете.
(2.7.12)
Всички вие, скъпи Ми другари,”
Им заръча златният Гоуранга,
„Останете тука в Джаганнатха Пури
До завръщането Ми от Сетубандха.”
(2.7.13)
Всезнаещият Чайтаня разбираше, че Неговият брат
Вишварупа напуснал беше вече този тленен свят,
Ала преструваше се Той, че за това е в неведение,
За да донесе на хората от Южна Индия спасение.
(2.7.14)
Щом като чуха това съобщение
За Неговото дълго поклонение,
Преданите се изпълниха с небивала тъга,
Замълчаха и наведоха посърнали лица.
(2.7.15)
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Нитянанда най-накрая проговори:
„Как си мислиш, че това ще сториш?
Как ще идеш сам в тази чужда страна?
Та кой от нас въобще понесъл би това?!
(2.7.16)
Нека един или двамина от нас със Теб вървят,
Иначе разбойници по пътя могат да Те наранят.
Кои двама души да са – Ти самият избери,
Но някой непременно трябва да Те придружи.
(2.7.17)
Аз познавам всеки друм, всяка пътека
Към светите места за поклонение на Юг.
Заповядай Ми да тръгна за Моя утеха
И по-щастлив от Мен няма да има друг!”
(2.7.18)
Богът отговори: „Аз просто съм танцьор
А Ти си кукловодът - със Тебе сме отбор.
Конците както и да дръпнеш във всеки миг и час,
Така и ще да затанцувам - от Тебе съм зависим Аз.
(2.7.19)
След като приех ордена на отречение,
Аз исках да отида във Вриндаван.
Ала какво бе Твоето поведение?
В дома на Адвейта оказах се представен!
(2.7.20)
Докато вървях към Джаганнатха Пури,
Ти счупи дандата ми, сякаш е папури!
Аз знам, че всички вие много Ме обичате,
Но с тези неща на дейностите Ми пречите.
(2.7.21)
Джагадананда иска от Мене да се наслаждавам
И, от страх, в негово подчинение Аз оставам.
(2.7.22)
Ако сторя нещо, от което не е удовлетворен,
Три дена няма да Ми проговори разгневен.
(2.7.23)
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Понеже съм санняси, задължение Аз имам
Да спя на голата земя и по три пъти на ден
Да се къпя дори и посред люта зима,
Но Мукунда от това не е удовлетворен.
(2.7.24)
Разбира се, Мукунда нищичко не казва,
Ала Аз знам, че мъката си не показва,
А щом го видя тъй нещастен
И Моето нещастие нараства.
(2.7.25)
Макар и Аз да съм санняси,
А брахмачари да е Дамодар Пандит,
При все това, с пръчка във дланта си
Той наставлява Ме, за да не бъда бит.
(2.7.26)
Според Дамодара Пандита
Аз съм света вода ненапита
И начинаещ още, невежа клет
Що касае обществения етикет.
Затова не му харесва природата Ми хрисима,
Която счита за ексцентрична и независима.
(2.7.27)
Дамодара и останалите са много по-напред
В получаването на милостта на Кришна;
Затова нехаят за хорското мнение и ред
И настояват да се наслаждавам, макар и неетично.
Ала понеже съм санняси един най-прост,
Задълженията си да изоставя Аз не мога.
Не ги поставям въобще под въпрос
И стремя се да ги изпълнявам строго.
(2.7.28)
Затова всички вие в Нилачала останете
И по петите Ми не Ме следете
Поне за няколко дни, докато обиколя
На поклонение сам светите места.”
(2.7.29)
Всъщност Богът бе изцяло във властта
На Своите предани на любовта.
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И под предлог, че от кусурите им се възмущаваше,
На качествата им се с радост наслаждаваше.
(2.7.30)
Никой не може да даде правилно описание
На привързаността, изпитвана от Бог Чайтаня
Към Неговите преданоотдадени обични.
Той винаги търпеше всякакви лични
Неудобства и страдания от това, че
Сана на отречението санняс прие.
(2.7.31)
Принципите, които спазваше Чайтаня, бяха нетърпими.
Отреченията Му изглеждаха за преданите Му непоносими.
Ала макар предписаните правила да спазваше Той строго,
Сърцето Му да понесе страданията на бхактите не бе готово.
(2.7.32)
Затова, за да Го придружат да им попречи
И на нещастие да не са пак обречени,
Шри Чайтаня Махапрабху обяви
Добрите им качества за недостатъци.
(2.7.33)
Четирима от бхактите настояха смирено
Да Го придружат, ала Чайтаня неизменно
Отхвърляше молбата им, изпълнена с любов,
Защото е независимият и върховен Бог.
(2.7.34)
Тогава Бог Нитянанда каза: „Каквото
Наредиш е Мое задължение, защото
Без значение какъв е резултата
Приемам изходите Аз и двата.
Това е в служенето към Тебе Моето участие Не се интересувам Аз от щастие или нещастие.
(2.7.35)
Все пак за нещичко ще Те помоля.
Обмисли го и по Своя воля
Моля Ти се от сърце го приеми,
Ако за правилно го считаш Ти.
(2.7.36)
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Каупина със себе си вземи,
Горни дрехи и съд за вода.
На пътуването не носи
Нищо друго освен това.
(2.7.37)
Но като ще са заети и двете Ти длани
Със мантруване на светите имена,
Как ще носиш дрехите прибрани
И канчето си за вода?
(2.7.38)
Когато по пътя паднеш в безсъзнание
От екстатичната любов към Бога,
Кой ще пази Твоите притежания?
Да си представя това съвсем не мога.
(2.7.39)
Има един простодушен брахмана, на име Кришнадас;
Вземи го Ти със себе си, това те моля Аз!
(2.7.40)
Съдът и дрехите ще носи, и всички Твои притежания.
Ти прави каквото искаш, той ще запазва мълчание.”
(2.7.41)
Молбата на Нитянанда Прабху Чайтаня прие
И, като преданите си със себе си Той взе,
В дома на Сарвабхаума Бхаттачария отиде,
Понеже много желаеше да го види.
(2.7.42)
Щом на дома му прекрачиха прага,
Сарвабхаума ги посрещна веднага,
Като най-напред отдаде почитания
И настани да седне Бог Чайтаня.
А след като останалите по местата сложи,
Самият Бхаттачария край тях се разположи.
(2.7.43)
Различни теми за Кришна обсъдиха сетне,
А после Махапрабху, не щеш ли, вметна:
„В дома ти, Бхаттачария, да дойда тъй се случи
Единствено заръките ти сега Аз да получа.
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(2.7.44)
Моят по-голям братец, Вишварупа,
Куп благочестиви дейности натрупа,
Прие санняса и за Южна Индия замина;
Сега Аз трябва по следите Му да мина.
(2.7.45)
Моля те, да тръгна разрешение Ми дай,
Мой скъпи и почитан Сарвабхаума бхай!
С твоята благословия щедра, зная
Ще се завърна жив и здрав накрая!”
(2.7.46)
Сарвабхаума Бхаттачария това като чу.
В сърцето си дълбоко се обезпокои.
Хващайки нозете-лотоси на Махапрабху,
Той отговори с мъка през сълзи:
(2.7.47)
„След толкоз раждания, сам не зная как
Сдобих се аз със Твоята компания.
Ала провидението, сякаш е мой враг,
Лишава ме от туй блажено достояние.
(2.7.48)
Ако по главата мълния ме порази
Или сина ми с живота си се прости,
Аз ще мога да го изтърпя, но уви няма
От раздялата с Тебе мъка по-голяма...
(2.7.49)
Ти си Всевишният, мой скъпи Господарю!
Независим си и ще си тръгнеш, зная...
Но умолявам Те, остани още някой ден поне Да мога да се полюбувам на лотосовите Ти нозе!”
(2.7.50)
Щом чу на Сарвабхаума Бхаттачария молбата,
Размекна се на Шри Махапрабху душата.
Той остана в Пури още няколко дни
Преди намерението си да осъществи.
(2.7.51)
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Бхаттачария пламенно канеше Го у дома
И Го гощаваше с превъзходна храна.
(2.7.52)
Съпругата на Бхаттачария, която се зовеше Шатхимата,
Правеше всички приготовления и готвеше храната.
Разказите за тези дивни забавления
Са пълни с чудни смисли и значения.
(2.7.53)
По-късно подробно всички тях аз ще опиша,
Ала сега за пътуването на Чайтаня в Южна Индия ще пиша.
(2.7.54)
След като остана още общо пет дена
В къщата на Бхаттачария благословена,
Чайтаня Махапрабху го помоли за разрешение
Към Южна Индия да се отправи на поклонение.
(2.7.55)
Като получи разрешението на Сарвабхаума,
Чайтаня отиде да види Бог Джаганнатх във храма,
Ала когато нататък полека пое
Бхаттачария със себе си Той взе.
(2.7.56)
Виждайки Джаганнатха в блажено настроение,
Шри Чайтаня помоли и за Неговото разрешение.
Тогава незабавно главният пуджари
Прасадам и гирлянд Му даде от олтара.
(2.7.57)
Така, получил разрешението на Джаганнатх
Под формата на този гирлянд свят,
Махапрабху се поклони и със ликуване
Подготви се да пристъпи към Своето пътуване.
(2.7.58)
Пред очите на смаяния пуджари,
Заедно със спътниците си и с Бхаттачария,
Махапрабху олтара на Бог Джаганнатх обиколи
И сетне на път за Южна Индия веднага продължи.
(2.7.59)
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Излизайки от храма на Бог Джаганнатх,
Докато вървеше по пътя към Алаланатх,
Намиращ се на брега, Бхаттачария
Заръча следното на Гопинатх Ачария:
(2.7.60)
„Донеси четирите комплекти
Бельо и други горни дрехи,
Които пазя у дома си
Специално за този санняси,
А също и махапрасада
На Джаганнатх от храмовата сграда.
Донеси всички тези неща
На някой брахмана със помощта!”
(2.7.61)
По пътя докато вървеше Бог Чайтаня,
Сарвабхаума рече му със почитание:
„Мой Господарю, имам една сетна молба.
Надявам се да я изпълниш в Своята доброта.
(2.7.62)
В градчето Видянагара,
На брега на река Годавари
Има там на служба отговорна
Един правителствен чиновник.
Неговото име аз отдавна зная Той се казва Рамананда Рая.
(2.7.63)
Моля Те, с пренебрежение не го прокуждай,
Мислейки го за най-обикновен шудра,
Зает с материални дела неизменно,
Но с него се срещни Ти непременно!”
(2.7.64)
Сарвабхаума Бхаттачария продължи:
„Неговото общуване потърси
Защото друг отдаден аз не зная
Предан като Рамананда Рая.
В науката за раса равен нему няма;
Учеността му в тази сфера е голяма.
(2.7.65)
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В науката на предаността е образован учен
И вещ е във вкуса й сладко-тучен.
Ще видиш колко славен е и извисен,
Ако го заговориш, вслушвайки се в мен.
(2.7.66)
Отпървом не можах да осъзная
Когато разговарях с Рамананда Рая,
Че думите му и усилията му са трансцендентални,
Необикновени и далеч от смятаните за нормални.
Присмивах му се, макар и да не подобава,
Просто, защото знаех, че е ваишнава.
(2.7.67)
Сега по милостта Ти аз разбрах накрая
Самата истина за Рамананда Рая.
Със него сам поговори
И величието му ще видиш Ти.”
(2.7.68)
Шри Чайтаня Махапрабху прие
Сарвабхаумовото предложение
И след като за сбогом го прегърна,
Богът към него за последно се обърна:
(2.7.69)
„Моля те, благослови ме, скъпи Бхаттачария
Докато служиш на Бог Кришна вкъщи пред олтара,
Та по милостта, която молитвата ти Ми е дала
Да се завърна жив и здрав накрая в Нилачала.”
(2.7.70)
Казвайки това, Махапрабху
Чехлите от нозете си изу
И макар без тях да изпитваше болка
Продължи на Своята обиколка.
Сарвабхаума щом това с очите си видя
Се свлече в безсъзнание на голата земя.
(2.7.71)
Въпреки, че другарят Му загуби свяст,
Дори не се обърна хладнокръвният санняс,
А с бързи стъпки се отдалечи Скръбта в сърцето да не проличи.
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Да се разбере ума и скритото намерение
На Чайтаня Махапрабху, иска се умение.
(2.7.72)
Умът на великата личност е такъв,
Че не може да се разбере от поглед пръв.
Понякога е нежен като цвете прекрасно,
Друг път твърд като гръм от небе ясно.
(2.7.73)
„Сърцата на онези с необикновено поведение
Понякога по-твърди са от гръм небесен,
Друг път, във своето вълнение,
По-нежни от цветец чудесен.
Как е възможно човек да съвмести
Противоречия такива ми кажи?!”44
(2.7.74)
Бог Нитянанда Прабху
Повдигна от земята Сарвабхаума
И го изпрати до дома му
С помощта на свитата си трансцендентална.
(2.7.75)
Всички бхакти дойдоха веднага,
За да правят на Махапрабху компания.
После Гопинатх Ачария, без да отлага,
Донесе дрехи и прасадам за Чайтаня.
(2.7.76)
Всички предани от града на Джаганнатха
Придружиха Махапрабху до Алаланатха.
Там те отдадоха смирени почитания
И различни молитвени излияния.
(2.7.77)
За известно време, намирайки се там,
Махапрабху танцуваше в екстаз.
Тълпи от люде насъбраха се без срам,
Дошли, за да Го съзерцават във захлас.

44
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(2.7.78)
Навсякъде около Шри Чайтаня,
Познат още като Гоурахари,
Хората извиха силни песнопения
Прославяйки името на Бог Хари.
Потопен във обичайния екстаз на любовта,
Махапрабху танцуваше във тяхната среда.
(2.7.79)
Чайтаня Махапрабху имаше прекрасна снага Като стопено злато във шафранени одежди.
И още по-красива ставаше от любовта
Всред признаците на отчаяна надежда,
Каращи космите Му да настръхват във екстаз,
В сълзи очите Му да плувват час по час
И целият да тръпне вдъхновен,
Ту пребледнял, ту изпотен.
(2.7.80)
Всички присъстващи бяха удивени
Да видят танцуването вдъхновено
На Махапрабху и телесните преобразувания
В резултат на екстатичните Му състояния.
Всеки дошъл там, в своята къща
Нямаше желание да се завръща.
(2.7.81)
Всички, които бяха там, дори
Малки дечица, старци и жени,
Затанцуваха и запяха до премала
Имената на Шри Кришна и Гопала
И всеки сякаш плуваше в океан
От любов божествена залян.
(2.7.82)
Щом видя как Махапрабху възпява и танцува,
Бог Нитянанда дълбоко от екстаз се развълнува
И предсказа, че в бъдеще навсякъде по света
Ще се танцува и възпяват Божиите свети имена.
(2.7.83)
Виждайки, че вече доста късно става,
Нитянанда, който Шри Гуру представлява,
Измисли как тълпата да разпръсне,
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Отпътуването на Чайтаня за да не прекъсне.
(2.7.84)
Когато времето за обяд наближи,
Бог Нитянанда взе Махапрабхуджи
Със себе си, за да Го отведе до реката
И около Тях двамата скупчи се тълпата.
(2.7.85)
След като се окъпаха по пладне,
Те завърнаха се в храма гладни
И като пусна вътре Своите хора,
Нитянанда външните двери затвори.
(2.7.86)
Гопинатх Ачария донесе тогава
Прасадам на Боговете да раздава,
А след като Те двама до насита се нахраниха,
Остатъците на всички предани се раздадоха.
(2.7.87)
Като научиха за това, всички вън се събраха
И гръмогласно „Хари! Хари!” запяха.
(2.7.88)
След като обяда приключи,
Чайтаня каза им вратата да отключат По този начин всеки Го видя
И блаженството изпълни техните сърца.
(2.7.89)
Хората идваха и си отиваха един след друг
И така продължаваше чак до вечерта.
Всички станаха ваишнави и без труд
Всеки от тях затанцува и запя.
(2.7.90)
Шри Чайтаня Махапрабху прекара нощта там,
Потопен в забавленията на Кришна, но не сам,
А заедно с преданите, дискутирайки със плам.
(2.7.91)
На идната заран, след като се окъпа,
Махапрабху към Южна Индия пое,
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Сбогувайки се с преданите си скъпи,
В прегръдка всеки поотделно като взе.
(2.7.92)
Въпреки че всички свлякоха се на земята в безсъзнание,
Не се обърна да ги види, а продължи напред Чайтаня.
(2.7.93)
Нататък вървеше Той, изгарян от разлъка,
Смутен и обезпокоен, в голяма мъка,
А с бакърчето Му за вода в ръка
Следваше Го Неговият слуга.
(2.7.94)
След като със Гоуракришна се сбогуваха,
Всички предани останаха и този ден гладуваха,
А на следващия, измъчени от тежката раздяла,
Те завърнаха се в Пури, Нилачала.
(2.7.95)
Махапрабху вървеше и вървеше все натам,
В Своята екстатична любов обладан
И, досущ като някой лъв подлуден,
Пееше в санкиртан следния рефрен:
(2.7.96)
„Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна!хе
Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна!хе
Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна!ракша мам
Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна!пахи мам”
Това значи: „О Боже Кришна, Аз от все сърце Те моля,
Закриляй Ме и Ме поддържай по сладката си воля!”
Той също пееше така
В екстаз светите имена:
Рама! Рагхава! Рама! Рагхава! Рама! Рагхава! ракша мам
Кришна! Кешава! Кришна! Кешава! Кришна! Кешава! пахи мам
„О Боже Рама! О потомъко на цар Рагху!
Моля Те, закриляй Ме и Ме дари с най-висшето си благо!
О Кришна! О Кешава, убил демона Кеши!
Моля Те, поддържай Ме и направи живота Ми успешен!”
(2.7.97)
Възпявайки този стих, Гоурахари
Не спираше по пътя да върви
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И всеки срещнат умоляваше дори
Да пее имената на Господ Хари.
(2.7.98)
Всеки, който възпяването на „Хари! Хари!” дочу
От лотосовата уста на Шри Чайтаня Махапрабху,
Също имената на Бог Хари и Кришна почна да възпява
И следваше Го, жаден на даршана Му да се наслаждава.
(2.7.99)
Като ги оставяше известно време след Него да вървят,
Чайтаня ги изпращаше у дома им по обратния път,
Прегръщайки всекиго с обич най-мила,
Дарявайки го със духовната си сила.
(2.7.100)
Всеки един от тях, упълномощен
В селото си се завръщаше и вдъхновен
От екстаз любовен пееше безспир на Кришна имената
Смеейки се, плачейки, танцувайки, търкаляйки се по земята.
(2.7.101)
Всеки един от тези боговдъхновени хора
Срещнеше ли някой, умоляваше го без умора
На Кришна имената свети да прославя Тъй всеки от съселяните му ставаше ваишнава.
(2.7.102)
Хора от различните села
Сбираха се там на тълпа
И, зървайки този боговдъхновен,
Като него ставаха още същия ден,
Просто като го видят или ако се случи
Милостта на неговия поглед да получат.
(2.7.103)
Когато всеки от тези хора променени
Завърнеше се в родното си село,
Съселяните му, от него вдъхновени,
Също в предани превръщаха се смело.
(2.7.104)
По този начин от едно село в друго
Пътуваха тези боговдъхновени люде
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И на Южна Индия цялото население
Изпълваше се с предано вълнение.
(2.7.105)
Тъй ваишнави станаха хората по пътя със стотици,
Прегърнати от Бога с благославящата Му десница.
(2.7.106)
В което и село да отсядаше Шри Чайтаня,
За да приема от жителите подаяния,
Тълпи от хора наоколо Му се събираха
И да зърнат красотата Му примираха.
(2.7.107)
По милостта на Чайтаня, Бога Върховен,
Всеки стана преданоотдаден превъзходен,
А по-късно се превръщаше в учител свят;
Тъй всички те освободиха целия свят.
(2.7.108)
По този начин с приключения като тия
Богът достигна до най-южната част на Индия
И по пътя си из провинциите чудо направи,
Като обърна всичките им жители на ваишнави.
(2.7.109)
В Навадвип не прояви Чайтаня
Своите духовни достояния,
Ала в Южна Индия Той ги разкри
И всички хора там освободи.
(2.7.110)
Как Бог Чайтаня другите упълномощава
Единствено от истинския предан се разбира,
Който милостта на Бога получава
И да Му служи никога не спира.
(2.7.111)
Ако не вярва в забавленията необикновени,
От трансценденталния Бог проявени,
Човекът в този свят загива
И в бъдния по-далеч не отива.
(2.7.112)
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Това, което казах за началото на тура,
Когато Богът тръгна си от Джаганнатха Пури,
Важи до края на Неговата обиколка, която
Продължи на Южна Индия из градовете и селата.
(2.7.113)
Когато в Курма Кшетра стигна Бог Чайтаня,
Той Муртито видя и Му отдаде почитания.
(2.7.114)
Докато беше на това място тайно
Бог Чайтаня, както обичайно,
От любов към Бога се смееше,
Плачеше, танцуваше и пееше.
Всеки, който видя Махапрабху
Изумен остана от екстаза Му.
(2.7.115)
Щом научиха за чудесата, случващи се там,
Всички се завтекоха към този храм.
Виждайки на Бога красотата лична
И състоянието Му екстатично,
От удивление те бяха смаяни
И Го съзерцаваха като омаяни.
(2.7.116)
Просто като видя Бог Чайтаня
Всеки от хората предан стана.
Те запяха „Кришна” и „Хари”
И всички други имена свети.
Потопени от любов към Бога в своето сърце,
Затанцуваха в екстаз със вдигнати ръце.
(2.7.117)
Като ги виждаха винаги заети
На Кришна да възпяват имената свети,
Жителите и на съседните села
Ваишнави станаха след това.
(2.7.118)
Като чуха святото име на Кришна да се възпява,
Хората от цялата страна станаха ваишнави,
Сякаш нектарът от светите имена
Наводни надлъж и шир тази страна.
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(2.7.119)
След като мина известно време,
Богът във външно съзнание дойде
И, като дъх едва успяваше да си поеме,
Даровете на пуджари Той прие.
(2.7.120)
Как Бог Чайтаня проповядваше
Това никого вече не изненадваше.
Похватите Му аз накратко обясних
На тази книга във предишен стих.
В което и село да направеше посещение,
Той имаше едно и също поведение.
(2.7.121)
В селце наблизо живееше един
Човек на име Курма, свят брамин.
В голяма преданост, с почтителен поклон,
Покани той Чайтаня в своя дом.
(2.7.122)
Този брахмана, на Бога предан,
Шри Чайтаня в дома си доведе,
Лотосовите Му нозе старателно изми
И заедно с домашните чаранамритата изпи.
(2.7.123)
С уважение и обич големи
Той Му поднесе блюда подредени
И след като Чайтаня обилно нагости,
Остатъците всред домашните разпредели.
(2.7.124)
Този брахмана започна да се моли тогава:
„О мой Господи, славата на нозете Ти е такава,
Че върху тях медитира дори Бог Брахма!
Същите тези лотосови нозе дойдоха у дома!
(2.7.125)
Мой скъпи Господи, предел няма
Неописуемото ми щастие голямо!
Днес за мен добиха смисъл славен и съвършен
Семейството, животът и богатствата, с които съм дарен.”
203

(2.7.126)
Браминът отправи следната молба:
„Мой скъпи Господи, дари ми милостта
Да дойда с Теб и да Те придружавам.
Не мога повече да продължавам
Вълните силни на страданията да търпя!
На материализма искам да отхвърля тежестта.”
(2.7.127)
Чайтаня каза: „Да не съм чул отново
От устата ти подобно слово!
По-добре у дома си остани
И възпявай имената свети винаги.
(2.7.128)
Заръчвам ти да наставляваш всички
Да следват ученията на Шри Кришна,
Както са дадени в „Бхагавад Гита” и „Шримад Бхагаватам”;
Така стани техен гуру и опитай да освободиш страната сам.
(2.7.129)
Ако следваш тези Мои наставления,
Животът ти във къщи без съмнение
Не ще е пречка за напредъка ти духовен.
И ако принципите спазваш с плам любовен,
Отново тук със тебе скоро ще се видим.
Всъщност, винаги ще съм със теб, мой свиден!”
(2.7.130)
В чиято къща отсядаше Шри Чайтаня,
За да приеме прасада като подаяние,
Той правеше нейните обитатели
На санкиртана движението последователи
И ги съветваше да правят точно това,
Което посъветва и брахмана Курма.
(2.7.131-132)
Докато Махапрабху из Южна Индия вървеше,
Прекарваше нощта в някой крайпътен храм,
А когато някой да Го нахрани Го приютеше,
Все същия съвет като на Курма даваше засмян.
Така постъпваше навред из целия си път,
Докато завърна се на Джаганнатх в градът.
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(2.7.133)
Така с подробности описах, доколкото мога,
В случая със Курма поведението на Бога.
По този начин ще разберете Неговото поведение,
Докато пътуваше из Южна Индия на поклонение.
(2.7.134)
Нощем Той на някое място пребиваваше,
На заранта окъпваше се като ставаше
И пътя си нататък продължаваше.
(2.7.135)
Когато Чайтаня Махапрабху си тръгна,
Браминът дълго по стъпките Му вървя.
Но накрая Бог Чайтаня се обърна
И го отпрати да се върне у дома.
(2.7.136)
Имаше един друг брахмана, на име Васудева.
Едва ли някой беше тъй възвишен като него!
Ала от страшна проказа страдаше той,
Тялото му пълно бе със живи червеи и гной.
(2.7.137)
Въпреки че страдаше от проказа,
Той беше просветлен в науката за „аза”.
Щом някой червей паднеше от неговата снага,
Той го вдигаше и връщаше на гнойните места.
(2.7.138)
Една нощ Васудева чу,
Че пристигнал бе Махапрабху
И запъти се на заранта
На брахмана Курма към дома.
(2.7.139)
Когато прокаженият Васудева
Дойде да види Шри Чайтанядева
В дома на Курма, той бе информиран,
Че Бог Чайтаня вече си бе заминал.
Щом прокаженият чу тогава новината,
Той във безсъзнание се свлече на земята.
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(2.7.140)
Докато Васудева, браминът прокажен,
Лежеше на пода, от сълзите му влажен,
Шри Чайтаня ненадейно се завърна
И с голяма обич силно го прегърна.
(2.7.141)
Когато Махапрабху да го докосне посегна
В миг страданието му от проказата изчезна.
Всъщност Васудевиното болно тяло
За негово щастие разкраси се цяло.
(2.7.142)
Браминът Васудева беше смаян, удивен,
На милостта на Шри Чайтаня паднал в плен,
И докосвайки Божиите лотосови нозе,
Един стих от „Шримад Бхагаватам” подзе.
(2.7.143)
Той каза: „Кой съм аз? Грешник един!
Беден приятел на истинския брамин.
А кой е Кришна? Върховната Личност,
Изпълнен с шест достояния различни.
С двете си ръце, независимо от това,
Той прегърна моята изстрадала снага.”45
(2.7.144-145)
Браминът Васудева продължи:
„О Господи, Ти обикновен човек не си!
Подобна милост за човек е невъзможна.
Виждайки снагата ми противна, грозна,
Дори най-грешният от мене се отдалечава,
Понеже миризмата ми го отвращава.
Ала Ти... Ти ме докосна въпреки това!
Такава е на Бога независимостта.”
(2.7.146)
Васудева, бидейки кротък и смирен,
В себе си се почувства обезпокоен,
Че когато милостта на Махапрабху се излее
Излекуван от нея, той може да се възгордее.
45

„Шримад Бхагаватам” 10.81.16
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(2.7.147)
За да го защити, Махапрабху го посъветва
Неспирно Харе Кришна мантра като клетва
Да повтаря; и когато винаги така я пее
Той никога не би могъл ненужно да се възгордее.
(2.7.148)
Чайтаня Махапрабху също му даде съвет
В проповядване за Кришна да бъде зает
И живите същества да освобождава;
Така Кришна за Свой предан ще го разпознава.
(2.7.149)
След като на Васудева даде тези наставления,
Махапрабху изчезна без предупреждение.
Тогава двамата брахмани се прегърнаха и заридаха.
От качествата дивни на Чайтаня удивени бяха.
(2.7.150)
Ето как Махапрабху Шри Чайтаня
Прокажения Васудева преобрази
И заради това Свое прославено деяние,
Името Васудевамрита-прада придоби.
(2.7.151)
Така завършвам своето описание
На началото на поклонението на Шри Чайтаня Как храма в Курма Кшетра посети
И прокажения Васудева как спаси.
(2.7.152)
Всеки, който чуе тези описания
На забавленията на Бог Чайтаня
С голяма вяра - много скоро сигурно е, че
Подслон ще намери в лотосовите Му нозе.
(2.7.153)
Признавам откровено, аз не зная
На забавленията Му ни началото, ни края!
Ала каквото съм написал, съм го чул от устите
На великите отдадени, със преданост пропити.
(2.7.154)
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О предани, недейте моля взима под внимание
Моите оскърбления в това отношение!
Аз ви отдавам смирените си почитания Вашите нозе са единственото ми спасение.
(2.7.155)
В лотосовите стъпала на Рупа и на Рагхунатх се моля
Милостта им да получа по сладката им воля
И в следите от нозете им пристъпвам тръпно аз,
Разказващият „Чайтаня Чаритамрита” Кришнадас.
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ГЛАВА ОСМА
РАЗГОВОРИТЕ МЕЖДУ ШРИ ЧАЙТАНЯ МАХАПРАБХУ И РАМАНАНДА РАЯ
(2.8.1)
Гоуранга, както още се зове Махапрабху Чайтаня,
Е океан от всички заключения в това знание,
Което на преданото служене прави описание.
Шри Рамананда Рая бе от Него вдъхновен;
С облак от предано служене той е сравнен,
Изпълнен с водата на тези заключения
В техните най-поверителни значения,
От океана силата получил да разпространи
Тази вода от милост над океанските вълни.
Така океанът Махапрабху Шри Чайтаня
Изпълни се със съкровищата на познание
За чистото предано служене на Бога,
Което е кулминацията на бхакти-йога.
(2.8.2)
Вечна слава на Махапрабху Чайтаня!
На Нитянанда Прабху почитания!
На Адвейта подвизите не са забравени
И на всички на Махапрабху отдадени!
(2.8.3)
Според Своята програма предишна,
Шри Чайтаня, който е самият Кришна,
Продължи със обиколката си и след няколко дни
Пристигна в Джияда-нарасимха да се поклони.
(2.8.4)
Като видя муртито на Бог Нрисимха в храма,
Чайтаня Му се поклони, падайки в почит голяма.
Сетне, с екстатична любов в танц се понесе,
Мантрува, пя и молитви много поднесе:
(2.8.5)
„Вечна слава на Нрисимхадева! На Нарахари вечна слава,
Който Богът на Прахлада Махарадж завинаги остава
И който постоянно е зает като жадна за нектар пчела
Да съзерцава на Своите Лакшми лотосоподобните лица.”46
46

Стих от Шрила Вясадева в „Брахманда Пурана”
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(2.8.6)
„Макар да е толкова страшна и свирепа,
Лъвицата любвеобилна е към своите малки;
По същия начин, макар Хиранякашипу да утрепа
И да е много яростен към неотдадените жалки,
Бог Нрисимхадев е толкова мил и нежен
Към оня, който като Прахлад Му е предан.”47
(2.8.7)
По този начин Бог Чайтаня рецитира
Различни стихове от шастра, без да спира.
На Бог Нрисимхадев един пуджари и слуга
Донесе гирлянди и остатъци от Божията храна
И на Шри Махапрабху ги предложи,
Като пред Него с почит ги положи.
(2.8.8)
Както обичайно, един брамин с щедра ръка
Предложи Му да Го нахрани у дома си
И, след като в храма прекара нощта,
Махапрабху по пътя пак закрачи.
(2.8.9)
На следващата утрин, в големия екстаз на любовта
Шри Чайтаня Махапрабху Своята обиколка поднови.
Така Той продължи през целия ден и през нощта,
Без да знае дали в правилната посока върви.
(2.8.10)
По пътя Кришна продължаваше да слави
И превърна много хора във ваишнави.
След като още няколко дена вървя,
На река Годавари достигна брега.
(2.8.11)
Когато Богът видя реката Годавари,
Че тя бе святата Ямуна Му се стори,
А щом съзря леса по бреговете на реката,
Той спомни си на Вриндавана гората.

47

Стих от Шридхара Свами в коментара му към „Шримад Бхагаватам” 7.9.1
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(2.8.12)
След като известно време танцува и пя,
Както обичайно и в тази гора,
Прекоси реката Богът драг
И се окъпа на оттатъшния бряг.
(2.8.13)
След като в реката се изкъпа,
Богът малко настрани отстъпи
И във възпяване се ангажира
На Харе Кришна мантра без да спира.
(2.8.14)
В този миг очакван най-накрая
Пристигна, носен в паланкин,
Да се окъпе Рамананда Рая,
Придружен от музиканти не един.
(2.8.15)
Много брахмани, които принципите на Ведите съблюдаваха,
Вървяха след Рамананда Рая и го придружаваха.
Според ритуалите той се изкъпа в свещените води
И поднесе възлияния на своите предци.
(2.8.16)
Чайтаня Махапрабху не можа да не узнае,
Че пристигналият да се къпе беше Рамананда Рая.
Богът искаше да го види толкова много,
Че сърцето Му към него да се втурне бе готово.
(2.8.17)
Въпреки че Шри Чайтаня към него тичаше в ума си,
Той търпеливо остана седнал; ала прекрасния санняси
За да види, Шрила Рамананда Рая
На речния бряг се приближи по края.
(2.8.18)
Махапрабху сияеше като слънца стотици,
В шафранени одежди бе силната Му снага,
А очите Му със слънчеви лъчи-ресници
Прекрасни бяха като лотосови листица.
(2.8.19)
Когато Рамананда Рая видя прекрасния санняси,
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Той не можа да сдържи удивлението и радостта си.
Отиде при Него и незабавно се простря
Като права пръчка, паднала на голата земя.
(2.8.20)
Богът се изправи и на Рамананда рече:
„Стани и името на Кришна пей, човече!”
Всъщност Чайтаня искаше прав да го зърне,
Защото беше тъй нетърпелив да го прегърне.
(2.8.21)
Чайтаня Махапрабху тогава, още замаян,
Го попита: „Ти ли си Рамананда Рая?”
А той смирен отвърна: „Да!
Аз Твой съм много нисш слуга
И принадлежа на шудра общността.”
(2.8.22)
Тогава Шри Чайтаня го прегърна здраво
И двамата, слуга и господар,
Почти загубиха свяст, да ви кажа право,
На любовта във екстатичния пожар.
(2.8.23)
Естествената им любов взаимна
Пробуди се тогава в тях двамина.
Те си прегърнаха телата
И свлякоха се на земята.
(2.8.24)
Проявиха се във тяхната прегръдка
Екстатичните симптоми: вцепенение,
Пот, сълзи, бледност, настръхване и тръпки;
Името „Кришна” те заекваха с вълнение.
(2.8.25)
Когато закостенелите, ритуалистични брахмани,
Които следваха Ведическите предписания,
Видяха тези екстатични проявления на любовта
Те бяха поразени и размишляваха така:
(2.8.26)
„Този санняси, виждаме, е цял облян
От светлина, досущ като сиянието Брахман.
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Ала защо Той плаче сме в недоумение,
Прегърнал шудра от четвъртото подразделение?!
(2.8.27)
Рамананда Рая е губернатор на Мадрас,
Маха-пандита, високообразован и сериозен.
Но той стана неспокоен и полудя от екстаз
Щом докосна този санняси мистериозен.”
(2.8.28)
Докато брахманите разсъждаваха така,
Махапрабху внезапно ги видя
И, като обстоятелствата осъзна,
Да овладее чувствата си съумя.
(2.8.29)
Когато си възвърнаха и двамата трезвеността,
Те седнаха, а Махапрабху рече с усмивка на уста:
(2.8.30)
„Сарвабхаума Бхаттачария ми говори
За твоите качества несравними.
Усилие голямо приятелят ти стори
И да се срещна с тебе убеди Ме.
(2.8.31)
Всъщност, Аз дойдох тук единствено, за да те срещна;
Много добре е, че дори без усилия си уредихме среща.”
(2.8.32)
„Сарвабхаумаджи за свой слуга ме счита –
Отговори с обич Рамананда Рая Дори да съм далеч да ми помага се опитва
И добро да ми направи се старае.
(2.8.33)
По неговата милост аз успях
Тук да се срещна с Тебе днес
И дарът, че в човешко тяло бях
Се увенча с невъобразим успех.
(2.8.34)
Виждам, че Ти с милостта си си дарил
Сарвабхаума, приятеля ми мил.
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Затова, макар да съм недосегаем, Ти ме докосна!
На неговата любов към Теб това дължи се просто.
(2.8.35)
Ти си Върховният Бог, Нараяна самият,
А аз съм просто правителствен чиновник.
Че се интересувам от материалистични дейности не крия;
Всъщност, аз съм най-нисшият от кастите нищожни.
(2.8.36)
От забраните във Ведите не се боиш,
Че не бивало със шудра да дружиш.
Към досега ми Ти не се отнесе със презрение,
Въпреки строгото ведическо предупреждение.
(2.8.37)
Ти си Върховният Бог, на който всичко е в владение,
Затова никой не може да разбере Твоите намерения.
По Своята милост Ти докосна презрян човек като мене,
Макар от Ведите подобна постъпка да не е одобрена.
(2.8.38)
Дошъл си тук единствено да ме спасиш!
Колко е огромна милостта Ти, виж!
От всички на света единствен Ти
Можеш да избавиш падналите души.
(2.8.39)
Обичайна практика на всички светци
Е да спасяват падналите души.
Затова те ходят по домовете на хората,
Макар да нямат там лична работа.
(2.8.40)
„Мой скъпи Господи, великите светци
Неслучайно в домовете на семейните са дошли.
Макар тези семейни да са със посредствен ум,
При все това, когато свят човек по своя друм
Отбие се в къщата на такива стопани,
Това единствено за тяхно благо ще стане.”48

48

„Шримад Бхагаватам” 10.8.4
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(2.8.41)
Заедно с мен има около хиляда мъже Включително брахманите - и всички те
Изглежда са с разтопени сърца,
Просто виждайки Твоята красота.
(2.8.42)
Чувам, че всеки святото име мълви,
На всекиго тялото във екстаз трепти,
На всекиго очите са пълни със сълзи.
(2.8.43)
Мой скъпи Господарю, според Твоето поведение
И черти на тялото, за мен няма и капка съмнение,
Че Ти си трансценденталната Върховна Божествена Личност Обикновените живи същества нямат такива качества отлични!”
(2.8.44)
Отвърна Бог на Рамананда Рая:
„Ти най-добрият си сред преданите, зная.
Затова просто като те съзряха,
Всички сърца разтопени бяха.
(2.8.45)
Въпреки че съм маявади санняси,
Непреданоотдаден от най-нисша класа,
Аз също плувам в океан от кришна–према,
Просто като те докосна и даршана ти взема!
Какъв е смисълът да говорим изобщо тогава
За другите, познаващи трансценденталната ти слава?
(2.8.46)
Сарвабхаума е знаел, несъмнено,
Какво ще стане с Мене щом те зърна
И за да разтопи сърцето Ми вкоравено,
Ме прати да те срещна и да те прегърна.”
(2.8.47)
По този начин всеки другия възхвали
И качествата му прекрасни изброи.
И двамата бяха безкрайно щастливи
Да видят лицата си свидни, красиви.
(2.8.48)
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В това време един брахмана се приближи
И, следвайки ведическите принципи, се поклони,
Просвайки се като пръчка пред Чайтаня на земята
И Го покани у дома си да Го нагости богато.
(2.8.49)
Шри Чайтаня Махапрабху поканата прие
Знаейки, че браминът всъщност ваишнава е
И усмихвайки се леко Той отново рече,
Обърнал се към Рамананда Рая вече:
(2.8.50)
„Искам за Кришна от тебе да слушам!
Умът Ми копнее за това като в суша,
Която ще напои нектарното ти слово
Затова жадувам да те видя Аз отново!”
(2.8.51-52)
Така Му отговори Рамананда Рая:
„Мой Господи, дошъл си тук, това зная,
За да ме коригираш, че аз съм паднала душа,
Чийто ум остана непречистен, макар че Те видя.
Моля Те, остани за няколко дни
И замърсения ми ум пречисти.
След като прекараш с мене толкова време,
Умът ми вече няма да е замърсено бреме.”
(2.8.53)
Никой от двамата не можеше да си представи
Компанията на другия как ще изостави.
Ала Рамананда Рая поднесе своите почитания
И тръгна си от свидния си Бог Чайтаня.
(2.8.54)
Бог Шри Чайтаня Махапрабху тогава
Отиде в дома на брахмана, за да обядва.
На вечерта и двамата - Рамананда Рая и Бога Изгаряха от нетърпение да се срещнат отново.
(2.8.55)
След като с вечерното си къпане приключи,
Махапрабху седна и зачака Рамананда Рая.
И ето, че така мечтаното се случи:
С един слуга пристигна той накрая.
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(2.8.56)
Рамананда Рая приближи към Бог Чайтаня
И отдаде своите смирени почитания,
А Богът го прегърна и на уединено място, скришно
Започнаха да дискутират забавленията на Кришна.
(2.8.57)
Бог Чайтаня на Рамананда даде тази заръка:
„Сега, като те срещнах след тъй дълга разлъка,
Рецитирай от писанията някоя шлока,
Описваща най-висшата цел на живота.”
(2.8.58)
„Върховната Божествена Личност,” се казва във „Вишну Пурана”
„Е обожаван чрез изпълнение на задълженията във варна и ашрама.
Няма друг начин Върховният Бог да бъде удовлетворен Човек трябва в институцията варнашрама да е установен.”49
(2.8.59)
На предложението на Рамананда Рай,
Махапрабху отвърна: „Приятелю Мой,
По-добре е да потърсиш някоя друга шлока.
Повърхностно е обяснението ти; влез по-надълбоко!”
(2.8.60)
Рамананда Рая продължи изпита,
Цитирайки стих от „Бхагавад Гита”:
„Мой скъпи Каунтея, каквото и да правиш,
Каквото и да ядеш, каквито жертви да принасяш
И на каквито отречения да се подлагаш
Или като милостиня притежания да внасяш,
Всички резултати от тези дейности се одухотворяват
Като в Мое име, Кришна, Върховния, се обявяват.”50
(2.8.61)
„Това също е външно, – усмихнат широко
Чайтаня му каза. – Влез по-надълбоко!”
„Да изоставиш предписаните си от варнашрама задължения,
Това, – отвърна Рамананда, – те прави съвършеният.”

49
50

„Вишну Пурана” 3.8.9
„Бхагавад Гита” 9.27
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(2.8.62)
„Задълженията и заниманията
Описани са във писанията.
Ако някой внимателно ги анализира,
Качествата и недостатъците им разбира
И тогава може напълно да ги изостави
И освен да служи на Бог друго да не прави.
Такъв човек приема се негласно,
Че е личност съвършена, първокласна.”51
(2.8.63)
Както се казва в „Гита”, святото писание:
„Изостави всички религии и предписания
И без страх просто се отдай на Мен!
Аз ще те освободя в това ти състояние
От всички грехове, които те държат във плен.”52
(2.8.64)
След като чу на Рамананда Рая поредното мнение,
Бог Чайтаня отново отхвърли неговото твърдение
И каза: „Продължавай и се задълбочи!
Нещо повече от това те моля Ми кажи.”
(2.8.65)
Тогава Рамананда Рая продължи:
„Бхагавад Гита” ето още що твърди:
„Който постигнал е божествената си природа
С щастлива и винаги удовлетворена душа
За нищо не жадува, ни скърби до изнемога,
Еднакво разположен към всички същества
И постигайки бхакти – предана любов –
Той да Ми служи вечно с обич е готов.”53
(2.8.66)
След като чу това, Богът, както обикновено
Го отхвърли, считайки го за несъвършено.
„Това служене е външно”, каза Той на Рамананда
И да говори по-нататък даде му команда.
Рамананда Рая отговори, че
51

„Шримад Бхагаватам” 11.11.32
„Бхагавад Гита” 18.66
53
„Бхагавад Гита” 18.54
52
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„Чистото предано служене
Без досег дори от спекулативно знание
Е същинското съвършено състояние.”
(2.8.67)
Рамананда Рая ето що Му отговори:
„Бог Брахма каза: „Скъпи Господи, онези хора,
Отхвърлили имперсоналната концепция за Абсолюта
И изоставили всякакви полуистини дочути
Във разни емпирични философски доктрини,
За Твоята форма, качества, забавления и име
Да слушат от предани себепознали се нужно е
И да следват принципите на преданото служене,
Въздържайки се от хазарт и прелюбодеяния,
Убийство на животни и напиване до безсъзнание.
На Теб отдали себе си изцяло
Със своя ум, слова и тяло,
Те могат да живеят във всеки ашрам
Или обществено подразделение.
От такива хора Ти си завладян,
Макар че непобедим си без съмнение.”54
(2.8.68)
В този момент Чайтаня Махапрабху рече:
„Това е добре, доволен съм вече,
Но все пак, добро да Ми сториш,
По темата продължи да говориш.”
Рамананда Рай отвърна Му тозчас:
„Към Господа Върховен любовта
Във своя най-висш проявен екстаз
На съвършенството е истинската същина.”
(2.8.69)
Рамананда Рая продължи да цитира:
„Докато в глад и жажда човек се намира,
От различни храни и напитки е ощастливяван;
Така и когато с чиста любов е Богът обожаван,
Различните дейности, извършени на обожанието във хода,
Блаженство в сърцето на предания да пробудят могат.” 55

54
55

„Шримад Бхагаватам” 10.14.3
„Падявали” 13 от Шрила Рупа Госвами
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(2.8.70)
„Дори да сте благочестиви и набожни
В стотици хиляди живота религиозни,
Това чистото предано служене не гарантира!
То има само едничка цена – човек да не спира
С копнеж неистов все по него да жадува
И дето го зърне, без отлагане да го купува.”56
(2.8.71)
Чувайки да се говори за спонтанната любов,
Богът каза: „Обяснението ти да приема съм готов,
Но ако знаеш повече, кажи Ми моля!”
Рамананда, в отговор на Божията воля,
Каза, че да се служи в настроението на слуга
Е най-висшата и съвършена равнина.
(2.8.72)
„Човек пречиства нрава си дълбок,
Само като чуе святото име на Бог,
Който създава местата за поклонение,
С отпечатъците на Своите лотосови нозе.
Какво ли непостигнато е във сравнение
С това за онзи, който Негов слуга се зове?”57
(2.8.73)
„Като Ти служи постоянно, човек се освобождава
От всички материални желания и се умиротворява.
Кога и аз ще мога непрестанно, без да спирам
Във вечно служене към Тебе да се ангажирам
И винаги да получавам чувството на радост в дар,
Че имам такъв достоен и съвършен господар?”58
(2.8.74)
Като изслуша цитираното от Рамананда Рая,
Богът каза: „Премини нататък, това не е края!”
„Да се служи на Кришна в приятелско настроение
Е най-висшето съвършенство,” потърси Рамананда одобрение.
(2.8.75)
„Нито онези, които са заети в процеса на себепознание
56

„Падявали” 14
„Шримад Бхагаватам” 9.5.16
58
„Стотра ратна” (43) от Ямуначария
57
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Защото са привлечени от Божието Брахман сияние,
Нито онези, служещи на Бога като на Господар слуги,
Нито пък тези, мислещи Бог за една от обусловените души
Могат да разберат, че на някои издигнати личности,
След като са натрупали тонове благочестиви дейности,
Сега възможност им е дадена сред гори, реки и вирчета
Да си играят приятелски със Бог като деца пастирчета.”59
(2.8.76)
„Това становище добро е много,
Но влез по-надълбоко!” каза Бога.
Рамананда Рая отговори тогава:
„Нищо друго не може да се сравнява
С настроението на възвишена родителска любов,
Когато преданият приема за свое дете самия Бог.”
(2.8.77)
„О брахмана, какво ли е благочестието на Нанда Махараджа,
Че Върховният Бог като негов син се ражда?
И какви ли набожни дела Яшода в себе си таи,
Та Кришна да й казва „Майко”, сучейки от нейните гърди?”60
(2.8.78)
„Милостта, която получи майка Яшода
За служенето си, без да очаква изгода
От Върховната Божествена Личност,
Даряващия освобождение Шри Кришна,
Не е постигана никога дори от Брахма или Шива,
Нито дори от богинята на щастието красива,
Която винаги до гърдите остава опряна
На Върховната Личност, Вишну, Нараяна.” 61
(2.8.79)
“Все по добро и по-добро става това,
Което Ми казваш – Чайтаня призна. –
Ала има едно друго настроение,
Което всички останали надминава.
Моля те, озари Ме в Моето неведение
Това чувство как се назовава?”
Рамананда Рая тогава отговори:
59

„Шримад Бхагаватам” 10.12.11
„Шримад Бхагаватам” 10.8.46
61
„Шримад Бхагаватам” 10.9.20
60
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„Това заключение никой не може да обори:
Най-издигнатата позиция в любовта
Е връзката с Кришна в интимността.”
(2.8.80)
„Когато Кришна танцуваше със гопите във танца раса,
Прегръщаше Той шиите им със ръцете си прекрасни.
Богинята на щастието не е вкусвала подобна благодат,
Нито останалите придружителки нейде в духовния свят,
Нито някога са си мечтали девойките от райските планети,
Снагата на всяка от които грее и ухае като лотосово цвете,
А какво да кажем за земните жени, които според материалните очи
Са изключително красиви, нежни и пленителни като сърни?”62
(2.8.81)
„Изведнъж, поради чувствата им на раздяла,
Бог Кришна появи се във величието си цяло
Насред гопите, облечен в дрехи от жълт плат,
Носейки гирлянд от цветове с омаен аромат.
На лика Му лотосов играеше усмивка,
Която на ума на Купидон не даваше почивка.”63
(2.8.82)
Съществуват различни процеси и начини
Да се добие милостта на Кришна тачена.
Всички тях сега ще Ти представя
И значимостта им аз ще съпоставя.
(2.8.83)
Вярно е, че всеки преданоотдаден смята
Своята връзка с Бог за най-добрата.
При все това, ако различните методи изучим
От неутрална позиция, накрая ще получим,
Че в сравнителната стълбица на степента
Има по-висши и по-нисши стадии на любовта.
(2.8.84)
„Във всяка следваща раса нараства любовта
И все повече и повече разгръща се там сладостта.
Ала най-голяма е където най-силна е страстта –

62
63

„Шримад Бхагаватам” 10.47.60
„Шримад Бхагаватам” 10.32.2
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Подобна интензивност има само във интимността.”64
(2.8.85)
Трансценденталните вкусове се подобряват
Като постепенно един след друг се проявяват.
Във всеки следващ вкус на преданото служене към Кришна
Се включват две, а сетне три, до пет от качествата предишни.
(2.8.86)
С нарастването на качествата нараства и вкуса
Във всяко следващо настроение на сладостта.
Затова характеристиките, които в шанта-раса се откриват,
Във дася-раса и сакхя-раса постепенно се доразвиват;
Във ватсаля още по-сияен става техният отблясък
И са напълно проявени във интимната любов, мадхуря-раса.
(2.8.87)
Качествата в материалните елементи –
Пространство, въздух, огън, вода и земя Нарастват едно след друго постепенно,
И всички напълно видими са в последния.
(2.8.88)
Някой може да постигне Божиите лотосови нозе
Ако е влюбен в Бога съкровено, от сърце.
От подобна любов Богът запленен е сам Така е заявено във „Шримад Бхагаватам”.
(2.8.89)
На страниците на „Шримад Бхагаватам”
Кришна казва на събралите се гопи там:
„Средството за постигане на милостта Ми
И завръщане завинаги в обителта Ми
Е любовното ви служене към Мен,
В което вие сте заети ден след ден
И ще постигнете върховното съвършенство Живот вечен, пълен с знание и блаженство.”65
(2.8.90)
Бог Кришна е дал следното обещание,

64
65

„Бхакти Расамрита Синдху” 2.5.38
„Шримад Бхагаватам” 10.82.44
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Че ако някой Му отдава служене с старание,
По същия начин и Той успех му дарява,
Колкото според предаността си заслужава.
(2.8.91)
„В каквато степен някой Ми се отдаде,
В такава степен Аз го възнаграждавам.
Всеки следва Моя път във всяко отношение;
На никого, о Партха, длъжен не оставам.”66
(2.8.92)
В „Шримад Бхагаватам” пък Богът заявява,
Че завинаги длъжник окаян си остава
На онзи предан, който в любовта си
Му служи с обич във мадхуря-раса.
(2.8.93)
„Когато гопите от разочарование бяха завладени
За това, че Кришна ги остави неудовлетворени,
Като напусна танца раса-лила в разгара на екстаза,
Кришна при тях се върна и с много любов им каза:
„Скъпи Мои гопи, срещата Ми с вас е несъмнено
От всяко материално замърсяване освободена.
Дори много животи поред да опитвам, трябва да призная,
Аз не ще успея да ви се отплатя достойно най-накрая,
Защото вие отсякохте на семейния живот веригите
Единствено, за да дойдете тук и да Ме видите
И Аз съм неспособен да ви се отплатя изобщо! Затова
Бъдете просто удовлетворени от възвишените си дела.” 67
(2.8.94)
Макар на Кришна несравнимата красота
Да е най-голямата сладост в любовта,
При все това сладостта Му нараства безкрайно
Когато е в компанията на гопите всеотдайни.
Затова на Тяхната любов омайният обмен
Е апогеят на божествената обич съвършен.
(2.8.95)
„Въпреки, че Върховният Бог, на Деваки сина,

66
67

„Бхагавад Гита” 4.11
„Шримад Бхагаватам” 10.32.22
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Е вместилището на всички видове красота,
Той става по-красив на гопите по средата,
Също като скъпоценният камък мараката,
Който се разхубавява още повече, когато
Заобиколен е от други бижута и от злато.“68
(2.8.96)
Бог Чайтаня Махапрабху отвърна:
„На съвършенството това е крайният предел,
Но ако има още нещичко отвъд него да зърна,
Със думите си, моля ти се, би ли Ме повел?”
(2.8.97)
Рая Рамананда отговори: „До днес не познавах
Никого в това материално творение,
Който да може въпроси да задава
Отвъд този съвършен етап на предано служение.
(2.8.98)
Сред любовните Му отношения със всички гопи,
Любовта на Кришна с Радхика най-висша си остава.
Всички писания в най-скъпоценните си шлоки
На Шримати Радхика отдават своята прослава.
(2.8.99)
„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.“69
(2.8.100)
„Приятелки! - заговориха гопите помежду си „Онази гопи, която Кришна е отвел във горската дъбрава
На уединено място, което в храстите се гуши,
Навярно по-страстно от всички нас Го обожава.”70
(2.8.101)
Бог Шри Чайтаня Махапрабху рече:
„Моля те, говори, назад недей се връща вече!
Аз съм много щастлив да слушам твоите слова във дар,
68

„Шримад Бхагаватам” 10.33.6
„Лагху Бхагаватамрита” (2.1.45)
70
„Шримад Бхагаватам” 10.30.28
69
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Защото от устата ти тече река от несравним нектар!
(2.8.102)
По време на танца раса Бог Кришна не можа
Да размени със Радхарани никакви слова
И притаена в двама Им остана любовта
Заради присъствието на гопите; затова
Кришна Я отнесе във гората, та поне
За мъничко да са далеч от всички насаме.
(2.8.103)
Ако Бог Кришна тогава така направи,
Че компанията на другите гопи изостави
Само за да се срещне с Шримати Радхарани,
Ясно е каква силна обич към Нея Той храни.”
(2.8.104)
Тогава Рамананда Рая продължи:
„Затова Те моля, чуй сега от мене Ти
За любовта на Радхарани тъй голяма,
Каквато в трите свята равна няма.
(2.8.105)
Когато по време на танца-раса разбра,
Че Кришна се отнася с Нея на равни начала,
Шримати Радхарани хитрост прояви,
Като напусна сцената и в храстите се скри.
Лишен от Нейното присъствие любимо,
Шри Кришна натъжи се неудържимо
И започна да се скита из гората,
На Радхика вървейки по следата.
(2.8.106)
„Кришна, врагът на Камса, във прегръдките си взе
Шримати Радхика, макар и само в Своето сърце,
Защото тъй искаше да потанцува с Нея!
И изостави Той арената на танца раса
Наред със всичките девойки най-прекрасни,
Защото единствено за Радхика копнее.
(2.8.107)
От стрелата на Купидон в сърцето поразен
И че недобре се е отнесъл с Радхика смутен,
По бреговете на река Ямуна започна да Я търси Мадхава,
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А като не Я откри, зарида сред храстите на Вриндавана.“71
(2.8.108)
Даже от тези двете шлоки само
Съвсем ясно може да бъде разбрано
Какъв нектар в тези отношения се таи Като шуртящ извор, от който нектарът струи.
(2.8.109)
Въпреки че по време на танца раса Кришна бе насред
Стотици и хиляди гопи, наобиколили Го отвред,
Той при все това в една от Своите форми остана
В близост единствено до Шримати Радхарани.
(2.8.110)
Във Неговите взаимоотношения обичайни
Равноправието на Кришна към всеки е изкуство!
Но заради любовта на Радхика тъй бурна и омайна,
Явяваха се помежду Им и противоречиви чувства.
(2.8.111)
„Напредъкът в любовните афери
Когато младеж и девойка се намерят,
Наподобява движението на змия.
Възникват именно поради това
Два вида гняв между девойчето и юначина Гняв със причина и без видима причина.“72
(2.8.112)
Когато Радхика напусна танца раса
Във възмущението и в гнева си,
Шри Кришна много се обезпокои
Понеже не Я виждаше с очи.
(2.8.113)
Желанието на Шри Кришна в арената на раса-лила
Е напълно завършено, защото Радхика го е споила.
(2.8.114)

71

72

„Гита Говинда” (3.1-2)
„Уджджвала-ниламани” (Шрингара-бхеда-катхана 102) от Шрила Рупа Госвами.
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Без Нея танцът раса не сияе
В храма на сърцето Му потаен.
Затова и Той кръга му изостави
И да Я търси из гората се отправи.
(2.8.115)
Когато Шри Кришна да търси Радхарани излезе,
Той се скиташе насам-натам и в гората навлезе.
Но не можейки да Я открие, беше поразен
На Купидон от стрелата и зарида сломен.
(2.8.116)
Щом на Кришна желанията страстни
Останаха си неудовлетворени
Дори сред гопи хиляди прекрасни
И Той потърси насред цялата вселена
Единствена Радхарани, за ума е видно
Колко ли качествата Й са дивни.”
(2.8.117)
След като чу за Радхарани възхвала като тая,
Чайтаня Махапрабху рече на Рамананда Рая:
„Това, за което дойдох във обителта твоя,
Сега стана обект на истината в знанието Мое!
(2.8.118)
Сега разбрах, Мой скъпи Рамананда Рая,
Най-висшата цел на живота коя е
И към постигането й ясния друм;
При все това усеща Моят ум,
Че още по-нататък може да се стигне
И цял жадувам Аз да го постигна.
(2.8.119)
Моля те, бъди добър и по-нататък обясни
На Кришна и на Радхарани дивните черти
Също истината за вкусовете сладки на тяхната раса
И трансцеденталните форми на любов към Бог кои са.
(2.8.120)
Милостиво тези истини сега Ми разясни!
Не би го сторил друг тъй както можеш само ти!”
(2.8.121)
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Шри Рамананда Рай смутен Му отговори:
„Кой би могъл изобщо това да стори?!
Аз нищичко не знам за това, което ме попита;
Езикът ми вибрира звук, който от Теб долита.
(2.8.122)
Повтарям просто като папагал
Думите, които Ти си ми подал.
Самият Бог Върховен – това си Ти!
Кой би разбрал Твоите театри и игри?!
(2.8.123)
Ти ме вдъхновяваш вътре от сърцето
И звук излиза като говор от небцето.
Сам аз съм неспособен това да преценя
Дали което казвам е истина или лъжа.”
(2.8.124)
Махапрабху отвърна: „Аз съм просто един маявади санняс;
От преданото служене към Бога и понятие си нямам Аз!
Потъвайки във океана на философията маявада,
Давя се и се измъчвам като някой клетник в ада.
(2.8.125)
На Сарвабхаума Бхаттачария в святата компания
Благодарение на него просветли се Моето съзнание.
Да го попитам Аз използвах там възможността
За истините, свързани със служенето и предаността.
(2.8.126)
Сарвабхаума отговори Ми: „Но аз не зная
Нищо по темите за Кришна, за беда!
Познати са единствено на Рамананда Рая,
Ала за съжаление него го няма тук сега.”
(2.8.127)
Махапрабху продължи тогава:
„След като чух за твоята слава,
Ето Ме, жаден дойдох тъдява
Но твоя милост сега Ме възхвалява
Като отречен санняси от уважение,
Зачитайки формалното Ми положение.
(2.8.128)
229

Без значение дали е брахмана или санняси,
Или пък шудра най-окаян във рода си
Човек е достоен да стане учител духовен,
Познава ли науката за Господа Върховен.”
(2.8.129)
Шри Чайтаня Махапрабху продължи:
„Моля те, не ме залъгвай с хитрини
Като си мислиш, че съм учен санняси,
Ами излей сега над Мене милостта си
И ума Ми жаден удовлетвори
Като опишеш всички истини
За тази тема най-потайна, скришна Забавленията на Радха с Кришна.“
(2.8.130-131)
Макар че Рамананда бе велик отдаден на Бога
И въпреки че Господа обичаше до изнемога,
Макар неподатлив той да беше въобще за мая
И мислите на Бог Чайтаня да бе способен да узнае
Тъй силни, интензивни в Неговия ум вглъбен,
При все това той почувства се смутен.
(2.8.132)
На Бог Чайтаня Рамананда Рая рече:
„С думите си, моля Те, не ме омайвай вече!
Аз съм просто кукла на въже,
Танцуваща във Твоите ръце.
На Твоята воля усещам, че робувам
И както ме накараш Ти, така танцувам.
(2.8.133)
Мой Господи, езикът ми е сякаш струнен инструмент
И Ти си този, който твори и свири на тази лютня;
Каквото изговарям уж със мой глас и акцент,
Политнало е от гнездото на Твоите мисли уютно.”
(2.8.134)
Тогава Рамананда Рая, великият махатма
Заговори върху темите за Кришна-таттва:
„Кришна е Богът Върховен,“ той рече,
„Изначалният източник предвечен
На всички аватари и причина
На всичко съществуващо, което има.
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(2.8.135)
Съществуват безброй Ваикунтха планети,
Въплъщенията Божии също са несметни.
В материалния свят също има вселени безчет
И Кришна е вместилище на всички тях наред.
(2.8.136)
Трансценденталното тяло на Господ Шри Кришна
Е вечно, знаещо и наситено с блаженство всевишно.
Той е синът на Нанда Махарадж и в пълна степен притежава
Достояния, енергии и вкусове, и винаги им се наслаждава.
(2.8.137)
„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 създателят на цялото съвкупно мироздание.”73
(2.8.138)
В духовната обител на Вриндавана, на всички вкусове подслон,
Кришна е божественият, цъфтящ във красота и младост Купидон,
Обожаван с Кама-гаятри във плам необозрим Мантрата със семенце духовно „клим“.
(2.8.139)
Самото име „Кришна” в същността си означава,
Онзи, който привлекателност такава притежава,
Че дори самия бог на любовта привлича.
Към Него всеки като омагьосан тича –
Мъж, жена, създание подвижно или неподвижно –
Затова е Всепривличащият; друг такъв не виждам!
(2.8.140)
„Когато Кришна напусна танца раса-лила,
Сякаш слана на гопите снагите бе покрила
И докато те скърбяха толкова безнадеждни,
Кришна отново появи се там в жълти одежди,
С цветен гирлянд окичен и с усмихнато лице;
Той Купидон привличаше дори в кръга на гопите.“74

73
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„Брахма Самхита” 5.1
„Шримад Бхагаватам” 10.32.2
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(2.8.141)
Специфичен тип взаимоотношения всеки предан
Има в връзката със своя Кришна ненагледен.
Ала всякога преданият е ашрая - който обожава,
А Кришна винаги вишая - обект на обожанието остава.
(2.8.142)
„Нека Кришна, Богът Върховен, бъде възхваляван!
Със привлекателните си черти, които разширява,
Той гопите на име Тарака и Пали покорява
И обект на съзерцание за Шяма и Лалита става.
Той е, който Радхика обича
Като неудържимо Я привлича
И е океан от щастие за обожаващите Го с предаността си
Във всичките духовни и трансцендентални раси.“75
(2.8.143)
Кришна привлича преданите във всички настроения,
Тъй като на сладостта интимна е Той олицетворение.
Не само за отдадените си е толкова омаен,
Но и за самия себе си, по начин незнаен.
(2.8.144)
„Мои скъпи дружки, погледнете какво става Шри Кришна как на пролетта се наслаждава!
С гопите, прегърнали всяка част от Неговата снага,
Той е като олицетворението на любовта в страстта.
Със Своите трансцендентални забавления
Той съживява гопите и цялото творение.
Със синьочерните си длани и нозе,
Напомнящи на лотоса разцъфналите цветове,
Той с присъствието си просто е създал
За бога Купидон безкраен фестивал.“76
(2.8.145)
Той привлича и Нараяна, който е Санкаршана
И е съпруг на богинята на щастието голямо;
И не само Него, но и всички жени в трите свята,
Начело със самата Лакшми, богиня на съдбата.
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Въвеждащ стих на „Бхакти Расамрита Синдху” от Шрила Рупа Госвами
„Гита Говинда” 1.11
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(2.8.146)
Към Кришна и Арджуна, дошли да Го слушат,
Изговори тези думи Вишну, Махапуруша:
„Исках и двама ви да видя и по тази причина
Доведох тук на брахмана неколцината сина.
Вие и двамата в този свят се появихте
Религиозните принципи да възстановите
И тук със своите енергии дойдохте, но ви моля
След като демоните убиете, по сладката си воля
В духовния свят, откъдето идвате, се завърнете
И с забавленията си в това творение приключете.“77
(2.8.147)
„О Господи, ние не знаем как змията Калия
Сполучи да добие възможност като тая Да се докосне до прахта на лотосовите Ти нозе;
Богинята на щастието извършва отречения с векове,
Мечтаейки да получи тази свята лотосова прах,
Изоставила желанията си, съблюдавайки обет без страх.
Наистина, не знаем как тази зла змия
Сдоби се някак със възможността!”78
(2.8.148)
Сладостта на Кришна е така привличаща,
Че ума Му собствен е дори отвличаща.
Така даже самият Той желае
В прегръдка сладостта си да познае.
(2.8.149)
„На двореца си в Дварака в скъпоценната колона
Виждайки собственото си прекрасно отражение,
Да прегърне себе си внезапно беше склонен
Кришна, изпитвайки неописуемо тежнение:
„Какъв красавец! Като никой виждан досега!
Кой ли е Той – очите Ми се питат изумени Копнея в обятия да взема Неговата снага,
Точно както Радхика жадува да прегръща Мене!”79
(2.8.150)
Шри Рамананда Рая тогава рече:
77

„Шримад Бхагаватам” (10.89.58)
„Шримад Бхагаватам” (10.16.36)
79
„Лалита Мадхава” 8.34
78
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„Така аз накратко Ти разказах вече
За изначалната форма на Върховния Бог.
Сега нека опитам да опиша смисъла дълбок
На средоточието, в което всичките енергии са сбрани –
Позицията на най-любимата на Кришна, Радхарани.
(2.8.151)
Енергиите на Кришна са неизброими,
Ала три сред тях ще откроиме:
Духовната енергия, енергията материална,
И живите същества, които са маргинални.
(2.8.152)
С други думи, всичко това
Енергии на Бога вечни са Вътрешна, външна и маргинална.
Но сред тях енергията персонална
Е вътрешната, която от тези три
Над останалите две енергии стои.
(2.8.153)
„Духовната, изначалната енергия на Бог
Е по-висшата във космоса дълбок.
Към нея именно спадат живите същества;
Ала съществува и друга енергия в света –
Материална е нейното наименование
И пълна е с невежество и със страдание.”80
(2.8.154)
Изначално Бог Кришна е сач-чид-ананда виграха Трансцендентален, знаещ и блажен във вечността.
Неговата енергия лична вътрешна е затова
И три различни форми в себе си обема тя
(2.8.155)
Личната енергия на блаженството е хладини,
Енергията на вечното Му битие – сандхини,
А енергията на знанието Му, самвит
От вътрешните Му енергии е трети вид.
(2.8.156)
80

„Вишну Пурана” 6.7.61
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„Мой скъпи Господи, Ти си изначален
Източник на всички качества трансцендентален.
Твоите енергии на удоволствие, битие и знание
Всъщност на духовната Ти вътрешна енергия са съчетание.
Обусловената душа, макар да е духовна по природа,
Понякога изпитва удоволствие, а друг път болка и несгода
Или пък смесица от болка и наслада, което се дължи
На досега й със материята от времената незапомнени.
Но тъй като Ти си отвъд всички качества материални
И Твоите енергии духовни са трансцендентални,
За Теб няма такова относително, двойнствено състояние
Като удоволствие, болка или щастие, примесено с страдание.“81
(2.8.157)
В енергията, наречена хладини,
Колко удоволствие за Кришна има!
Чрез тази енергия, изпълнена с наслада,
Кришна удовлетворен духовно става.
(2.8.158)
Бог Кришна вкусва всички видове духовно наслаждение,
Макар че Той самият е на щастието олицетворение.
Удоволствието, на което Неговите чисти предани се наслаждават,
Също така чрез енергията на удоволствието Му се проявява.
(2.8.159)
Най-съществената част на тази енергия-наслада
Е према, любовта към Бога вечно млада.
Затова и описването на према е трансцендентално настроение,
Което изпълнено е със неземно наслаждение.
(2.8.160)
Същинската част на любовта към Бога
С термина махабхава да нарека аз мога,
Който е висше проявление на трансцендентния екстаз,
Представен от Шримати Радхарани – тъй разбрал съм аз.
(2.8.161)
„Сред всичките прекрасни гопи на Вриндавана,
Радхика и още една най-горе са поставени.
Ала когато ние гопите сравняваме
81

„Вишну Пурана” (1.12.69)
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Виждаме, че най-изтъкната е Радхарани,
Защото природата, от Нея изразявана,
Е най-висшият екстаз на любовта Й.
На всичките други пастирки любовният екстаз
Не би могъл да се сравни със Радхиния тих захлас.”82
(2.8.162)
Тялото на Шримати Радхарани
От любов към Бог е изтъкано.
Тя е най-скъпоценната сред
Приятелките на Кришна любими
И с това навсякъде по света, навред
Се свързва Нейното пресвято име.
(2.8.163)
„Предвечния Бог Говинда обожавам със отрада,
Който живее вечно на Голока с Радха.
На Него е подобна Тя в снагата си духовна
И олицетворява хладини, енергията най-любовна.
Заобиколени от довереничките Й в щастие върховно,
Които въплътени разширения на Нейната снага са,
Проникнати и съживени от всеблажената духовна раса.”83
(2.8.164)
Този върховен Радхин екстаз махабхава
Същността на духовния живот представлява.
Нейната единствена дейност е и ще продължава
До едно желанията на Кришна да удовлетворява.
(2.8.165)
Радхика е най-прекрасният кристал скъпоценен,
А останалите гопи, с които Тя приятелство обменя,
Начело със Лалита и Вишакха са
Експанзии на Нейната снага.
(2.8.166)
Нейното трансцендентално тяло
Е обляно във сияен блясък цяло
И всички аромати дивни навред то разпростира;
Обичта на Кришна сякаш със парфюм Я масажира.
(2.8.167)
82
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„Уджвала Ниламани”, Радха-пракарана 3
„Брахма Самхита” 5.37
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Най-първо Радхарани къпе Своята снага
В нектарния дъжд на състраданието и милостта.
Втората си баня Тя приема с радост
В нектара на непреходната младост.
(2.8.168)
След втората си баня
Друга взима Радхарани
Този път в сияйната отвара
На телесния блясък от нектара;
После с дрехата на срамежливостта
Покрива Своята изтънчена снага Това е Нейното копринено сари
С черен цвят, като на Шяма Хари.
(2.8.169)
Обичта Й към Кришна е нейният шал,
В розово като зора свенлива засиял.
Сетне с друга дреха тя покрива Своите гърди С цвят на любовен гняв към Него тя блести.
(2.8.170)
На Шримати Радхарани личната красота
Е червеникавата прах, известна като кункума.
Обичта Й към спътничките Й е сандалова паста,
А камфор е сладостта на усмивката Й прекрасна.
Всички те, взети заедно в своята пълнота,
Са намазани навред по Нейната снага.
(2.8.171)
Интимната любов към Кришна е мускус обилен
И с този мускус целият Й стан е декориран.
(2.8.172)
Лукавство и прикрит гняв са
Плитките на Нейната коса.
Гневът, който от ревност се поражда
Е коприната, която стана Й огражда.
(2.8.173)
Влюбеността Й в Кришна е сокът на бетеловите ядки
Тъй аленеещ, който прави устните Й сияйно-сладки.
Хитруването Й кокетно във любовните дела
Е черният грим, който очите Й очерта.
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(2.8.174)
Накитите, които тялото Й украсяват
Са пламтящите екстази на саттвика-бхава,
А постоянните екстази, начело с ликуваща радост
Всичките разхубавяват снагата на Радха.
(2.8.175)
Други Нейни украшения са двадесетте вида екстаз
Начело с кила-кинчита, за които нямам думи аз!
Неземните Й качества са гирлянд на Нейната снага,
Който спуска се в разкош по цялата й дължина.
(2.8.176)
На щастливата съдба красивият тилак
Е на широкото Й чело дивен знак.
Любовните Й дейности различни
На скъпоценен камък са прилични,
Който е приел завинаги подслона
На Нейното сърце във медальона.
(2.8.177)
Дружките на Радхика, гопите щастливи,
Са въплъщение на мислите Й нежни и красиви.
Те винаги около Кришна се въртят
Във забавленията Му да Го удовлетворят.
Обляга Радха длан на рамото на приятелка една,
Която е самото олицетворение на младостта.
(2.8.178)
На Радхарани кревата –
Това е гордостта самата
И е разположен във обителта
На уханието на Нейната снага.
Тя винаги лежи на ложето, погълната в мечтание,
Мислейки единствено на Кришна за компанията.
(2.8.179)
Името, славата и качествата на Кришна
Са сред къдриците обичките Й скришни.
Неговите имена, слава и качества
Винаги от устните Й леят се в слова.
(2.8.180)
Тя принуждава Кришна да пие от меда
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На връзката любовна във интимността.
Затова винаги със качествата Свои най-прекрасни
Е заета да удовлетворява желанията Му сластни.
(2.8.181)
Шримати Радхика е като мина,
Пълна със съкровищата на любовта.
Качествата Й духовни несравними
Гиздят трансценденталната Й снага.
(2.8.182)
„Ако някой пита за произхода на любовта
Към Кришна, отговорът е, че Радхика сама
Е източник единствен на тази према.
А кой позицията прославена заема
На най-доверен скъп приятел на Говинда?
Отново отговорът е – Неговата любима
Шримати Радхарани и никоя друга на света!
С къдрици прелестни окичена е Нейната коса,
Очите Й са вечно неспокойни, стрелкащи се тук и там,
Гърдите Й са стегнати, тъй привлекателни за Шям.
Понеже всички качества трансцендентални са във Нея проявени.
От едничка Нея са желанията на Кришна удовлетворени.“84
(2.8.183-184)
Сатябхама, сред цариците на Кришна най-любима,
Положението на качествата на Радха копнее да има.
От Нея учат се да се обличат всички гопи до една
И дори Лакшмидеви, богинята на добрата съдба,
Както и Парвати, съпругата на Господ Шива,
Като Нея си мечтаят да са нежни и красиви.
А Арундати, на Васища благочестивата жена,
Като Радхика желае да е принципна и добра.
(2.8.185)
Сам Бог Кришна да достигне не успява
Предела на трансценденталната слава
На възвишените качества на Радхарани
И техните характеристики подбрани.
Как може едно нищожно живо същество
Дори да се опита да ги изброи самó?”
84

„Шри Говинда-лиламрита” (11.122)
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(2.8.186)
Махапрабху отвърна: „Чак сега проумях
На Радхика и Кришна любовта!
Ала какво точно се случва между Тях
Все още искам Аз да разбера.”
(2.8.187)
Рая Рамананда да отговори се опита:
„Бог Кришна се нарича дхира-лалита,
Защото винаги приятелките си държи
В покорство и в любовните игри.
Единственото, със което Той се занимава
Е със сетивата си духовно да се наслаждава.
(2.8.188)
„Онзи, който е привлекателен и младолик,
Изкусен шегаджия с хладнокръвен лик
И девойките с чаровността си покорява,
Дхира-лалита да се нарича заслужава.”85
(2.8.189)
Ден и нощ Шри Кришна се наслаждава
В компанията на Радхика като остава
В горичките на Вриндаван да се забавлява;
Така Тя юношеството Му с щастие огрява.
(2.8.190)
„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,
В която с Радха и приятелките Й из горите лудува.”86
(2.8.191)
Шри Чайтаня Махапрабху тогава рече:
„Това е добре, но моля продължавай по-далече!“
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„Бхакти Расамрита Синдху” 2.1.230
„Бхакти Расамрита Синдху” 2.1.231
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По това време Рамананда Рая си призна:
„Не мисля, че способен съм да стигна там с интелигентността.“
(2.8.192)
Сетне още едно признание той направи:
„Все пак, вярно е, че има една тема;
Тя като према-виласа-виварта се слави,
Ала аз не зная, ако я подема
Дали това ще Ти хареса или не –
Затова се колебае моето сърце.”
(2.8.193)
Казвайки това, Рамананда Рая запя
Песен, която беше композирал сам.
Но Шри Чайтаня, в екстаза на любовта,
Покри с ръка устата му и бликналия плам.
(2.8.194)
„Още преди да започнем да се срещаме, уви,
Усетихме влечение, обменяйки си погледи с очи.
По този начин привличането Ни се усили
И на предела му напълно Аз изгубих дири.
Сега това влечение съвсем естествено е между Нас
Не е виновен Кришна, нито съм виновна Аз,
Не; взаимните Ни срещи са причина тъй да става.
Този обмен известен е като любовен, манобхава Моята мисъл с мисълта на Кришна се е сляла!
Сега, по времето на Нашата тежка раздяла,
Ми е трудно да говоря за любовните ни отношения;
Приятелю87, Кришна навярно е забравил, без съмнение,
Всичко това, но ти Моето послание Му отнеси,
Макар при първата Ни среща само на четири очи
Да бяхме, без никакъв пратеник помежду Ни,
Който да Му предаде копнежните Ми думи...
Не, Ние изпращахме един на друг слова –
Петте цветни стрели на бога на любовта!
Сега, по време на тази жестока разлъка,
Това привличане се превърна във екстазна мъка.
Моля ти се, приятелю, вестоносец Ми стани!
Като обикнеш някой хубавец ти виждаш как боли!”
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Според тълкуванието на Бхактивинода Тхакура, Радха се обръща към бога на любовта и го моли да Й
стане вестоносец
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(2.8.195)
„О мой Господи, Ти живееш в гората
Насред Говардхана планината
И подобно на царя на всички слонове,
Изкусен си в това да проявяваш нови
И нови забавления в интимната любов.
О Господарю на вселената и неин Бог,
Твоето сърце и това на Радхарани,
Досущ като от шеллак изтъкани,
Сега топят се с Вашето духовно изпотяване
И не може повече да има разграничаване
Между Теб и Шримати Радхарани. А сега
Наново предизвиканата нежност в обичта,
Която е като цинобър, образува чудна смес
Със сърцата Ви, топящи се в унес.
И за благото на всички Вие оцветихте
Сърцата си в червено, като ги стаихте
В този огромен, приказен палат,
Като вселената на всекиго познат.“ 88
(2.8.196)
Чайтаня Махапрабху потвърди тези шлоки,
Цитирани от Рамананда Рай с чувства дълбоки:
„На човешкия живот това е най-висшата цел!
Единствено по твоя милост осъзнах този предел.
(2.8.197)
Да се постигне на живота целта
Невъзможно е без практика.
Сега бъди милостив към Мен
И ми обясни този процес съвършен.”
(2.8.198)
На това отвърна Рамананда Рая:
„Какво говоря аз съвсем не зная,
Нито добра ли, лоша ли е вестта...
Ти ме караш да повтарям тез слова.
(2.8.199)
Във всички тези три свята кой

88

Стих, цитиран в „Удджвала-ниламани” (Стхайи-бхава-пракарана 155) на Шрила Рупа Госвами
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Запазил би съвършен покой
Щом с Твоите енергии
Започнеш да боравиш Ти?
(2.8.200)
Каква голяма мистерия е това!
Всъщност Ти говориш през моята уста,
А едновременно с това слушаш! Ала чуй отново
За процеса, с който постигането на целта е готово.
(2.8.201)
Забавленията на Шри Шри Радха-Кришна
Са тема много поверителна и скришна.
Те не могат да бъдат разбрани в друго настроение Приятелство, родителство или служене в смирение.
(2.8.202)
Всъщност, единствено гопите със право са дарени
Да оценят тези трансцендентални забавления.
Само по тяхна милост могат те да бъдат обяснени
И то със тяхното изрично позволение.
(2.8.203)
Без гопите тези потайни забавления
Не могат да намерят вдъхновение.
Само със съдействието на гопите възможни стават,
Защото те на вкусовете им безкрай се наслаждават.
(2.8.204-205)
Без помощта на гопите път към забавленията няма!
Само който обожава Бога със екстазността на гопите голяма
И стъпките им следва със смирение и със отдаване,
Може да служи на Радха и Кришна във Вриндавана.
Единствено тогава любовта Им той да разбере ще съумее;
Иначе няма никакъв друг начин да я проумее.
(2.8.206)
„Забавленията на Радха и Кришна са самоозарени.
Те са безкрайни, всесилни и са щастието олицетворено.
Дори обаче и да е така, тяхната несравнима раса
Никога не е завършена без гопите, които до една са
Лични приятелки на Върховния Бог съвършен,
Който винаги от духовните енергии е заобиколен.
Затова онзи, който подслон при гопите не прие
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Няма как в компанията на Радха-Кришна да се озове.
Кой би могъл от Техните забавления да се интересува,
Ако за подслона на най-близките им сакхи не жадува?“89
(2.8.207)
Един факт необясним, обаче, си остава
По отношение на естеството на гопи-бхава.
Никоя гопи не копнее да се наслаждава
С Кришна лично като се усамотява.
(2.8.208)
Щастието на гопите стремително расте
Десет милиона пъти, че и повече,
Когато те прилежно служат, за да уредят
Как Радхика и Кришна да се насладят
На Своите трансцендентални забавления
Във вечните духовни измерения.
(2.8.209)
Самата Радхарани е като увивното растение
На любовта към Бог, трептящо от вълнение,
А гопите са клонки, цветчета и листица
На тази виеща се лиана на любовта.
(2.8.210)
Когато напръскана бъде тази лиана
С нектара от забавленията на Шяма,
Клонките, цветчетата и листицата
Изпитват щастие огромно, непознато,
Което надминава в пъти десет милиона
Щастието, вкусвано от самата лиана.
(2.8.211)
„Всички гопи са равни на Радха!
Кришна на жителите на Враджа носи наслада,
Каквато луната на лотосите си любими;
Енергия на радостта Му е хладини,
А Радхика е нейното олицетворение.
Тя е – като в поетично сравнение –
Лиана със свежи цветя и листа
И щом напръска Я нектарната роса
89

„Говинда Лиламрита” 10.17
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От забавленията на Кришна тъй игриви,
Приятелките Й са стотици пъти по-щастливи
Отколкото ако самите те са напоени;
Нима от това сте удивени?!”90
(2.8.212)
Въпреки че гопите не настояват
Пряко с Кришна да се наслаждават,
Шримати Радхарани всичко от себе си дава
Да подтикне Кришна с тях да се забавлява.
(2.8.213)
Понякога, молейки да Й сторят някаква услуга,
Радхика изпраща една гопи или пък друга
При Кришна, пряко с Него за да могат да общуват,
А Тя на щастие десет милиона пъти по-голямо се любува.
(2.8.214)
Трансценденталната раса подхранва се така
От тази взаимност в сферата на любовта.
Когато Кришна вижда: „Как гопите обичат чисто Мен!“
Сърцето Му се радва и Той е много удовлетворен.
(2.8.215)
Нека се знае, че за гопите естествено е Бога да обичат;
Макар желанията им пламенни на похот да приличат
Те напълно се различават от материалната сласт,
Ала понякога със тази дума се описва чистата им страст.
(2.8.216)
„Въпреки че отношенията на гопите с Кришна
Са на равнището на любовта към Бога чиста,
Те понякога с наслада похотлива се сравняват.
Но тъй като духовни по природа си остават,
Уддхава и други скъпи предани на Бога
В тях да участват молят се да могат.“91
(2.8.217)
Похотливите желания могат да се разпознаят
По това, че се интересуваш само от своята наслада.
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„Говинда Лиламрита” 10.16
Бхакти Расамрита Синдху 1.2.285
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Ала гопите за себе си съвсем нехаят;
Всяка иска Кришна да удовлетворява.
(2.8.218)
Сред гопите няма и следа от въжделение
За лична изгода и сетивно наслаждение.
Тяхното единствено желание остава
Кришна сетивата си да наслаждава.
И затова, лишени от фалшиво его,
Те се смесват и общуват с Него.
(2.8.219)
„Гопите казаха: „Как нежно, Кришна, скъпи,
Прегръщаме нозете Ти на твърдата си гръд!
Боим се, че щом лотосовото Ти ходило стъпи
По камъчетата, пръснати из горския път,
Те го пробождат и болка това Ти причинява;
Ти си животът ни, затова тревогата ни е такава.”92
(2.8.220)
Този, който естествено се привлича
От любовта на гопите екстатична,
Не го е грижа за общественото мнение
Нито за ведическите принципи на поведение.
Вместо това той на Кришна напълно се отдава
И завинаги покорен и смирен слуга Му става.
(2.8.221)
Ако някой със любов спонтанна Бога обожава,
Ако във Вриндавана отива и там си остава,
Той подслона на Враджендра Нандан получава.
(2.8.222)
В своето освободено положение,
Преданият изпитва влечение
Към едно от петте настроения
В служенето с любовно отношение.
Докато да служи на Бога така продължава,
Духовното му тяло постепенно се проявява
И с пламенна привързаност дълбока
Той служи на Шри Кришна във Голока.
(2.8.223)
Пример за това са светците, шрути наречени,
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Които представители са на древните Упанишади;
Обожавайки Бога с любов, те да постигнат са обречени
Нозете на оногова, що като Враджендра Нандана се слави.
(2.8.224)
“Великите мъдреци ума и сетивата покоряват
Като мистична йога и пранаяма упражняват.
Така те виждат Свръхдушата в своето сърце.
И в крайна сметка с брахмаджьоти сливат се
Но подобна позиция достигат дори враговете
На Бога, които си фокусират върху Него умовете.
Обаче прелестните гопи, девойките на Враджа,
Привлечени от красотата на сина на Нанда Махараджа,
Поискаха да са в прегръдката на силните Му ръце,
Които са подобни на увиващи се змии две,
Така гопите накрая вкусиха от нектара
На лотосовите нозе на Господаря
На всички светове. Така и ние, шрутите Упанишади,
Следвайки стъпките на девойките на Враджа млади,
Също таим във взора си за този вкус надежда
И очите ни към лотосовите Му нозе се свеждат.“93
(2.8.225)
В горния стих думите „сама-дришах”,
Които в последната строфа съзрях
Значат „на гопите да следваш настроението”.
А пък на думата „самах” значението
Е „шрутите”, които са постигнали тела
Досущ като на гопите в женска снага.
(2.8.226)
Думата „ангхри-падма-судха“
Да обясня тук мисля има нужда.
Друго значение за нея е излишно
Освен „общуване интимно с Кришна“.
Такова съвършенство да постигне
Човек може само ако се издигне
До спонтанната любов към Бога.
Другите да стигнат там въобще не могат
Защото Кришна е достижим във Своята Голока
Единствено чрез служене според шастричните насоки.
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(2.8.227)
„Сина на майка Яшода, Кришна, Върховния Бог,
Постигат тези, които Му служат в спонтанна любов,
Ала не ще Го намерят ония, които търсят Го с ума си,
Нито посветилите се на сурови отречения санняси,
Стремящи се към себеосъзнаване чрез покаяние,
Нито онези, които намират се в телесно съзнание.”94
(2.8.228)
Затова човек трябва да приеме
Трансценденталното настроение
С което гопите, младите девойки
Служат на Божествената Двойка
И в това трансцендентално настроение най-висше
Трябва винаги да медитира върху Радха-Кришна.
(2.8.229)
След като за Радхика и Кришна дълго размишлява
И забавленията Им във ума си неизменно съзерцава,
След като от мръсотия материална очисти се напълно,
Преданият ненадейно в духовния свят ще се завърне
И там най-сетне тъй лелеяното чудо ще се случи:
Служене към Радха-Кришна като гопи ще получи.
(2.8.230)
Стъпките на гопите човек ако не следва,
В служенето към Шри Нанданандана не ще напредва.
Ако някой от величието на Бога е завладян
Лотосовите нозе на Кришна си остават само блян.
(2.8.231)
Пример за това е богинята на добрата съдба,
Която в Неговите забавления във Вриндавана
Копнееше да встъпи, ала заради настройката си, тя
Далеч от Враджа във желанието си за разкош остана.
(2.8.232)
„Когато Кришна танцуваше със гопите във танца раса,
Прегръщаше Той шиите им със ръцете си прекрасни.
Богинята на щастието не е вкусвала подобна благодат,
Нито останалите придружителки нейде в духовния свят,
Нито някога са си мечтали девойките от райските планети,
Снагата на всяка от които грее и ухае като лотосово цвете,
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А какво да кажем за земните жени, които според материалните очи
Са изключително красиви, нежни и пленителни като сърни?”95
(2.8.233)
Когато чу на Рамананда тези сетни думи,
Махапрабху прегърна го рамо до рамо
И в съкровена споделеност помежду им
Останаха сълзите да говорят само.
(2.8.234)
Цялата нощ премина неусетно така
Във екстазите божествени на любовта,
А рано сутринта, на изгрева при първите лъчения,
Двамата отправиха се да изпълнят своите задължения.
(2.8.235)
Преди да си отиде от Чайтаня,
Рамананда Му отдаде почитания
Падайки на земята, сграбчил Неговите нозе,
А сетне във покорство и смирение подзе.
(2.8.236)
Шри Рамананда Рая рече:
„Ти дойде тук толкова отдалече
Безпричинна милост за да ми окажеш!
Затова сега не можеш да ми откажеш Още десет дена, моля Ти се, тука остани
И ума ми скверен от материализъм очисти.
(2.8.237)
Освен Теб друг не може да спаси
Пропадналите в този свят души,
Защото Ти единствен си готов
Да раздадеш божествената любов.”
(2.8.238)
Богът сетне отговори: „След като чух
За качествата ти добри със Моя слух,
Аз незабавно тук дойдох, защото
Да слуша за Кришна ми жадува ухото.
Теб искам да слушам, макар да съм санняси;
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Копнея Аз с този нектар да пречистя ума си.
(2.8.239)
Сега, когато славата ти Аз видях,
Че всичко чуто вярно е, разбрах!
За Радха-Кришна и любовните Им отношения
Ти си пределът на познанието, без съмнение.”
(2.8.240)
Шри Чайтаня Махапрабху продължи:
„Какво да говорим само за десет дни;
Аз заявявам убедено, че докато съм жив
Без твоята компания не ще съм щастлив.
(2.8.241)
Ти и Аз заедно в Пури ще живеем,
По цели дни и нощи в радост ще се смеем
И ще говорим през прекъсване и продължение
Само за Кришна и за Неговите забавления!“
(2.8.242)
По този начин те и двамата се отдалечиха
И на съответните си задължения се посветиха,
А на вечерта отново Рамананда Рая
Завърна се да види Бог Чайтаня.
(2.8.243)
Тъй срещаха се те отново и отново,
Седейки насаме, забравили света край тях,
И радостни обменяха слово след слово,
Питайки и отговаряйки през сълзи или смях.
(2.8.244)
Махапрабху нектар от Рамананда проси,
Като му задаваше един след друг въпроси,
А Рамананда отговорите даваше;
Така нощта в разговори минаваше.
(2.8.245)
Махапрабху попита: „Сред цялото образование
Кое най-важно е и кое всъщност е излишно?”
Рама Рая рече: „Нищо друго не се нарича знание
Освен преданото служене с любов към Кришна.”
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(2.8.246)
Шри Чайтаня Махапрабху попита тогава:
„А от всички дейности, които носят слава,
Коя най-славна е?“ Без да се колебае
Рамананда Рай отвърна: „То се знае!
Човек, който се слави като предан на Кришна,
Се радва на слава и известност най-висша.“
(2.8.247)
„Сред най-големите богаташи” – Махапрабху попита,
„В чия хазна съкровището най-скъпо е скрито?”
„От онзи, който с любовта към Радха-Кришна е богат –
Отвърна Рамананда – няма по-заможен в този или онзи свят.”
(2.8.248)
Попита го нататък Шри Чайтаня:
„От всички видове страдания
Кое е най-болезнено и нетърпимо?“
Шри Рама Рая рече: „Питаш ли ме
Аз ще ти кажа, че да бъдеш разделен
От предания, в кришна-бхакти потопен,
Е най-непоносимото страдание в света,
Което може да споходи тук една душа.“
(2.8.249)
На Свой ред Шри Чайтаня го попита:
„Сред освободените души коя е най-велика?”
Рамананда рече: „Който Кришна е обикнал,
Той най-нависоко в свободата е политнал.”
(2.8.250)
Шри Чайтаня продължи въпроси да задава:
„Сред многото песни коя завинаги остава
Израз на вечната религия на всяка джива?“
Рамананда отговори с вдъхновеност жива:
„Песента, описваща на Радха Кришна любовта,
По-висша е от всички други песни на света.“
(2.8.251)
„А сред всички благоприятни дела,
Коя от дейностите ли е най-добра?”
„Сред всички дейности, тъй ми се струва,
Е най-добре със предани на Бог да се общува.”
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(2.8.252)
Въпросите на Шри Чайтаня валяха непрестанно:
„Какво трябва да помнят съществата постоянно?“
Рамананда Рая отговори без сянка на съмнение:
„Божиите свети имена, качества и забавления.“
(2.8.253)
Чайтаня рече: „Сред видовете медитация, коя е
Най-препоръчителна за живите същества?”
Веднага му отвърна Рамананда Рая:
„Медитацията на Радха-Кришна върху лотосните стъпала.”
(2.8.254)
Отново попита го Бог Шри Чайтаня:
„Къде трябва да живее едно създание,
Изоставяйки всички други места?”
Рамананда Рая отговори на това:
„Той трябва да живее в святата местност
Като Вриндаван или Враджабуми известна,
Където Богът изпълни танца раса Свой;
Никъде другаде не бива да живее той.“
(2.8.255)
Чайтаня пита: „Сред всички теми на земята
Коя е най-добре да слушат съществата?”
Рамананда Рая отговаря: „Любовните дела
На Радхика и Кришна са най-драги за слуха.”
(2.8.256)
Махапрабху попита: „А сред всички обекти на обожание
Кой трябва да се обожава с най-голяма почит и старание?“
Рамананда отговори: „Светите имена на Радхика и Шям Няма по-висш обект на обожание от Радха Кришна нам!“
(2.8.257)
„Къде отиват тези, които жадуват за освобождение
И другите, които копнеят за сетивно наслаждение?”
Рамананда Рай отвърна на въпроса на Чайтаня:
„Тези, които искат да се слеят с Божието сияние
Приемат облик на дървета, а желаещите наслади
Получават тела на полубогове вечно-млади.”
(2.8.258)
Рамананда Рая продължи: „Онези, които
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Трансцендентални вкусове не изпитват
Са като гаргите непридирчиви
Смучещи соковете горчиви
На плода нимба от дървото на знанието;
Докато онези, на които потопено е съзнанието
На любовта към Бог в трансценденталните тръпки
Са като кукувици, ядящи манговите пъпки.
(2.8.259)
Тези злочести емпирични философи,
Преживят сухи буквоедни строфи,
Докато посветилите се на любовта в олтара
Ден и нощ неспирно отпиват нектара
На любовните чувства към Кришна красиви,
Затова тях считам аз за най-щастливи!”
(2.8.260)
По този начин, погълнати в дискусии като тая
Прекараха нощта Махапрабху и Рамананда Рая,
Като през цялото време вкусваха нектарната кришна-катха
И докато възпяваха, танцуваха и плачеха, отиде си нощта.
(2.8.261)
Те разделиха се едвам на заранта,
За да поемат съответните си дела,
Ала Шри Рамананда Рай не се стърпя
И върна се при Бога вечерта.
(2.8.262)
След като известно време беседваха така
На темите за Кришна пак през вечерта,
Рамананда Рая лотосовите нозе на Бога хвана
И Му заговори с предана любов голяма:
(2.8.263)
„Трансценденталните истини са неизброими –
Истината за Кришна, истината за Неговата любима,
Истината за Техните любовни взаимоотношения,
Истините за разните трансцендентални настроения,
Както и истината за Божиите забавления.
(2.8.264)
Всички тези истини трансцендентални Ти
Във сърцето ми директно прояви,
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Точно както Нараяна стори това
Образовайки Праджапати Брахма.
(2.8.265)
Свръхдушата говори в сърцето на всеки
Отвътре, не по външни пътища или пътеки.
Така на преданите си напътствия тя дава
И този е начинът, по който наставлява.“
(2.8.266)
„О мой Господи, Шри Кришна, Васудевин сине!
О всепроникваща личност на Бога, озари ме!
На Теб отдавам своите смирени почитания!
Върху Тебе медитирам – абсолютното съзнание
И предвечната причина на всички причини за
Творението, поддържането и разрухата
На проявените вселени; Ти който си осъзнат
Пряко и косвено за всичко проявено в този свят
И си върховно независим, понеже няма друг
Корен освен Теб, простиращ се отвъд!
Ти пръв предаде ведическото познание
В сърцето на първото живо създание96.
Подведени от Твоята илюзия дори
Объркват се велики богове и мъдреци,
Както човек от отражението се мами на
Водата в огъня или земята във вода.
Само заради Тебе материалните вселени
Изглеждат истински, макар за кратко проявени
Сред мощните вълни на саттва, раджас, тама,
В действителност оставащи една измама.
Затова аз медитирам върху Него, Бог Шри Кришна,
Живеещ вечно във обителта си скришна
Която е завинаги трансцендентална и освободена
От илюзорните игри на мая в материалната вселена.
Аз медитирам върху Неговото вечно и блажено тяло,
Защото истината абсолютна Той е и пълното цяло.“97
(2.8.267)
Сетне Рамананда Рая каза със смирение:
„Господи, имам в сърцето си едно съмнение.

96
97

Брахмаджи
Обръщението, с което започва „Шримад Бхагаватам” (1.1.1)
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Моля Те, над мене се смили
И съмнението просто отстрани!
(2.8.268)
Най-напред видях Те в облик на санняси,
А като Шямасундара, пастирчето, сега си.
(2.8.269)
Сега на златна кукла пък ми заприлича Ти
И тялото Ти цялото в златно сияние блести.
(2.8.270)
Виждам как флейтата на устните Ти се опира,
Погледът Ти да се мести неспокоен как не спира,
Как непрекъснато се движат Твоите очи съзирам аз
Поради бушуващият във сърцето Ти дълбок екстаз.
(2.8.271)
Наистина Те виждам тъй и това ме удивлява!
Моля Те, кажи ми искрено, какво го причинява?”
(2.8.272)
Бог Шри Чайтаня отговори му така:
„Дълбока е към Кришна в тебе любовта.
Който такава екстатична любов към Бог притежава
По естествен начин света с такива очи съзерцава Нека в теб съмнение за това да не остава.
(2.8.273)
Преданият, на ниво духовно извисен,
Навсякъде съзира само Бога проявен.
Във всичко подвижно, неподвижно, тук и там
В очите му образът на Кришна е побран.
(2.8.274)
Напредналият предан, маха-бхагавата
Вижда всичките неща във трите свята Подвижни и неподвижни - ала всъщност
Не формата съзира, а нейната същност
И затова навсякъде където гледа, незабавно
Той вижда проявена формата на Бога славна.
(2.8.275)
„Напредналият в преданото служене вижда скрита
255

Във всичко и навсякъде Душата на душите;
Очите му причината на всички причини съзират
И вижда как всички неща в Бог Кришна се намират.”98
(2.8.276)
„Растенията, лианите и всичките дървета
Цъфтящи и приведени под тежестта на плодовете,
От дълбока любов към Кришна вдъхновени
Потоци мед изливаха навсякъде неспрени;
По този начин гопите видяха до една
Дъбравите във дивната Вриндаванска гора.“99
(2.8.277)
„Скъпи Ми Рамананда, – Бог Чайтаня продължи –
Понеже във предаността си тъй напреднал ти,
Затова каквото и да видиш, където и да пребивава,
Единствено съзнанието ти за Кришна то увеличава.”
(2.8.278)
Рамананда Рая в отговор Му рече:
„Моля Те, недей така да ми говориш вече!
От сериозни разговори аз съм уморен Недей да криеш облика си истински от мен.
(2.8.279)
Според мене от Шримати Радхика Ти си приел
Екстазните емоции и телесното сияние
И сега трансценденталните Й чувства без предел
Ти вкусваш в облика на Шри Чайтаня.
(2.8.280)
Мой скъпи Господи, Ти се спусна като аватара
Във своя собствен облик като личността прастара
И по причини известни само на Тебе Ти дойде
Да вкусиш от духовното блаженство в Своето сърце
И същевременно целия свят преобрази
Като в екстазната любов към Бог го потопи.
(2.8.281)
Ти дойде при мен по милост безпричинна,

98
99

„Шримад Бхагаватам” 11.2.45
„Шримад Бхагаватам” 10.35.9
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За да ми подариш освобождение,
Ала сега двуличие във думите Ти има!
Защо е такова Твоето поведение?”
(2.8.282)
Бог Шри Кришна е безброй океани
От безкрайно вечно ново наслаждение,
А любимата Му гопи, Шримати Радхарани,
Е на екстатичната любов към Бог олицетворение.
Тези две форми сляха се в единни очертания
В тялото на Бог Гоуранга, Шри Чайтаня.
Тази форма именно Махапрабху разкри
На Рамананда Рай пред удивените очи.
(2.8.283)
Виждайки този образ, Рамананда
От щастие изгуби свяст
И, олюлявайки се, на земята падна,
На екстаза в пълна власт.
(2.8.284)
Когато Рамананда падна на земята в безсъзнание
Докосвайки ръката му, веднага го свести Чайтаня.
Но когато видя Бога в одежди на санняси,
Той сякаш поразен от гръм бе във ума си.
(2.8.285)
Махапрабху със нежност го прегърна
И след като го успокои му каза:
„Никой освен теб не е успял да зърне
Облика, който видя в екстаза.”
(2.8.286)
Шри Чайтаня Махапрабху сетне потвърди:
„Всички истини за Моите забавления разбираш ти.
Познаваш и всички Мои настроения;
Затова разкрих ти Аз сега това видение.
(2.8.287)
Тялото Ми всъщност не е златисто,
Ала знаеш ли защо сега такова стана?
Защото докосна го на Радха снагата чиста,
А Тя не милва друг, освен Нанданандана.
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(2.8.288)
Сега обърнаха се тялото Ми и ума Ми
Във екстаза на Шримати Радхарани.
Така Аз вкусвам сладостта си
Във тази форма на санняси.
(2.8.289)
Признавам, не съществуват тайни дела,
Които ти за Мен вече да не узна.
Макар да мислех, че маскировката Ми е добра,
Ти разкри Ме, защото Ме обичаш отдън душа!”
(2.8.290)
Богът тогава помоли Рамананда Рая:
„Нека никой този разговор да не узнае.
Не го разкривай навсякъде или на всеки;
Хората ще си помислят „Луд е бил човека!“
Така ще Ме приемат несериозно и през смях,
Затова недей разкрива разговора ни на тях.
(2.8.291)
Аз наистина съм луд, но не по-малко луд си ти;
Както се казва: „Хвани единия, другия удари.”
(2.8.292)
Така те продължиха да обсъждат заедно още
Щастливо забавленията на Кришна десет нощи.
(2.8.293)
Беседите между Рамананда и Чайтаня
Съдържат най-поверителното знание
За любовните отношения на Кришна с Радха;
И макар надълго и широко със наслада
За забавленията Им да разговаряха те двама,
Предела не достигнаха, защото предел няма.
(2.8.294)
Всъщност, тези разговори са като
Дълбока мина, откъдето от едно место
Могат да се извлекат всички видове метали Мед, бронз, сребро, злато, даже чинтамани.
(2.8.295)
Чайтаня и Рамананда Рай като миньори бяха,
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Които всевъзможни ценни руди изкопаха
И всеки от металите от другия бе по-ценен;
Такъв бе всеки отговор на въпрос обменен.
(2.8.296)
На следващия ден Махапрабху помоли Рая Рамананда
Да Му позволи да тръгне, давайки му следната команда:
(2.8.297)
„Всичките си материални занимания изостави
И ела във Джаганнатха Пури да живееш ти.
Привършвайки пътуването си, Аз сам
От Южна Индия ще се завърна там.
(2.8.298)
Двамата заедно ще останем в града на Джаганатха,
Прекарвайки щастливо времето си в кришна–катха.”
(2.8.299)
След това Махапрабху Шри Рамананда Рай прегърна
И легна да отдъхне, като изпрати го в дома си да се върне.
(2.8.300)
На сутринта Махапрабху посети местния храм,
Където на олтара бе поставен Хануман
И след като му отдаде почит най-дълбока,
Към Южна Индия Той се отправи във посока.
(2.8.301)
Жителите на Видянагара
Бяха с най-различна вяра,
Но след като Махапрабху в града им се представи,
Те всички до един превърнаха се в ваишнави.
(2.8.302)
Рамананда Рая със сърце натежало
От Чайтаня започна да чувства раздяла.
Медитирайки върху Бога, той изостави
Всичко материално, което досега бе правил.
(2.8.303)
Тъй срещата на Чайтаня с Рамананда Рая
Описах ви накратко аз, макар да зная,
Че невъзможно е тя в пълнота да се разкаже;
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Това не би могъл да стори Шеша Нага даже!
(2.8.304)
На Махапрабху делата вдъхновени
Са като мляко сладко и сгъстено,
А дейностите на Рая Рамананда
Са като бонбони купчина грамадна.
(2.8.305)
Тяхната среща е като да смесиш на котлона
Млякото сгъстено със сладките бонбони.
Когато пък за Радха-Кришна разговарят,
Те капки камфор във сместа разтварят.
Онзи, който опита от този сладкиш
На щастието е вкусил предела най-висш.
(2.8.306)
Това приготовление чудесно
През ушите може да се пие лесно.
Ако някой от него веднъж вкуси,
Той отново ще го търси в алчността си.
(2.8.307)
Слушайки беседите на Рама Рай с Чайтаня,
Човек се озарява от трансцендентално знание
За отношенията между Радха и Кришна игриви
И чиста обич към лотосовите Им нозе развива.
(2.8.308)
Авторът всеки един читател моли
Да ги слуша с вяра и без да спори.
Който изучава тези разговори с предано смирение
За поверителната истина за Бога ще получи откровение.
(2.8.309)
От забавленията на Бог Чайтаня
Именно тази част е най-тайна.
Единствено чрез вяра можеш да добиеш благодат;
Спориш ли – оставаш си далеч-далеч назад.
(2.8.310)
Този, който е приел за свое едничко притежание
Лотосовите нозе на Махапрабху Шри Чайтаня,
Нитянанда Прабху и Адвейта Ачария, вижте
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Той единствен постига това тайно съкровище.
(2.8.311)
В нозете на Шри Рамананда Рай десет милиона
Поднасям аз смирени и почтителни поклона,
Защото толкова много духовни тайни успя
Махапрабху да прошепне през неговата уста.
(2.8.312)
Аз се опитах забавленията да ви предам до края
От срещата на Бог Чайтаня с Рамананда Рая
В съответствие с записаното във тетрадка стара
От дневника на Шри Сварупа Дамодара.
(2.8.313)
В стъпките на Рупа-Рагхунатха вгледан,
Аз, Кришнадас, техният слуга най-последен,
Разказвам тази „Шри Чайтаня Чаритамрита”
И за милостта им, молейки се, жадно питам.
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ГЛАВА ДЕВЕТА
ПЪТЕШЕСТВИЯТА НА БОГ ШРИ ЧАЙТАНЯ МАХАПРАБХУ ПО СВЕТИТЕ
МЕСТА
(2.9.1.)
Бог Шри Чайтаня Махапрабху преобрази
Жителите на Южна Индия по светите земи.
Тези хора като силни слонове бяха,
Но като застинали във хватката стояха
На крокодилите на философиите различни Будисти, маявади и джайнисти.
Със Своя диск на милостта Той сне оковите челични
И ваишнави ги направи - предани на Бога чисти.
(2.9.2)
Вечна слава на Шри Чайтаня Махапрабху!
Вечна слава на Нитянанда Прабху!
На Шри Адвейта Прабху слава и почитания!
Слава на всички предани на Бог Чайтаня!
(2.9.3)
Турът на Бог Чайтаня в Индия на юг
Със сигурност не беше като никой друг.
Той посети там хиляди места,
Благословени от Неговите стъпала.
(2.9.4)
Под претекст, че всички тези места посещава,
Стори Той всеки от обитателите им ваишнава,
Донасяйки им спасение и с досега на Своите нозе
Освети всички кътчета свещени, където и да бяха те.
(2.9.5)
Хронологически не мога да опиша всички места,
Които Бог Чайтаня посети на Своята обиколка.
Мога само всичко това казвайки да обобщя,
Че посети ги до едно, макар да не зная точно колко.
(2.9.6)
Тъй като е невъзможно всичките да изредя или опиша,
Аз просто символично ще ги спомена или запиша.
(2.9.7-8)
Както казахме преди във своето повествование,
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Всички жители в селата, посетени от Чайтаня,
Станаха ваишнави и запяха Кришна и Хари;
Така във предани Той всичките ги преобрази.
(2.9.9)
В Южна Индия имаше какви ли не хора:
Някои бяха отдадени на философски разсъждения.
Други се стремяха към плодовете на труда си без умора,
Ала у всички тях лисваха преданите настроения.
(2.9.10)
На Шри Чайтаня под въздействието славно
Всички тези хора се промениха незабавно.
Те своите мнения изоставиха дори
И станаха отдадени на Бог Хари.
(2.9.11)
По това време южно-индийските ваишнави
Бяха на Бог Рамачандра обожатели.
Някои от тях бяха таттвавади,
Други – на Рамануджачария последователи.
(2.9.12)
След като всеки от тях с Махапрабху се срещна,
Тези ваишнави станаха отдадени на Кришна
И започнаха от този момент натам
Да възпяват маха-мантра харинам.
(2.9.13)
„О Рама Рагхава! Моля Ти се, защити ме!
О Кришна Кешава! Умолявам Те, спаси ме!”
(2.9.14)
Чайтаня Махапрабху, вървейки по пътя
Повтаряше тази Рама Рагхава мантра.
Възпявайки по този начин тъй се случи,
Че стигна до брега на Гаутами-ганга.
(2.9.15)
Сетне до Маликарджуна Тиртха отиде
Муртито на Господ Шива да види.
И там, както и другаде, подбуди всички хора
Махамантрата да възпяват без умора.
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(2.9.16)
Там Махадева Шива Той видя,
На Рамачандра верния слуга.
Сетне по пътя си нататък продължи
И Аховала-нрисимха тиртха наближи.
(2.9.17)
Когато очите Му Аховала-нрисимха видяха,
Чайтаня отдаде Му молитви безброй.
След това отиде в Сиддхавата
Бога на Сита, Рамачандра, за да зърне Той.
(2.9.18)
Щом видя муртито на Бог Рагхунатха,
Шри Чайтаня Му отдаде почит до земята
И с молитви подбрани Го прославяше неспирно, когато
Един брахмана у дома си Го покани да Го нагости богато.
(2.9.19)
Този брахмана повтаряше безспир
Името на Рама със душевен мир.
Освен името на Рама да мантрува
От устата му не излизаше дума друга.
(2.9.20)
На този ден Бог Чайтаня рече: „Тук отсядам!“
И в дома му прие нектарен Рама прасадам.
След като така със милост го благослови,
Богът пътя си нататък продължи.
(2.9.21)
Във Сканда-кшетра, святата земя,
Махапрабху храма на Сканда видя.
Оттам реши в Триматха пък да иде
Вишну, Тривикрама, за да види.
(2.9.22)
Като посети храма на Тривикрама,
Богът се завърна отново в Сиддхавата.
Там отново във дома на брахмана остана,
Който постоянно пееше сега на Кришна имената.
(2.9.23)
След като Махапрабху обяда си прие,
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Обърна се към брахмана и внимателно подзе:
„Един въпрос за изясняване е нужен –
Каква позиция имаш сега ти, друже?
(2.9.24)
Преди постоянно възпяваше святото име на Рама;
Защо сега не спираш да повтаряш Харе Кришна нама?“
(2.9.25)
Браминът рече: „Причината си Ти
И Твоето влияние, скъпи ми господине!
Откак в живота ми внезапно се яви,
Изгубих практиката си след толкова години!
(2.9.26)
Още от детството си възпявам името на Господ Рама,
Но щом видях Те, аз изрекох еднократно харинама.
(2.9.27)
Оттогава името на Кришна на езика ми се настани
И откак той единствено него все мълви,
Името на Рамачандра вече
Остана някъде назад далече.
(2.9.28)
От детинството ми още аз събирам
Във шастрите, където ги намирам,
Славата на имената свети
Във шлоки, стихове, куплети.
(2.9.29)
„Върховната Абсолютна Истина „Рама” се зове,
Защото трансценденталистите изпитват щастие голямо,
Вкусвайки насладата на духовното битие,
Тъй необятна, че предел за нея няма.”100
(2.9.30)
“Думата „криш“ означава, че
Богът привлича с Своето битие,
А „на“ духовно удоволствие означава.
Когато глаголът „криш“ се добави

100

„Рамачандра Шата-нама-стотра” 8 от „Падма Пурана”
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Към наставката „на“ се получава „Кришна“,
Който е Абсолютната Истина най-висша.“101
(2.9.31)
Що се отнася до имената на Рама и Кришна,
Вижда се, че на едно ниво са те, ала
За да вникнем повече, информация специфична
От разкритите писания е добре дошла.
(2.9.32)
Бог Шива се обърна към Дурга: „О Варанана,
Аз възпявам постоянно „Рама! Рама! Рама!“
И се наслаждавам на звука прекрасен от това свято име;
Едно такова с хиляда имена на Вишну може да сравниме.“102
(2.9.33)
„Благоприятният резултат, който може да се добие
От възпяване на хилядата имена на Господ Вишну,
Постигнат е трикратно, ако дори веднъж избие
На устните вибрацията от святото име на Кришна.”103
(2.9.34)
Според това, което се твърди авторитетно в шастра,
Славата на името на Кришна няма граници и все нараства.
При все това аз не можах да възпявам Неговото свято име.
Моля Те, чуй защо и за упорството ми извини ме.
(2.9.35)
Рамачандра беше моят обожаван Бог!
Вкусвайки щастие в екстаз дълбок,
Аз името Му ден и нощ безспир
Възпявах в радост и душевен мир.
(2.9.36)
Когато Твоя Светлост тук се появи,
Името на Кришна над мене се смили
И, изчистено от всякакви заблуди,
В сърцето ми славата Му се пробуди.
(2.9.37)
101

„Махабхарата“ (Удйога-парва 71.4).
„Брихад Вишну Сахасранама Стотра” от Уттара кханда на „Падма Пурана” (72.335)
103
Стих от „Брахманда Пурана”, присъстващ в „Лагху Бхагаватамрита” 1.5.354 от Рупа Госвами
102
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Според мене, Господарю, Ти
Не друг, самият Кришна си!”
Със тези думи брахманът се поклони
На Шри Чайтаня в лотосовите ноги.
(2.9.38)
На другия ден, след като оказа милост на брамина,
Шри Чайтаня Махапрабху от Сиддхавата си замина
И пристигна във Вриддхакаши, обителта красива,
Където посети светилището-храм на Господ Шива.
(2.9.39)
Сетне Шри Чайтаня тръгна си от Вриддхакаши
И продължи нататъка по пътя си да крачи.
В едно селце видя, че са брахмани
Повечето хора и реши там да остане.
(2.9.40)
Поради неземното влияние,
Което оказваше им Бог Чайтаня
Хората, наброяващи с милиони,
Дойдоха да Му отдадат поклони.
Събралите се тълпи всъщност бяха неизброими,
Дошли да видят Бога и да чуят святото Му име.
(2.9.41)
Снагата на Бога е изключително красива
И Той винаги в екстази от любов прелива.
Всички станаха ваишнави просто като Го видяха
И с голяма преданост светите имена запяха.
(2.9.42)
Има много видове философи и тълкуватели,
Логици - на Гаутама или Канада последователи Следовници на философията мимамса на Джаймини,
Маявади, на които тълкуванията на Шанкара са любими;
Други, които следват философията Санкхя на Капила
Или за които йогата мистична на Патанджали е мила;
Някои следват смрити-шастрите и древните Пурани,
Други са последователи на тантра-шастрите (агами).
(2.9.43)
Всички тези последователи на различни писания
Готови бяха да представят съответните им тълкувания,
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Но Шри Чайтаня мненията им на парченца разгроми
И Своята бхакти-дхарма Той навред установи,
На Ведите, Веданта и „Брахма Сутра” основана необоримо,
И на философията за еднаквостта и различието невъобразима.
(2.9.44)
Никой не можеше Чайтаня Махапрабху да победи;
Той ваишнава-сиддхантата навсякъде установи.
(2.9.45)
Така от Шри Чайтаня Махапрабху сразени,
Философите и следовниците им, променени
Вляха се в Неговото движение на предаността
И цяла Южна Индия стана ваишнавска страна.
(2.9.46)
Когато неверниците-учени дочуха
За впечатляващата Му ерудиция,
Те с неоснователна гордост се надуха,
Без да познават истинската Му позиция
И така маявади, йоги, будисти и логици
Дойдоха там, заедно със своите ученици.
(2.9.47)
Единият, на будистката школа предводител,
Беше образован учен и много почитан учител.
За да установи деветте философски заключения
На будизма, заговори той на Бога без смирение.
(2.9.48)
Въпреки че с будистите диалог не става
И не трябва да бъдат виждани от ваишнава,
Чайтаня Махапрабху с тях единствено говорú
Фалшивата им гордост да срази и намали.
(2.9.49)
Будистките писания на доводи и логика се основават
И девет главни принципа философията им обосновават.
Ала понеже Махапрабху срази техните аргументи,
Те не можаха да докажат вярата си с нейните елементи.
(2.9.50)
Учителят на будистите деветте принципа изложи,
Но Шри Чайтаня своята желязна логика наложи.
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(2.9.51)
Всички умозрителни философи до един
От Махапрабху оказаха се победени
И когато хората избухнаха във смях неудържим,
Почувстваха се уплашени и опозорени.
(2.9.52)
Будистите успяха да добият представа
Че Чайтаня Махапрабху е ваишнава
И се завърнаха у дома си нещастни, с наранено его;
По-късно, обаче, започнаха да заговорничат срещу Него.
(2.9.53)
След като заедно скроиха плана,
Те донесоха чиния с осквернена храна
И предлагайки я на Шри Чайтаня,
Един от тях „маха-прасад” я назова.
(2.9.54)
Когато храната осквернена
Предложена бе на Шри Чайтаня,
Една огромна птица оперена
Се стрелна на късо разстояние,
Вдигна с клюна си блюдото
И отлетя да кацне на дървото.
(2.9.55)
Ала летейки, тя със крясък
Върху будистите изсипа цялата храна,
А блюдото падна с гръм и трясък
На учителя им върху умната глава.
(2.9.56)
Чинията беше от метал и когато
Ръбът й удари учителя по главата,
Тя го поряза и от раната му кръв потече
И той в безсъзнание на земята се свлече.
(2.9.57)
Когато учителят им изгуби свяст,
Учениците му заплакаха на висок тон
И втурнаха се към Махапрабху със страст
Да дирят във нозете Му подслон.
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(2.9.58)
Те всички се помолиха на Шри Чайтаня,
Като на Бог отдавайки Му своите почитания:
„Господарю, моля Те, оскърблението прости ни!
Бъди милостив и учителя към живот върни ни!“
(2.9.59)
Тогава Шри Чайтаня им отвърна:
„Не бойте се, съзнанието му ще се върне.
Само пейте високо „Кришна!” и „Хари!”
На учителя си в оглушалите уши.
(2.9.60)
Чрез този метод простичък вашият гуру
Съзнанието си ще възвърне много скоро.“
Следвайки на Шри Махапрабху съвета,
Будистите запяха заедно имената свети.
(2.9.61)
Докато учениците пееха: „Кришна! Хари! Рама!”
Будисткият учител от припадъка си стана
И веднага заедно с останалите запя
На Господ Хари светите имена.
(2.9.62)
Когато духовният учител на тези будисти
Святото име на Кришна запя поривисто
И на Бог Чайтаня в нозете се отдаде на мига,
Учудване това предизвика в сбраната тълпа.
(2.9.63)
Тогава Шри Чайтаня, Шачиният син
Внезапно, сякаш на игра, изчезна яко дим
И стана невидим за очите на всеки,
Колкото и да Го търсеха по околните пътеки.
(2.9.64)
Чайтаня Махапрабху пристигна след това
В Тирупати и Тирумала – светите места,
Където Божеството с четири ръце видя
А после пътеката до Венкатадри извървя.
(2.9.65)
След като пристигна в Тирупати,
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Посети храма на Бог Рамачандра
И в молитва Той пред Рагхупати
Простря се на земята като данда.
(2.9.66)
Навсякъде, където Махапрабху вървеше
Влиянието Му за всички дивно беше.
Сетне милостивият Бог достигна
Светилището на Пана Нарасимха.
(2.9.67)
Преливащ от любов, във екстатично състояние,
На Нрисимха Той отдаваше молитви с почитание.
Където и хората да видеха Господ Чайтаня,
Те бяха смаяни от могъщото Му влияние.
(2.9.68)
Пристигайки във Шива-канчи, Бог Шри Чайтаня
Посети муртито на Шива и му отдаде почитания.
Под Негово влияние всички предани на Шива
Превърнаха се във ваишнави най-щастливи.
(2.9.69)
След като тръгна си от Шива-канчи,
Махапрабху отиде в Вишну-канчи,
Където муртите Лакшми-Нараян видя
И поднесе молитви и на тези божества.
(2.9.70)
Шри Чайтаня остана за два дена във Вишну-канчи,
Където пя киртана и танцува екстатични танци.
Когато всички хора Го видяха толкова блажен,
Те станаха отдадени на Кришна още този ден.
(2.9.71)
След като Чайтаня Трималая посети,
Тръгна да види и Трикала-хасти.
Там муртито на Шива Той обгърна със очи,
Поднасяйки му почитания с голямо щастие.
(2.9.72)
След това в Пакши-тиртха Махапрабху отива,
За да посети местния храм на Господ Шива.
Сетне мина през святото място Вриддхакола
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Като част от Своята поклонническа обиколка.
(2.9.73)
Във Вриддхакола влезе Бог Чайтаня
В храма на белия глиган, Швета Вараха
И след като му отдаде своите почитания,
Посети Шива, чийто дрехи жълти бяха.
(2.9.74)
След като храма на Шияли-бхаирави намери,
Шри Шачинандана отиде на бреговете на Кавери.
(2.9.75)
Сетне посети Той още два на Шива храма –
Единият бе в Го-самаджа, но там дълго не остана,
За да поднесе молитви и във другия, във Ведавана.
(2.9.76)
Божеството на Шива, Амрита-линга, щом видя,
Бог Чайтаня пред Него просна се на голата земя.
Така всички храмове на Бог Шива Той посети
И превърна шиваитите на Вишну в предани слуги.
(2.9.77)
В Девастхана Той посети един вишнуитски храм
И събеседва със ваишнавите, намиращи се там.
Към школата на Рамануджачария спадат те
И ученическата им линия Шри сампрадая се зове.
(2.9.78)
В Кумбхакарна-капала Махапрабху видя
Езеро голямо с прозрачно чиста вода
И храм на Шива на няколко километра
В свята местност на име Шива-кшетра.
(2.9.79)
След като поклони се в святата Шива-кшетра,
Той отиде в храма на Вишну в Папанашана.
После най-сетне стигна в Шри Ранга-кшетра,
Където за известно време поостана.
(2.9.80)
След като се изкъпа в реката Кавери,
Махапрабху храма на Ранганатха намери
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И отдаде Своите пламенни молитви и почитания;
Така почувства се успял във Своите начинания.
(2.9.81)
Махапрабху в храма на Ранганатх
Пя и танцува в екстаз от обич свят.
Виждайки Неговото изпълнение,
Всички поразени бяха в удивление.
(2.9.82)
Един ваишнава, на име Венката Бхатта,
Покани Гоуранга в своята обител свята.
Като Му отдаде своите дълбоки почитания,
Посрещна както подобава той Чайтаня.
(2.9.83)
Венката Бхатта Го отведе у дома си,
Където Неговите свети нозе изми.
После водата даде на своите домашни
И всеки от семейството му от нея отпи.
(2.9.84)
След като на Бога обяд сервира,
Венката Бхатта Го информира,
Че периодът на Чатурмася
Е настъпил вече в тяхната страна.
(2.9.85)
Той каза: „Моля Те, към мене милостив бъди
И в дома ми през дъждовния сезон остани.
Разказвай ми за Божествените забавления
И тъй по милостта си ми дари спасение.”
(2.9.86)
Чайтаня в дома на Венката Бхатта намери подслон
През всичките четири месеца на дъждовния сезон.
Богът прекара дните си във щастие най-висше,
Вкусвайки дискусии за забавленията на Кришна.
(2.9.87)
Всеки ден докато Шри Чайтаня беше там,
Той приемаше свещена баня във река Кавери,
Посещаваше Ранга-кшетра, величествения храм,
И танцуваше в екстаз, невъзможен да се измери.
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(2.9.88)
Красотата на тялото на Бог Чайтаня
И екстатичната Му преданост към Кришна
Привлякоха навсякъде внимание
И бяха наблюдавани от всички.
Много хора дойдоха и просто като Го видяха
Нещастни и страдащи повече никога не бяха.
(2.9.89)
Всеки ден стотици и хиляди хора
Прииждаха от далечни страни без умора,
Защото жадуваха Бог Чайтаня да зърнат
И сетне махамантрата запяваха усърдно.
(2.9.90)
Всъщност те не правеха нищо друго
Освен да възпяват Харе Кришна лудо.
Всички те преданост към Кришна изявиха
И населението като цяло крайно удивиха.
(2.9.91)
В Ранга-кшетра всеки брамин
Редуваха се, един по един,
В домовете си Бога да хранят
И всеки ден за Него имаше покана.
(2.9.92)
Всеки ден различен брахмана
Отправяше към Бога покана.
Но някои от брахманите не успяха
Да Го нагостят под своята стряха.
Защото докато дойде Той у тях на маса,
Отмина вече периодът Чатурмася.
(2.9.93)
В Ранга-кшетра имаше един ваишнава,
Който всеки ден идваше храма да посещава
И имаше обичай ежедневно на глас да прочита
Открай докрай целия текст на „Бхагавад Гита”.
(2.9.94)
Този брахмана редовно четеше цялата „Гита” на глас
И изпитваше голям трансцендентален екстаз,
Но понеже не можеше думите правилно да произнася,
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Трябваше подигравки и шеги различни да понася.
(2.9.95)
Заради неправилното си произношение
От хората търпеше подхвърляния и насмешки,
Ала нехаейки за жестокото им отношение
От четенето изпадаше в екстаз свръхчовешки.
(2.9.96)
Докато браминът книгата четеше, в неговото тяло
Трансцендентални трансформации като начало
Се проявиха: най-напред настръхнаха косите,
После сълзи на екстаз напираха в очите,
Сетне тялото му затрепера и изби по него пот Това донесе много радост на пристигналия Бог.
(2.9.97)
Чайтаня го попита: „Скъпи Ми брамине,
Отде тази любов, моля те, кажи Ми!
От коя точно част на „Бхагавад Гита”
Такова трансцендентно блаженство изпита?”
(2.9.98)
Браминът отговори: „Неграмотен съм и затова
Не зная аз значението на всичките слова.
Понякога чета я правилно, друг път изпълнено с кусури,
Но и в двата случая аз следвам наставленията на моя гуру.
(2.9.99)
А като гледам как Кришна станал е колесничар,
За да служи с обич на Арджуна, Своя другар,
Сърцето ми топи се от смуглото Му лице красиво,
Тъй както хванал е юздите на конете диви.
(2.9.100)
И като виждам как Бог Кришна
В колесницата наставлява Арджуна,
Изпълвам се с радост екстатична!
В сърцето ми пеят струна подир струна.
(2.9.101)
Докато неспирно чета „Бхагавад Гита”
На Кришна виждам аз красивото лице,
Затова кой каквото ще да казва и да пита,
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Не иска да прекъсва четенето моето сърце!”
(2.9.102)
Шри Чайтаня каза на брамина:
„Всъщност, ти авторитет си ненадминат
В четенето на „Шримад Бхагавад Гита“,
Защото истинския смисъл си изпитал.”
(2.9.103)
С тези думи Чайтаня прегърна брамина,
Но изтръгвайки се от обятията Му несравними,
Браминът сграбчи лотосовите Му нозе
И, цял обливайки се във сълзи, подзе.
(2.9.104)
Брахманът каза: „Щом Те видях
Щастието си да сдържа аз не можах.
Приемам без съмнение излишно,
Че Ти си същият този Шри Кришна“
(2.9.105)
Умът на брахмана бе станал съвършено чист
От откровението за образа на Кришна най-лъчист,
Затова да разбере и истината за Чайтаня бе способен
Във всеки от аспектите й най-подробен.
(2.9.106)
Тогава Махапрабху Шри Чайтаня
Подробно просветли този брахмана
И го помоли да запази тази тайна скришна,
Че Той сам е Върховният Бог Шри Кришна.
(2.9.107)
На Шри Чайтаня сетне тоз брамин
Стана отдаден верен, несравним
И всичките четири месеца наред
Той Бога придружаваше навред.
(2.9.108)
Така много щастлив Шри Чайтаня
В дома на Венката Бхатта остана
И постоянно с него разговаря за
На Кришначандра забавленията.
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(2.9.109)
Венката Бхатта бе от Рамануджа-сампрадая
И, както подобава на поклонник в школа като тая,
Обожаваше със чиста преданост Лакшми-Нараяна;
Виждайки това, Чайтаня удовлетворен остана.
(2.9.110)
Общувайки помежду си постоянно,
Венката Бхатта и Шри Чайтаня
Постепенно приятелство дълбоко образуваха
Като понякога се смееха и се шегуваха.
(2.9.111)
Така веднъж Чайтаня рече: „Бхатта!
Твоята богиня на щастието пребогата
Винаги на гръдта на Нараяна лежи
И е най-благочестивата от всичките жени.
(2.9.112)
Обаче моят Бог е Шри Кришна и никой друг!
Той е малко момче пастирче, което кравите пасе.
Защо тогава Лакшми, толкова вярна на своя съпруг,
Иска да общува с Него и да Му служи в нежните нозе?
(2.9.113)
Само за да общува с Кришна, Лакшмидеви изостави
Щастие, каквото невъзможно е човек да си представи
И напускайки Ваикунтха дълго изпълняваше обети,
Спазваше предписания и отречения безчетни.”
(2.9.114)
Чайтаня Махапрабху рече сетне пак:
„О Господи, неизвестно ни е как
Змията Калия сдоби се с възможност такава
Лотосова прах от нозете Ти да получава?
Дори богинята на щастието с тази цел
Подложи се на отречения, не знаещи предел,
Изоставяйки всички други желания
И спазваща сурови лишения и обети.
Наистина не знаем как змията Калия
Докосна се до прахта от нозете Ти свети!“ 104
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Този стих от „Шримад Бхагаватам” (10.16.36) е изговорен от съпругите на змията Калия.
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(2.9.115)
Венката Бхатта каза: „Кришна и Нараян
Са един и същ прекрасен Бог омаен,
Но в забавленията на Кришна сладостта прелива
В по-голяма степен, защото са по-игриви.
(2.9.116)
Тъй като Те са една и съща личност,
Общуването на Лакшми със Шри Кришна
Не нарушава нейния обет за вярност;
По-скоро това носи Й велика радост.
(2.9.117)
„Трансценденталната реализация е такава,
Че разлика между Кришна и Нараян не оставя.
Но Кришна е по-привлекателен заради интимната любов С това изводът за трансценденталните вкусове е готов.”105
(2.9.118)
Богинята на щастието не смята на свой ред,
Че връзката Й с Кришна нарушава Нейния обет.
По-скоро, като общува в раса-танца с Кришна,
Тя ще се наслаждава на благополучие най-висше.
(2.9.119)
Майка Лакшми, богинята на добрата съдба,
Наслаждава се на трансцендентално щастие сама.
Ако жадува за наслада с Кришна, какво лошо има в това?
Не мога да разбера защо се шегуваш така?”
(2.9.120)
Бог Чайтаня отговори така:
„Аз знам, че не е Нейна вина,
Но при все това Тя не можа да влезе в танца-раса;
Сведения от разкритите писания това са.
(2.9.121)
„Когато Кришна танцуваше със гопите във танца раса,
Прегръщаше Той шиите им със ръцете си прекрасни.
Богинята на щастието не е вкусвала подобна благодат,
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Нито останалите придружителки нейде в духовния свят,
Нито някога са си мечтали девойките от райските планети,
Снагата на всяка от които грее и ухае като лотосово цвете.
А какво да кажем за земните жени, които според материалните очи
Са изключително красиви, нежни и пленителни като сърни?”106
(2.9.122)
Но можеш ли ми каза кои причините за това са
Богинята на щастието да не влезе в танца раса?
Авторитетите в познанието на Ведите успяват
Да влязат в танца и с Кришна да се наслаждават.
(2.9.123)
“Великите мъдреци ума и сетивата покоряват
Като мистична йога и пранаяма упражняват.
Така те виждат Свръхдушата в своето сърце
И в крайна сметка с брахмаджьоти сливат се;
Но подобна позиция достигат дори враговете
На Бога, които си фокусират върху Него умовете.
Обаче, прелестните гопи, девойките на Враджа,
Привлечени от красотата на сина на Нанда Махараджа,
Поискаха да са в прегръдката на силните Му ръце,
Които са подобни на увиващи се змии две.
Така гопите накрая вкусиха от нектара
На лотосовите нозе на Господаря
На всички светове. Така и ние, шрутите Упанишади,
Следвайки стъпките на девойките на Враджа млади,
Също таим във взора си за този вкус надежда,
И очите ни към лотосовите Му нозе се свеждат.“107
(2.9.124)
От Чайтаня Махапрабху попитан
Защо, когато Лакшмидеви се опита
Да влезе в танца раса Тя се провали
Докато авторитетите на Ведите бяха могли,
Венката Бхатта в отговор притихна:
„В тази мистика не мога да проникна.
(2.9.125)
Аз съм съвсем обикновено човешко същество,
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Интелигентността ми е ограничена и ето защо
Умът ми лесно възбудим не може се вглъби
В дълбокия океан на Божиите игри.
(2.9.126)
Ти си Върховният Бог, Кришна самия!
Ти знаеш смисъла на дейности като тия
И ако някой просветлиш със милостта си,
Може да ги разбере в сърцето и с ума си.”
(2.9.127)
Чайтаня каза: „Бог Кришна има специална черта –
Привлича сърцето на всекиго със сладостта
На личната си любов интимна, съкровена
И като Него няма друг във цялата вселена.
(2.9.128)
Като следва стъпките на обитателите на Голока
Към лотосовите нозе на Кришна по посока,
Човек достига там и подслон вечен на тази планета намира.
Но че Кришна е Върховен Бог жителите й не разбират.
(2.9.129)
Там някой Го приема за свой син
И връзва Го за дървен хаван един;
Друг побеждава Го като приятел свиден
И качва се на гърба Му без Той да е обиден.
(2.9.130)
Жителите на Враджабхуми Кришна познават
Като син на Нанда Махарадж Го назовават
И смятат, че не могат общуване с Него да вземат
Ако настроението на величие приемат.
(2.9.131)
Онзи, който в стъпките на враджабасите върви
И обожава Бога, следвайки техните следи,
Постига Го на трансценденталната планета Враджа,
Където Той познат е като син на Нанда Махараджа.
(2.9.132)
Чайтаня Махапрабху тогава цитира
Стих, който в „Бхагаватам” се намира:
„Сина на майка Яшода, Кришна, Върховния Бог,
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Постигат тези, които Му служат в спонтанна любов,
Ала не ще Го намерят ония, които търсят Го с ума си,
Нито посветилите се на сурови отречения санняси,
Стремящи се към себеосъзнаване чрез покаяние,
Нито онези, които се намират в телесно съзнание.”108
(2.9.133)
Авторитетите на Ведите, познати като шрути-гана,
Всеки един от които поклонник на Кришна стана,
В екстаза на гопите Му отдават почитание
И стъпките им следват със старание.
(2.9.134)
Олицетворените авторитети на ведическите химни
Придобиха тела като девойките на Враджа фини,
Родиха се като гопи на Враджабхуми в земите
И така взеха участие на танца-раса във игрите.
(2.9.135)
Бог Кришна принадлежи на общността на пастирите,
А от гопите по-свидни Нему, колкото и да дирите
Не ще намерите! Макар съпругите на обитателите на рая
Да са най-прекрасните в целия материален свят,
Нито те, нито други жени в земна вселена като тая,
Не могат да общуват със Кришна, пастирът млад.
(2.9.136)
Богинята на щастието, Лакшми, веднъж си пожела
С Кришна да се наслаждава в едно от своите тела,
Които са духовни, но при все това Тя не успява да напредва,
Защото стъпките на гопите в това обожание на Бог не следва.
(2.9.137)
Вясадева написа един стих подбран,
Започващ с „наям сукхапо бхагаван”,
За да укаже, че никой не може да встъпи в раса-лила,
Освен ако тялото и настроението на гопи усвоил е.”
(2.9.138)
Преди Чайтаня да му обясни това
Венката Бхатта си мислеше така,
108
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Че Бог Нараяна, а не Шри Кришна
Е Върховната Божествена Личност.
(2.9.139)
Венката вярваше, че почитта към Нараяна
Е най-висшата форма на обожание,
По-висша от всички останали предани процеси,
Понеже следвана от школата на Рамануджа беше.
(2.9.140)
Шри Чайтаня Махапрабху бе разбрал,
Че Бхатта грешката си не е проумял
И за да го коригира, без това престижа му да струва,
Той му говорú по начин сякаш се шегува.
(2.9.141)
Нататък Бог Чайтаня продължи:
„Мой скъпи Бхатта, моля те, не се съмнявай ти:
Шри Кришна е самият най-върховен Бог Такъв е изводът на Ведите дълбок.
(2.9.142)
Формата на Кришна със черти разкошни
Е Господ Вишну или Ваикунтха Нараяна.
Привлича Той ума на деви Лакшми
И на следовниците нейни вярна смяна.
(2.9.143)
„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.”109
(2.9.144)
Понеже Кришна има четири качества отлични,
Които Бог Нараяна не притежава като личност,
Богинята на щастието завинаги желае
С компанията си Кришна и Нея да омае.
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(2.9.145)
Ти рецитира една шастрична шлока,
Започваща с „сиддхантатас тв абхеде ‘пи”.
Точно тази строфа толкова дълбока
Е доказателство, че Кришна е Върховният, нали?
(2.9.146)
„Трансценденталната реализация е такава,
Че разлика между Кришна и Нараян не оставя.
Но Кришна е по-привлекателен заради интимната любов С това изводът за трансценденталните вкусове е готов.”110
(2.9.147)
Ума на Лакшмидеви Бог Кришна привлича,
Ала Нараян гопите не може да накара
Увлечено по Него тъй омаяни да тичат;
Кой от двамата тогава е по-тежък на кантара?
(2.9.148)
Да не говорим за Нараяна лично,
Дори самият Бог Шри Кришна
Като Нараяна пред гопите се появи
В една от Своите към тях шеги.
(2.9.149)
Макар да прие четири ръце
И на Нараян да приличаше в лице,
Вниманието на гопите въобще
Той не успя да привлече.
(2.9.150)
“Веднъж Шри Кришна игриво форма прояви
На Бог Нараяна с ръце победоносни четири,
Ала когато гопите този красив облик видяха,
Техните екстатични чувства наранени бяха.
Дори образован учен не може затова
Да разбере екстаза в чистите сърца
На пастирките, младите девойки на Враджа,
Привързани само към сина на Нанда Махараджа.
Дивните чувства на гопите в екстатична парама-раса
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Най-голямата загадка във духовния живот затова са.“111
(2.9.151)
Ето как Махапрабху Чайтаня
Гордостта на Венката Бхатта сломи.
Ала отново той щастлив да стане,
Богът постара се да го ободри.
(2.9.152)
Богът успокои Венката Бхатта като рече:
„Обещавам да не се шегувам с тебе вече.
Сега, за да докажа Своите твърдения,
Моля чуй от шастра заключения.
В тях никой предан не се съмнява;
Заради вярата си той зове се ваишнава.
(2.9.153)
Между Бог Кришна и Нараяна разлика няма,
Защото Те еднакви са по форма
И между гопите и Лакшми разликата е измама Еднакви са и те в духовната норма.
(2.9.154)
Богинята на щастието с Шри Кришна се наслаждава
Като чрез младите пастирки любовта си въплъщава.
Човек не трябва между формите на Бога да разграничава
Защото такова разбиране като оскърбително се проявява.
(2.9.155)
Няма отлика между образите на Бога различни;
Той проявява разни облици заради пристрастията лични
На Своите предани. Всъщност един е Богът само,
Но в разни форми носи им удовлетворение голямо.
(2.9.156)
„Когато камъкът, известен като ваидуря,
До различни други материали се допира

111

Това е стих, изговорен от Нарада Муни в „Лалита-мадхава-натака” (6.14), драма написана от Шрила
Рупа Госвами.

284

Изглежда, че се разделя в различни цветове
И съответно формите му сякаш стават повече.
Така и според екстаза, в който преданият медитира,
Бог Ачюта, макар един, в различни форми се намира.“112
(2.9.157)
Тогава Венката Бхатта кротко рече:
„Аз съм най-обикновено и пропаднало човече.
Ти, обаче, си самият Господ Кришна,
Върховният Бог в славата Му всевишна.
(2.9.158)
На Бога трансценденталните забавления
Са необозрими и непроницаеми владения
И аз за тях не зная абсолютно нищо;
Какво кажеш Ти, приемам го за истина най-висша.
(2.9.159)
Аз бях зает в служене на Лакшми-Нараяна
И именно по Тяхна милост така стана,
Че можах в благоприятен ден и час
Лотосовите Ти нозе да зърна аз.
(2.9.160)
По Твоята безкрайна и безпричинна милост
Ти ми разказа за славата на Върховната Личност.
Никой не може да достигне, дори да опита до изнемога,
Предела на богатствата, качествата и формата на Бога.
(2.9.161)
Преданото служене към Кришна, аз разбрах сега,
Е най-висшата форма на обожание в света!
По безпричинната си милост Ти стори живота ми успешен
Като приятелски ми обясни тоз факт изконен, вечен.”
(2.9.162)
След като каза това, Венката Бхатта
В лотосовите нозе на Бога падна на земята,
А Богът, по милостта си безпричинна,
Го прегърна като го повдигна.
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(2.9.163)
Когато дъждовният сезон Чатурмася изтече,
Богът помоли Венката Бхатта да го пусне вече
И след като храма Ранга Кшетра посети,
Пътя си из Южна Индия Той продължи.
(2.9.164)
Венката Бхатта не искаше в дома си да се върне,
А също пожела по стъпките на Бога да тръгне.
С голямо усилие Махапрабху с него се сбогува
И по Своя път продължи самичък да пътува.
(2.9.165)
Когато Той скри се от погледа му по полето,
Венката Бхатта от мъка изгуби съзнание.
Такива бяха забавленията в Ранга Кшетра
На Шачинандана Махапрабху Чайтаня.
(2.9.166)
Когато Богът пристигна на хълма Ришабха
И видя храма на Господ Нараяна,
Смирени почитания започна да отдава
И различни молитви със слова подбрани.
(2.9.167)
Парамананда Пури на хълма Ришабха пребиваваше
Докато дъждовния сезон полека отминаваше.
Щом за това научи, Шри Махапрабху Чайтаня
Незабавно отиде да му поднесе Своите почитания.
(2.9.168)
Богът докосна на Своя предан лотосовите нозе,
А Парамананда Го прегърна с екстаз във своето сърце.
(2.9.169)
Шри Чайтаня остана с Парамананда в дома,
Където Пурипада бе отседнал досега.
Там прекараха те три блажени дни
В разговори за Кришна до зори.
(2.9.170)
Че отива да види в Пури Бог Пурушоттам
Парамананда Пури рече на Гоуранга
И след като види Джаганаттха Свами там
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Ще отиде във Бенгал, за да се къпе в Ганга.
(2.9.171)
Тогава Махапрабху му каза от душа:
„Моля те, върни се в Джаганнатха Пури след това
Защото скоро ще се прибера в обителта си стара,
След като стигна най-подир до Рамешвара.
(2.9.172)
Моето най-съкровено желание
Е да остана в твоята компания.
Ако се завърнеш в Пури някой ден,
Това ще е голяма милост към Мен.
(2.9.173)
След като поговори тъй с Парамананда,
Да тръгне Богът го помоли да Му разреши
И сетне, цял преливащ от ананда,
По пътя си на юг Той продължи.
(2.9.174)
Така Шрипад Парамананда Пури
Отправи се към Джаганнатха Пури,
А Шри Чайтаня нататък продължи
В посока към Шри Шайла да върви.
(2.9.175)
Там в дрехи на брамин живееше Бог Шива
Заедно с Дурга, съпругата си красива.
Когато те двамата Махапрабху видяха,
Неизмеримо удовлетворени бяха.
(2.9.176)
Шива, облечен като брахмана
На Бог Чайтаня даде подаяния
И Го покани три дни да прекарат
В уединение доверено да разговарят.
(2.9.177)
След като с Бог Шива на воля поговори
Поверително като отколешни другари,
С негово позволение Чайтаня продължи
Към Камакоштхи-пури да върви.
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(2.9.178)
Когато Чайтаня пристигна в южна Матхура от Камакоштхи,
Той срещна един брахмана, който Го покани у дома на гости.
(2.9.179)
В своя дом Махапрабху отведе
Браминът, който беше много предан
На Господ Рамачандра и бе голям авторитет,
Отречен от материални дейности отвред.
(2.9.180)
След като се изкъпа в реката Критамала,
Шри Чайтаня взе Своето камандалу
И отиде в дома на брахмана, за да се храни,
Но обяд не беше сготвил още този брамин.
(2.9.181)
Махапрабху попита, виждайки това,
Сигурно понеже вече беше гладен:
„Господине, няма ли сготвена храна?
Късно стана, преваля вече пладне.”
(2.9.182)
„Скъпи ми господарю – отвърна брамина,
Понеже сме в гората, все още се стремиме
Да набавим всичко необходимо,
За да сготвим и на Теб да угодиме.
(2.9.183)
Когато Лакшман от гората донесе
Всички зеленчуци, корени и плодове,
Тогава на Свой ред ще сготви Сита
И гостенинът ще си хапне до насита.”
(2.9.184)
Шри Чайтаня изключително удовлетворен остана
Да научи за метода на обожание на този брахмана.
Накрая браминът набързо всичко организира
И сготви ястия, от които на човек дъхът му спира.
(2.9.185)
Вече беше към три следобяд
Когато Чайтаня прие Своя прасад,
Ала браминът, изпълнен цял със мъка
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Постеше, потънал в чувства на разлъка.
(2.9.186)
Докато брахмана гладуваше сломен
Шри Чайтаня Махапрабху го попита:
„Защо гладуваш? Защо си неудовлетворен?
От тревога защо снагата ти е изпита?“
(2.9.187)
„Аз нямам за какво да живея –
Отвърна браминът, облян в сълзи –
Или във огън ще се хвърля да изтлея,
Или ще се удавя в речните вълни.
(2.9.188)
Майка Джанаки Сита, мой скъпи Господине,
Е вселенската майка и на щастието Богиня.
Демонът Равана докосна Нейната снага
И аз съм обезпокоен да чуя тази новина.
(2.9.189)
Господарю, аз съм толкова нещастен,
Че не мога да живея тъй напусто!
Но макар тялото ми да гори в огън ужасен,
Животът въпреки това не го напуска.”
(2.9.190)
Шри Чайтаня Махапрабху тогава рече:
„Моля те, недей така да мислиш вече!
Ти си учен пандита, размишлявай!
Съмнение по случая в себе си не оставяй.
(2.9.191)
Ситадеви, любимата жена на Господ Рамачандра,
Несъмнено е с духовно тяло, изпълнено с ананда.
Никой не може дори да Я съзре с материални очи!
Никой материалист няма такава сила, нали?
(2.9.192)
Какво да говорим да докосне майка Сита с ръце;
С материални сетива той дори не може и да Я съзре!
Когато Равана Я отвлича, тази Й форма
Е единствено материална и илюзорна.
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(2.9.193)
Веднага щом Равана застава пред Сита,
Нейната истинска форма отлита.
Ала сетне, Равана за да измами,
Тя илюзорна, материална форма представи.
(2.9.194)
Във Ведите и Пураните се казва, че духовната субстанция
Никога не подлежи на контрол от материална инстанция.
(2.9.195)
На думите Ми ти се довери
И повече ума си не мъчи.”
(2.9.196)
Въпреки че браминът да пости бил решил,
Махапрабху със думи живота му спасил.
Имайки вяра в това, което казва му Чайтаня,
Браминът приел храна без капка отчаяние.
(2.9.197)
След като по този начин успокои брамина,
Махапрабху още по- на юг замина
И пристигайки накрая в Дурвашана,
В река Критамала си окъпа стана.
(2.9.198)
Намирайки се в Дурвашана,
Гауранга посети на Рама храма,
А на Махендра-шайла планината
Видя на Бог Парашурама статуята.
(2.9.199)
Сетне Шри Чайтаня Сетубандха посети
И край Дханус-тиртха в океана се потопи,
А след това посети храма Рамешвара
И накрая си отдъхна в сградата му стара.
(2.9.200)
Там, сред брахманите, Шри Чайтаня
Слуша четения от „Курма Пурана,”
Където се разказва на места
За славата на вярната жена.
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(2.9.201)
Шримати Ситадеви е майката на трите свята.
Тя е съпругата на Господ Рамачандра свята.
Тя най-вярната е сред благочестивите жени
И като дъщеря на Цар Джанака се роди.
(2.9.202)
Когато Равана дойде
Майка Сита, за да отвлече,
Тя при Агнидев подслон прие.
Богът на огъня покри на майка Сита стана
И Тя бе защитена от ръцете на Равана.
(2.9.203)
Когато научи от „Курма Пурана”,
Че не истинската Сита отвлякъл бе Равана,
Шри Чайтаня много се зарадва,
Че демонът снагата чиста не открадва.
(2.9.204)
Богът на огъня истинската Сита отведе
И при богинята Парвати, Дурга, я заведе.
Така Равана с илюзорна Нейна форма се сдоби
И бе измамен в намеренията си зли.
(2.9.205)
След като Равана бе погубен
Чрез подвига на Рамачандра чуден,
Сита пред огъня бе изправена
И на изпитание бе поставена.
(2.9.206)
Когато доведена бе илюзорната Сита
Пред огъня от Бог Рама, за да Я изпита,
Богът на огъня погълна тази Сита илюзорна
И върна съпругата Му в истинската Й форма.
(2.9.207)
Когато историята за фалшивата Сита чу,
Зарадва се безмерно Шриман Махапрабху
И спомняйки си думите на Рамадаса Випра,
Да се сдобие с книгата реши да се опита.
(2.9.208)
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Когато чу заключението на „Курма Пурана”,
С голямо щастие изпълни се Шри Чайтаня.
След като поиска от брахманите разрешение,
Ръкописът премина във Негово владение.
(2.9.209)
Тъй като „Курма Пурана” е много стара
Ръкописът ронеше се на листата овехтяли,
Ала на Рамадаса Випра Той го взе да го покаже
И чрез оригинала твърдението си да докаже.
Иначе текстът бе преписан на нови листа,
За да остане Пураната в храма и след това.
(2.9.210)
Махапрабху се завърна в Мадурай На Рамадаса Випра родният край И брахманът изключително щастлив стана
Да види оригиналния ръкопис на „Курма Пурана”.
(2.9.211-212)
„Огненият бог помолен бе от майка Сита
Истинската Й снага от него да е скрита,
А демонът десетоглав Равана
Така измамен си остана,
Защото неистинската Сита отвлече,
А истинската скрита беше надалече
В чертозите на огнения Бог
И когато Рамачандра бе готов
На изпитание да Я постави,
Фалшивата на пламъците се остави,
А Агни истинската Сита изведе
Пред нейния Рама ненагледен.”113
(2.9.213)
Рамадаса Випра дълбоко удовлетворение изпита
Да получи оригиналния ръкопис на „Курма Пурана”
И разплакан заради щастливата съдба на майка Сита,
Той падна в лотосовите нозе на Шри Чайтаня.
(2.9.214)
Радостен да види ръкописа
113

Стихове от „Курма Пурана”
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Браминът вълнението си описа:
„Ти си самият Рама в дрехи на санняси,
Дошъл тук да ме види в милостта си!
(2.9.215)
Мой скъпи Господарю, Ти
От нещастието ми ме освободи!
Аз Те моля в дома ми остани
И поканата за обед приеми.
(2.9.216)
Заради моите умствени терзания
Онзи ден не Ти сготвих със старание.
Сега, благодарение на добрата съдба,
Отново имам шанс да те посрещна у дома.”
(2.9.217)
Много щастлив, казвайки това,
Брахминът скоро приготви храна
И неспособен място от радост да си намери,
Сервира на Шри Чайтаня прекрасна вечеря.
(2.9.218)
Чайтаня прекара нощта в дома на брамина
И след като бе милостив към него, си замина
Продължавайки пътя си към Пандя-деша,
Където река Тамрапарни течеше.
(2.9.219)
Девет храма на Вишну при Ная-трипати
Имаше на брега на Тамрапарни посяти.
Бог Чайтаня с любопитство видя Божествата
И продължи да се скита по брега на реката.
(2.9.220)
Сетне в святата Чиядатала отиде
Муртите на Рама и Лакшман да види,
А после продължи към Тила Канчи
Да види Шива, царя на всички танци.
(2.9.221)
След това посети Бог Шри Чайтаня
Святото място Гаджендра-мокшана,
Където на Бог Вишну имаше храм.
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После се поклони на Сита и Рам
В Панагади, едно от светите места,
Където Техните красиви божества видя.
(2.9.222)
Сетне продължи Той още по-нататък
За престой във Чамтапура кратък,
Където видя муртите на Рамачандра и Лакшмана,
А в Шри Ваикунтха посети на Господ Вишну храма.
(2.9.223)
Чайтаня Махапрабху тогава отиде
Планината Малая-парвата да види
И на Агастя Муни отдаде молитви,
Преди към Каня-кумари окрилен да политне.
(2.9.224)
Оттам Чайтаня към Амлитала продължи,
Където муртито на Рама прегърна със очи,
А след това отиде в областта Маллара-деша,
Където общността на бхаттатхарите установена беше.
(2.9.225)
След като Маллара-деша посети,
Махапрабху нататък продължи
Към Тамала-картика и сетне в посока Ветапани,
Където в храма на Рагхунатха за през нощта остана.
(2.9.226)
Заедно с Махапрабху навсякъде вървеше
Слугата Му Кришнадас, който брахмана беше,
Ала независимо от това той сам
С бхаттатхарите завърза връзка там.
(2.9.227)
Браминът Кришнадаса беше семпъл джентълмен,
Но от жените на бхаттатхарите остана запленен.
Заради тяхната компания опорочена
Интелигентността му беше замърсена.
(2.9.228)
Подмамен от бхаттатхарите, клетият сиромах
Рано заранта намери се при тях.
Богът също бързо след него отиде
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Да го потърси там и що да види!
(2.9.229)
Щом достигна лагера на бхаттатари,
Махапрабху обърна се към тез чергари:
„Отговорете Ми бързо, в този момент
Защо при вас държите Моя асистент?
(2.9.230)
Аз съм в ордена на отречението санняс
Скитащ отшелник, също като вас.
Защо нарочно Ми причинявате страдание?
Не виждам какво е вашето основание!”
(2.9.231)
Щом станът на бхаттатарите дочу
Думите, изречени от Шри Махапрабху,
Те втурнаха се тичайки от вси страни,
Всеки готов Бога с оръжие да нарани.
(2.9.232)
Ала оръжията изпопадаха от ръцете им,
Поразявайки телата и нозете им.
Когато така неколцина от тях бяха посечени,
Останалите се разбягаха навред като обречени.
(2.9.233)
Докато се чуваха така високо рев и плач
Сред лагера на бхаттатхарската паплач,
Чайтаня грабна Кришнадаса за косата
И го отведе надалече от тълпата.
(2.9.234)
Същата нощ Чайтаня и Неговият слуга
Дойдоха при Паясвини, свещената река
И като във водите й побързаха да се потопят,
Запътиха се храма Ади Кешава да посетят.
(2.9.235)
Когато Богът видя на Ади Кешава храма,
Той незабавно изпита любов най-голяма.
Отдавайки различни молитви и почитания,
Пя и танцува там в екстаз ликуващият Бог Чайтаня.
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(2.9.236)
Всички случили се в храма люде
Удивиха се от танците Му луди,
От песните Му екстатични от сърце
И всеки от тях много добре Го прие.
(2.9.237)
В храма на Ади Кешава
Както обикновено става,
Когато на свято място се намира
Шри Чайтаня Махапрабху дискутира
Духовни теми в компанията на предани
В науката за Кришна много напреднали
И докато беше там Той откри скрита
Една глава от химна „Брахма Самхита”.
(2.9.238)
Чайтаня така се зарадва на откритата глава,
Че в пълен екстаз изпадна от това
И трепет, сълзи, радост, пот и транс
Затанцуваха из тялото Му във неземен танц.
(2.9.239-240)
Няма друга шастра равна на „Брахма Самхита”
С окончателното заключение така пропита.
Всъщност най-висшата слава на Бога тя разкрива
И съвършено знание за личността Му най-красива.
Всички заключения накратко са представени от Бог Брахма
И затова е най-съществена за всички ваишнави тази творба.
(2.9.241)
Чайтаня преписа „Брахма Самхита”
Целият изпълнен със възхита,
А сетне с голяма наслада
Пое към Ананта Падманабха.
(2.9.242)
Шри Чайтаня Махапрабху в екстазна бхава
Остана два-три дена във Ананта Падманабха
И посети там на Бог Вишну Анантадева храма,
А след това отиде, за да види Шри Джанардана.
(2.9.243)
Чайтаня Махапрабху пя и танцува
296

Цели два дни в Шри Джанардана.
Сетне към река Паясвини пак отпътува
Да посети храма Шанкара Нараяна.
(2.9.244)
Там Той видя манастира Шрингери-матха,
Обителта на Ачария Шанкара свята.
После поклоническата Матся-тиртха посети
И в реката Тунгабхадра ритуално се уми.
(2.9.245)
След това пристигна във Удупи Мястото на Мадхвачария прочуто,
Където са установени философите таттвавади
И муртито на Кришна луд екстаз в Него породи.
(2.9.246)
Докато беше в Удупи манастира
Махапрабху видя мурти, което дъха спира.
То се наричаше „танцуващият Гопал“,
Който Мадхвачария в съня си бе видял.
(2.9.247)
Мадхвачария, много изненадан,
Бе Го намерил в купчина гопи-чандан,
Която транспортирана бе в една лодка
И Го бе взел със любовта си кротка.
(2.9.248)
Мадхвачария донесе танцуващия Гопала в Удупи
И в храма с обич инсталира това прекрасно мурти.
И до днес таттвавадите, на Мадхва последователи
Са на това красиво Божество в Удупи обожатели.
(2.9.249)
Бог Чайтаня извличаше голяма наслада
Прекрасния Гопал да съзерцава.
Дълго танцува Той и пя с прочувствен зов
В плен на Своята екстатична любов.
(2.9.250)
Когато за пръв път Го видяха
Ваишнавите от школата на Мадхва – таттвавади,
Да говорят с Него те се въздържаха
Смятайки Го за санняси-маявади.
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(2.9.251)
Ала когато станаха свидетели след това
На проявленията в Махапрабху на любовта,
Те бяха съвършено поразени от удивление
И Го приеха за ваишнава със благоговение.
(2.9.252)
Чайтаня Махапрабху разбра
За проявлението на гордостта
В сърцата на тези таттвавади,
Смятащи се за извисени ваишнави.
Той се усмихна и след това
Каза им следните слова.
(2.9.253)
Понеже видя, че бяха горделиви,
Чайтаня заговори им учтиво.
(2.9.254)
Главният ачария на общността таттвавада
Бе много учен в разкритите писания.
С въпроси, които в същността попадат,
Смирено го запита Шри Чайтаня:
(2.9.255)
„Целта на живота коя е?
Как да я постигна не зная.
Кой е най-висшият идеал, кажи?
И как да бъде достигнат – говори!”
(2.9.256)
Ачарията отвърна смело: „Когато
На четирите варни и ашрами делата
На Кришна биват посветени в крайна сметка
Към най-висшата цел така човек напредва.
(2.9.257)
Когато на Кришна посвещава своите задължения,
Човек постига петте вида освобождение.
Така във Ваикунтха, духовния свят се пренася;
Целта на живота и заключенията на писанията това са.”
(2.9.258)
Така му рече Махапрабху Шри Чайтаня:
„Според версията на разкритите писания
Процесът на слушане и възпяване е онази най-висша
Практика за постигане на служене с любов към Кришна.
(2.9.259-260)
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„Този процес включва слушане(1), възпяване(2),
Неизменно незабравяне и споменаване(3)
На Божието име, облик, забавления,
Качества и антураж в небесните селения;
Поднасяне на служене(4) съобразно нужното време,
Мястото и извършителя, който ще го предприеме;
Обожаване на мурти(5), молитвени приношения(6),
Приемане на себе си за слуга Божий без съмнение(7),
Приятелство със Бога(8) и отдаване на цялата душа(9) –
Когато тези девет елемента в служене аз поднеса
Директно на Кришна, постигнал съм най-висшата цел!
Това е във разкритите писания върховният упоменат предел.”114
(2.9.261)
Когато човек се издигне до равнище такова
Да може любовно служене на Бога да отдава,
Като в тези девет процеса се ангажира,
Като слуша и възпява без да спира,
Той най-висшата цел в живота е постигнал
И до съвършените предели на успеха се издигнал.
(2.9.262)
„Когато човек наистина напреднал става
И на възпяването на святото име се наслаждава,
Понеже Богът му е много скъп, той се вълнува
Възпява високо, смее се, плаче и като луд танцува,
Без от мнението на хората да се интересува.”115
(2.9.263)
Във всяко писание, където се обсъждат
Плодоносните дейности, те се осъждат.
Навсякъде съвет такъв отново пак се дава Човек с дела за резултати да не се занимава,
Защото не може да постигне най-висшата цел
Като изпълнява дейности за плодовете без предел.
(2.9.264)
„Задълженията и заниманията,
Описани са във писанията,
Ако някой внимателно анализира
Качествата и недостатъците им разбира.
Тогава може напълно да ги изостави
И освен да служи на Бога друго да не прави.
Такъв човек приема се негласно
Че е личност съвършена, първокласна.”116

114

„Шримад Бхагаватам” 7.5.23-24
„Шримад Бхагаватам” 11.2.40
116
„Шримад Бхагаватам” 11.11.32
115
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(2.9.265)
„Всички религиозни задължения изостави
И просто в Моите нозе се подслони.
От всичките ти грехове ще те избавя
И страх в сърцето ти не ще оставя.“117
(2.9.266)
„Докато човек не се е наситил на плодоносните дела
И не е пробудил своя вкус към служене на Господа
Чрез слушане, възпяване и помнене в предано настроение,
Той трябва да следва ведическите принципи и наставления.”118
(2.9.267)
Чистите предани се отнасят със презрение
Към петте вида така наречено освобождение.
Всъщност за тях освобождението не носи никаква наслада;
То е незначително и те го смятат като пропадане до ада.
(2.9.268)
„Чистите предани отхвърлят петте вида
Освобождение, дори не искат да ги видят!
Това са: планетите Ваикунтха да обитаваш,
Богатства равни на Божиите да притежаваш,
Да имаш същите като Неговите черти,
Да общуваш с Него в отношения добри,
И с тялото Му да се слееш ти дори!
Преданите не искат и да чуят за такава благословия,
Ако възможност за служене към Бога в нея не се крие.”119
(2.9.269)
„Много е трудно да се изоставят материални
Богатство, земя, деца, контакти социални,
Притежания, съпруга или благоволението
На Богинята на щастието и благоденствието,
Които дори великите полубогове във рая
С копнеж да притежават всякога мечтаят.
Но цар Бхарата тези неща отхвърли с презрение
И това бе подобаващо на неговото положение,
Понеже за предания, който ума си чисто установява
В служенето към Бога, дори освобождението става
Незначително, а за светските възможности какво остава?120
(2.9.270)
„Човек, който е преданоотдаден на Нараяна
117

„Бхагавад Гита” 18.66
„Шримад Бхагаватам” 11.20.9
119
„Шримад Бхагаватам” 3.29.13
120
„Шримад Бхагаватам” 5.14.44
118
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Не се бои дори от адските условия окаяни,
Защото счита ги за еднакви във сравнение
С райските планети и мечтаното освобождение.
Онзи, който на Господ Нараяна е отдаден
Между ад и рай поставя знака равен.”121
(2.9.271)
И освобождението, и плодоносните дела
Са отхвърлени от преданите с лекота.
Ала ти се опитваш да установиш тези неща
Като цел на живота и като висша садхана.
(2.9.272)
Аз съм скитащ отшелник по света безмерен;
Ти си играеш с Мен по начин лицемерен,
Без да описваш процеса и неговия предел
И без да назоваваш истинската му крайна цел.”
(2.9.273)
След като ачарията на таттвавадите чу
Тези думи на Шри Чайтаня Махапрабху,
Той много се засрами и поразен от учудване остана,
Виждайки твърдата вяра в ваишнавизма на Чайтаня.
(2.9.274)
„Което Ти каза е точно така!” Таттвавади ачария призна.
„Това е заключението на разкритите писания,
Принадлежащи на ваишнавите в Кришна съзнание.
(2.9.275)
При все това, ние следваме като школа
Дадената ни от Мадхвачария формула.
В тази линия е нашата практика;
Такава е груповата ни политика.”
(2.9.276)
Шри Чайтаня Махапрабху отвърна: „Доколкото зная
Работещите за плодовете и философите умозрителни
Са считани за неотдадени, ала във вашата сампрадая
И двата елемента присъстват доста изразително.
(2.9.277)
Не виждам във вашата сампрадая
Друга квалификация освен тая,
Че приемате за истина формата на Бога;
Друго достойнство да намеря Аз не мога.”
121

„Шримад Бхагаватам” 6.17.28
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(2.9.278)
Така Чайтаня на парчета направи
Гордостта на тези таттвавади.
Сетне Той в Пхалгу-тиртха отиде
И това поклонническо място да види.
(2.9.279)
След това синът на майка Шачи
Към Тритакупа-тиртха закрачи
И като видя Вишала Мурти там,
Отиде в Панчапсара-тиртха сам.
(2.9.280)
После в Гокарна посети храма на Шива,
А сетне и Двайпаяни, местността красива.
И в Сурпарака-тиртха бе този най-прекрасен
Сред всичките отречени санняси.
(2.9.281)
Чайтаня достигна тогава град Колапура,
Където видя Лакшми в храма Кшира-бхагавати.
На друго място видя Ланга-ганеша мурти
В храма, известен като Чора-парвати.
(2.9.282)
Оттам отиде право в храма в Пандарпура,
Където с радост видя Витхтхала Тхакура.
(2.9.283)
Чайтаня както обикновено танцува и пя
И когато екстатичната Му любов видя
Един брамин, много удовлетворен Го покани
На обяд в дома си, за да Го нахрани.
(2.9.284)
Браминът поднесе на Чайтаня храна,
Изразявайки почитта си и обичта,
А след като с обяда си приключи,
Махапрабху добри вести получи.
(2.9.285)
Шри Чайтаня разбра, че Шри Ранга Пури,
Един от учениците на Мадхавендра Пури,
Се намира в селото сега
На един брахмана в дома.
(2.9.286)
Тази новина когато чу,
Втурна се бързо Махапрабху
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Да види Ранга Пури в браминския дом
И го завари седнал в този подслон.
(2.9.287)
Веднага щом видя светеца славен Пури Ранга,
С екстатична обич му отдаде почитания Гоуранга
Като се просна на земята в дандават и прояви
Радостни симптоми, треперене, потене и сълзи.
(2.9.288)
Веднага щом Го видя във такова екстатично настроение,
Ранга Пури каза: „Твоя Светлост, изправи се без стеснение!
(2.9.289)
Твоя Светлост несъмнено с Мадхавендра Пури има връзка,
Без когото екстатичната любов уханието си не разпръсква.”
(2.9.290)
С тези думи Го повдигна Ранга Пури
И ръка връз плещите на Шри Чайтаня тури.
Така прегърнати, рамо до рамо,
Заплакаха те екстатично двама.
(2.9.291)
След няколко мига се осъзнаха
И вълнението си бързо овладяха.
Чайтаня осведоми Ранга Пури тогава
Каква връзка с Ишвара Пури притежава.
(2.9.292)
И двамата се давеха във дивния екстаз
На любовта, избликнала у тях от раз.
Накрая седнаха, овладявайки своето вълнение,
И се заговориха един друг със взаимно уважение.
(2.9.293)
По този начин теми за Бог Кришна дискутираха,
Като почти цяла седмица дори за ден не спираха.
(2.9.294)
Любопитен, Ранга Пури попита Бога за родния Му дом
И Чайтаня отвърна, че родом е от Навадвипа дхам.
(2.9.295)
Ранга Пури, заедно с Мадхавендра Пури двама
По-рано бяха посетили Навадвипа Дхама
И затова той сега си спомни сам
За случките, които бяха станали там.
(2.9.296)
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Щом стана дума за Навадвипа, Ранга Пури
Спомни си как заедно с Мадхавендра Пури
На Джаганнатха Мишра бяха обядвали в дома
С несравнимо на вкус чатни от бананови цветя.
(2.9.297)
Шри Ранга Пури също си спомни Шри Шачимата
На Джаганнатха Мишра, бащата на Бога, жената.
Олицетворение на преданост и вярност беше тя самата
С обичта си наподобяваше майката на трите свята.
(2.9.298)
Той помнеше каква готвачка беше тя
И колко вкусна беше нейната храна,
С каква обич се отнасяше към всеки санняси
И как го хранеше сякаш храни сина си.
(2.9.299)
Шри Ранга Пури си спомни също така
Че един от синовете й, братът на Чайтаня,
Още от малък бе приел на отречението степента
И неговото име беше Шанкарараня.
(2.9.300)
Шри Ранга Пури каза на Чайтаня,
Че санняси на име Шанкарараня
Тук, в Пандарпур, щом е стигнал
Пълно съвършенство е постигнал.
(2.9.301)
Така му рече Махапрабху Шри Чайтаня:
„В Моя предишен ашрам, Шанкарараня
Ми беше брат и в допълнение на това
Джаганнатха Мишра беше Мой баща.”
(2.9.302)
След като тъй поговориха си двама,
Шри Ранга Пури пое към Дварака-дхама.
(2.9.303)
След като Шри Ранга Пури за Дварака замина,
Шри Чайтаня остана в Пандарпура при брамина.
Още четири дена продължи визитата Му цяла,
През които се окъпа в река Бхима и посети храма Витхтхала.
(2.9.304)
После на Кришна-венва по светите брегове
Отиде да види храмовете на различни богове.
(2.9.305)
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Общността на брахманите тамо
Съставена бе от чисти бхакти само.
Те редовно изучаваха под ръководството на своя гуру
„Кришна Карнамрита“ от Билвамангала Тхакура.
(2.9.306)
Шри Чайтаня огромна наслада изпита,
Слушайки стиховете на „Кришна Карнамрита”.
С голямо нетърпение да бъде преписана поиска
И, тръгвайки си, преписа й на гърди притисна.
(2.9.307)
„Кришна Карнамрита“ е толкова славна
Че в трите свята няма на нея равна.
Просто като изучава тази книга,
Човек до знанието за бхакти стига
И в своята естествена позиция се установява,
Като служене с чиста преданост на Бог отдава.
(2.9.308)
Онзи, който непрестанно чете
С внимание „Кришна Карнамрита”,
Красивите забавления на Кришна ще разбере
И мелодичният им привкус ще изпита.
(2.9.309)
Единият диамант беше „Кришна Карнамрита“
А другият - изговорената от Брахма „Самхита”.
Понеже Чайтаня ценеше тези книги високо,
Той ги взе на връщане от Своята обиколка.
(2.9.310)
После отиде на брега на река Тапи
Окъпа се в нея и влезе в град Махишмати.
Там посети множество от местата свети
На река Нармада покрай бреговете.
(2.9.311)
Богът сетне в Дханус-тиртха пристигна,
Където се изкъпа в реката Нирвиндя.
После отиде в Ришямука планината,
А после и в Дандакараня гората.
(2.9.312)
Едно място в гората Дандакараня
Можеше да се намери със старание Със седем стари палмови дървета,
Огромни и високи до небето.
(2.9.313)
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Щом седемте палмови дървета в Саптатала зърна,
Чайтаня Махапрабху едно след друго ги прегърна
И в резултат на тази прегръдка необикновена,
Те всички се завърнаха в духовната вселена.
(2.9.314)
Като видяха във Ваикунтха как завърнаха се седемте палми,
Всички бяха удивени от тези дела трансцендентални
И казаха си: „Този санняси Чайтаня трябва да е само
Въплъщение не на друг, а на Господ Рама!
(2.9.315)
Само Господ Рамачандра има тази сила
Душите, в тела на дървета, освободила.“
(2.9.316)
Накрая Чайтаня стигна до едно езеро
На име Пампа, цяло с лотоси извезано,
А сетне святото място Панчавати не отмина
И остана там за дълго, за да си почине.
(2.9.317)
Шри Чайтаня тогава посети Насика,
Където видя муртито на Триамбака.
После отиде и до Брахмагири,
А сетне до извора на Годавари.
(2.9.318)
След още много други свети места
Богът стигна Сапта-годавари,
А накрая се завърна след това
Отново в град Видянагара.
(2.9.319)
Когато Шрила Рамананда Рая чу
За пристигането на Махапрабху,
Той беше изключително удовлетворен
И отиде да Го види в същия момент.
(2.9.320)
Щом Рамананда Рая се простря
На Шри Чайтаня в лотосовите нозе,
Богът веднага го изправи на крака
И във прегръдките си го взе.
(2.9.321)
От голямата екстатична любов, в която бяха,
Те двамата в самозабрава заридаха.
(2.9.322)
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След известно време, възвърнали самообладание,
Седнаха да поговорят Рамананда и Чайтаня.
(2.9.323)
Шри Чайтаня Махапрабху му описа живо
Пътуванията си по места свети и красиви,
Като му каза как се е сдобил с „Кришна Карнамрита“
И я даде на Рамананда Рая заедно с „Брахма Самхита“.
(2.9.324)
Богът каза: „Всичко, което ти
За преданото служене ми рече,
Във същите тези две творби
Напълно подкрепено е вече.”
(2.9.325)
Рамананда Рая бе изключително щастлив
Да получи тези две свещени писания.
От всяка една направи копие нетърпелив
И с Бога вкусиха тяхното съдържание.
(2.9.326)
Във Видянагара се разпространи вестта,
Че Шриман Махапрабху е пак в града
И отвред се стекоха тълпи
Отново да Го зърнат със очи.
(2.9.327)
След като видя събраната тълпа,
Рамананда Рая се завърна у дома,
А по обяд Махапрабху Чайтаня
Си рече: „Ставам, за да се нахраня.“
(2.9.328)
Когато спусна се най-сетне вечерта
Рамананда пак дойде край святата река
И двамата отново заедно прекараха нощта
В разговори за Шри Кришна и за любовта.
(2.9.329)
Рамананда и Махапрабху се събираха да дискутират
Забавленията на Кришна денонощно, без да спират
И така те прекараха от пет до седем дена
В голямо щастие, от нищо необусловено.
(2.9.330)
Каза Му Рамананда Рая:
„Вече написах с Твое позволение
Писмо на царя най-накрая,
Подписано с цялото ми смирение.
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(2.9.331)
Имам вече заповед, издадена от същия този цар
Да се завърна в града на Вселенския Господар122
И аз съм се заел с приготовления
Да приведа този указ в изпълнение.”
(2.9.332)
„Единствено със тази цел се върнах тук! –
Отвърна му Чайтаня в радост засияла –
Искам да взема точно тебе, никой друг
Със себе си във Нилачала”
(2.9.333)
Рамананда Рая рече със разнежено сърце:
„Мой скъпи Господи, ще бъде по-добре
Към Джаганнатха Пури сам да продължиш,
Защото ако с мен Ти пътя си решиш да споделиш
Ще си принуден да чуваш по целия друм
От коне, слонове и войници гръмогласен шум.
(2.9.334)
Да уредя нещата нужни са ми още десет дни
И после идвам в Нилачала, не се съмнявай Ти!”
(2.9.335)
На Рамананда заповед издал
Да Го последва в Нилачал,
Шри Чайтаня се отправи натам
С радостно вълнение по пътя сам.
(2.9.336)
Чайтаня Махапрабху по същия път вървеше
Който на идване към Видянагар хванал беше.
Така пак можаха всички ваишнави по пътя
Да видят своя Господ, в сърцата им скътан.
(2.9.337)
Където Шри Чайтаня и да отидеше
Святото име на Хари се вибрираше.
Чувайки този звук дивен, красив
Богът ставаше наистина щастлив.
(2.9.338)
Когато Богът стигна до Алаланатха,
Слугата си Кришнадас напред изпрати
Шри Нитянанда Прабху да доведе
122

Джаганнатха Пури
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И останалите предани да събере.
(2.9.339)
Веднага щом Нитянанда Прабху научи новината
За пристигането на Махапрабху в Алаланатха,
Той се изправи и натам отправи се тозчас
Нетърпелив, обзет от радостен екстаз.
(2.9.340)
Дамодар Пандит, Джагадананда
И Мукунда тръгнаха със Нитянанда,
Танцувайки от щастие по целия друм
Да посрещнат Бога скъп на своя ум.
(2.9.341)
Гопинатха Ачария също натам отиде
В щастливо настроение, за да Го види.
И вярвайки, че по пътя да Го срещнат могат
Всички предани отидоха, за да се видят с Бога.
(2.9.342)
Богът също от любов преливаше
Търпение да ги прегърне не Му стигаше.
Забравили себе си в обич голяма,
Те плачеха от щастие без срама.
(2.9.343)
Сарвабхаума Бхаттачария
Също отправи се по тази траектория
С голямо удоволствие да види Бога и ето,
Че срещна Го на плажа край морето.
(2.9.344)
Във лотосовите нозе на свидния си Бог
Се хвърли Сарвабхаума щом Го зърна,
Но Той веднага го повдигна със любов
И до сърцето си щастливо го прегърна.
(2.9.345)
Сарвабхаума Бхаттачария заплака
В любов дълбока, екстатична и голяма.
Тогава от бхактите следван на стъпка всяка,
Отиде Богът с тях на Джаганнатха в храма.
(2.9.346)
От екстатична обич Чайтаня цял залян
Гледаше Джаганнатх разплакан и засмян
И буря от чувства помете Неговата снага
В пороите на сълзите и на потта.
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(2.9.347)
Шри Чайтаня танцува и пя
На екстазните вълни на любовта
Тогава всички служители и пуджари се приближиха
И с гирлянд и махапрасада от Бога Го надариха.
(2.9.348)
Шри Чайтаня Махапрабху се овладя,
Получил гирлянда и осветената храна.
Всички служители на Джаганнатха
Много щастливи да Го видят бяха.
(2.9.349)
След това Каши Мишра там дойде
И падна на Бога в лотосовите нозе,
А Богът незабавно щом го зърна
Го вдигна и почтително прегърна.
(2.9.350)
Сарвабхаума Бхаттачария след това
Поведе към дома си Бог с тези слова:
„Днес в моя дом ще е банкета!”
И тъй поканата му бе приета.
(2.9.351)
От Сарвабхаума Бхаттачария бяха донесени
Остатъци от храната, която беше поднесена
На Бог Джаганнатха Свами, в това число
Всякакви торти и сладкиши с мляко и масло.
(2.9.352)
От всичките си съратници придружен
В дома на Сарвабхаума влезе Шри Чайтаня
И след като всеки бе удобно настанен,
Обядваха от щастие смълчани.
(2.9.353)
След като обядът премина,
Махапрабху положен бе да си почине,
А Сарвабхаума лично се зае
Да масажира Божиите нозе.
(2.9.354)
Шри Чайтаня след това
Го изпрати също да обядва
И остана там за през нощта
Просто, за да го зарадва.
(2.9.355)
Махапрабху Шри Чайтаня
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Заедно с придружителите си остана
В дома на Сарвабхаума, където цяла нощ с вълнение
Те слушаха как Той разказваше за Своето поклонение.
(2.9.356)
На Сарвабхаума Богът рече:
„Аз бродих много надалече,
Ала по всичките свети места
Взорът ми никъде не съзря
Като тебе друг такъв ваишнава!
Единствен Сарвабхаума си остава!”
(2.9.357)
Шри Чайтаня Махапрабху продължи:
„Удоволствие голямо в разговорите ни
Изпитах Аз при срещата си с Рамананда Рая.”
Сарвабхаума отвърна: „Причината бе точно тая
Да Те помоля с него да се срещнеш лично!
Сега разбираш ме защо отлично.“
(2.9.358)
Тъй свършва моето повествование
За поклонническото пътуване на Шри Чайтаня.
Съвсем кратичко бе това описание;
Подробно да го обрисувам не съм в състояние.
(2.9.359)
Забавленията на Бог Чайтаня са безгранични.
Никой не може да опише дейностите Му отлични,
Ала въпреки това аз алчно се опитах;
С това безсрамието ми е разкрито.
(2.9.360)
Който слуша за това поклонение
На Махапрабху по разните свети места,
Постига съкровищата без съмнение
На най-дълбокия екстаз на любовта.
(2.9.361)
Моля ви, слушайте за Неговите забавления
Със пълна вяра и със предано вълнение.
Всяка завист към Бога тук сега изоставете
И имената Кришна и Хари прославете!
(2.9.362)
Истински религиозни принципи в тази Кали-юга
Освен установените от ваишнавите святи
И от ваишнавските писания – няма други!
Те са на всичко есенцията и същината.
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(2.9.363)
Забавленията на Бог Чайтаня са
Океан с неизмерима дълбочина.
Аз мога само в него да си потопя ръката;
Просто стоя на брега, без да влизам във водата.
(2.9.364)
Колкото повече за забавленията Му слуша
Изпълнен с вяра човек като ги изучава,
Толкова в душата му не остава вече суша
И екстатичната божествена любов го наводнява.
(2.9.365)
Молейки се в лотосовите нозе на Рупа-Рагхунатха
С пламенност да се сдобия с милостта им непозната,
Аз, Кришнадаса, „Чаритамрита” разказвам
И по стъпките им да вървя не се отказвам.
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ГЛАВА ДЕСЕТА
ЗАВРЪЩАНЕТО НА БОГА В ДЖАГАННАТХА ПУРИ
(2.10.1)
Поднасям своите уважителни почитания
На сравнения с дъждовен облак Шри Чайтаня,
Потапящ в Своя благодатен дъжд
Нивите съхнещи нашир и длъж.
Преданите като житни класове досущ са,
А раздялата с Махапрабху е като суша,
Но завръщането Му с нектарен дъжд ги напоява
И тъй от най-жестока гибел ги спасява.
(2.10.2)
Вечна слава на Бог Шри Кришна Чайтаня!
На Нитянанда Прабху милиони почитания!
На Шри Адвейтачандра вечна слава!
Славата на преданите на Гоуранга нека се разпространява!
(2.10.3)
Когато Бог Чайтаня пое на поклонение на юг,
Цар Пратапарудра, несравним със никой друг,
Понеже беше добродетелен, макар да бе богат,
Повика Сарвабхаума Бхаттачария в своя палат.
(2.10.4)
Когато Сарвабхаума Бхаттачария
Отиде да се срещне с царя,
Той му предложи място с почитания
И попита го за новини от Шри Чайтаня.
(2.10.5)
Царят каза на Бхаттачария: „Аз съм узнал,
Че един велик светец дошъл е тука от Бенгал
И твоя дом да обитава ти си тъй щастлив!
Научих още, че е много, много милостив.
(2.10.6)
Аз също чух, че тази велика личност
Ти е оказала безпричинна милост.
От множество различни хора
Дочух така да се говори.
Сега бъди ти милостив към мен
И ми уреди със Него среща някой ден.
(2.10.7)
„Вярно е – отвърна Бхаттачария –
Всичко което ти дочул си, Царю!
Ала по отношение на срещата, уви
Това ще бъде много трудно да се уреди.
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(2.10.8)
Шри Чайтаня е на степента на отречение
И за Него светските дела са без значение.
Той стои в уединение, вглъбен в Своето сърце
И дори във сънищата си не разговаря със царе.
(2.10.9)
При все това, аз бих опитал
За среща с теб да Го попитам.
Ала съвсем наскоро Той замина
На юг, навярно за година.”
(2.10.10)
Чувайки това, царят го попита:
„Защо далеч от Нилачал се скита?”
Бхаттачария отвърна му тогава:
„Великият човек така се забавлява.
(2.10.11)
Великите светци отиват по светите места,
За да пречистят и тях самите от своя страна.
Затова Чайтаня много тиртхи кани се да посети,
Освобождавайки множество пропаднали души.
(2.10.12)
„Светците от твоя калибър сами са поклоннически места.
Те винаги са заедно с Бога благодарение на своята чистота
И светите места за поклонение способни са да пречистят затова.“123
(2.10.13)
Един ваишнава пътува по светите места за поклонение
Да ги пречисти и да донесе на падналите души спасение.
Такова е задължението на всеки ваишнава.
И макар като ваишнава да се проявява,
Чайтаня е Върховният Бог независим,
Ала при все това действа като предан хрисим.”
(2.10.14)
Чувайки това, царят му отвърна:
„Защо Го пусна?! Защо не Го върна?!
Защо не падна във нозете Му смирен,
За да Го задържиш поне още за ден?!“
(2.10.15)
Сарвабхаума Бхаттачария отговори:
„Какво изобщо бих могъл да сторя!?
Та Той е самият независим и Върховен Бог!
Как да го вържа с мъничката си любов?

123

„Шримад Бхагаватам” (1.13.10)
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(2.10.16)
Големи усилия положих при все това,
За да успея тука още да Го задържа,
Но понеже Той Върховният, напълно независим е,
Не постигнах успех в изпълнението на своята мисия.”
(2.10.17)
„Бхаттачария, – каза царят – не познавам
От теб по-опитен и мъдър друг, наистина!
Щом Шри Чайтаня Господ Кришна назоваваш,
Приемам аз това напълно недвусмислено.
(2.10.18)
Когато Шри Чайтаня се завърне,
Очите ми копнеят да Го зърнат.
Дори този даршан с Него повече от миг да не изтрае,
Достатъчен е погледът ми съвършенство да познае.”
(2.10.19)
Сарвабхаума Бхаттачария на свой ред отговори:
„Негова Светлост Шри Чайтаня ще се върне скоро.
Бих искал аз да му подготвя дом –
Удобен и умиротворен подслон.
(2.10.20)
Жилището на Махапрабху Чайтаня
Много уединено трябва да остане
И също от храма на Джаганнатх да не е далече.
Моля те, вземи предвид това и погрижи се вече.”
(2.10.21)
„Домът на Каши Мишра е това,
Което ти описваш ми сега.
До храма близо е и е уединен,
Спокоен, тих, усамотен.”
(2.10.22)
След като каза това, монархът се изпълни
С трескаво очакване Богът да се завърне.
Сарвабхаума Бхаттачария тогава Каши Мишра посети
И за желанието на цар Пратапарудра го осведоми.
(2.10.23)
Когато Каши Мишра чу това предложение,
Отвърна той, изпълнен със вълнение:
„Какво щастие е за мене, че Махапрабху
Великият господар на всичките прабху,
В моята къща ще остане да живее!
Сърцето ми от радост сякаш пее!”
(2.10.24)
Така всички жители на Пурушоттама
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Изпълниха се със очакване голямо
Кога Махапрабху, на световете гуру,
Ще се завърне в Джаганнатха Пури.
(2.10.25)
Когато нетърпението им без предел нарасна
И мъката им от раздялата бе станала ужасна,
Богът от Южна Индия се завърна
И преданите си с любов прегърна.
(2.10.26)
Чувайки, че Богът вече се е върнал,
Зарадва се всеки, дотогава тъй посърнал,
И всички отидоха на Бхаттачария в дома,
За да изразят пред него следната молба:
(2.10.27)
„Умоляваме те, Бхаттачария, помогни ни!
С Шриман Махапрабху срещни ни!
Единствено по твоята милост ще можем
Глави в подслона на нозете Му да сложим.”
(2.10.28)
Бхаттачария на хората отговори:
„Утре домът на Каши Мишра двери ще отвори
Бог Чайтаня там да подслони.
Сарвабхаума даршан ще ви уреди.“
(2.10.29)
На следния ден Махапрабху дойде
И заедно със Сарвабхаума пое
С нетърпение и припряност голяма
Право към Джаганнатха във храма.
(2.10.30)
Всичките слуги на Господ Джаганнатха
Му дадоха остатъци на Бога от храната.
В замяна, някак за да им отвърне,
Махапрабху със обич ги прегърна.
(2.10.31)
Като зърна Джаганнатх с любов голяма,
Махапрабху тръгна си от храма,
А Бхаттачария го отведе след това
На Каши Мишра във дома.
(2.10.32)
Когато Бог Чайтаня пристигна в неговия дом
Каши Мишра незабавно в нозете Му прие подслон,
Отдавайки себе си и всички свои притежания
Във служене с любов на Шри Кришна Чайтаня.
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(2.10.33)
След това Чайтаня пред възхитените очи
На Каши Мишра облика си четирирък разкри.
После прие с любов неговото служене
И прегърна го съвсем заслужено.
(2.10.34)
Сетне приседна Шри Чайтаня
На подготвената за Него асана,
А всички предани, начело със Нитай,
Обградиха Го от вси страни покрай.
(2.10.35)
Шри Чайтаня Махапрабху хареса много
Обителта, която за Него бе готова.
Там за нуждите Му със внимание
Бяха се погрижили в старание.
(2.10.36)
Сарвабхаума Бхаттачария рече нарочно:
„Това място подходящо е за Тебе точно.
Моля Те, приеми го начаса, без да се бавиш;
Каши Мишра тъй надява се да го направиш.“
(2.10.37)
Шри Чайтаня Махапрабху отговори:
„Тялото Ми принадлежи на всички вас.
Каквото Ми заповядате да сторя,
Именно това и ще направя Аз.”
(2.10.38)
След това, стоейки на Бога отдясно,
Сарвабхаума Бхаттачария започна ясно
Да представя всички присъстващи там
Жители на Джаганнатха Пури Дхам.
(2.10.39)
Бхаттачария каза: „Скъпи Боже,
Всички тези жители на Нилачала
Очакваха със нетърпение кога ще може
Да Те зърнат, развълнувани до премала.
(2.10.40)
В Твоето отсъствие, докато Те чакат
Те бяха точно като жадните чатака,
Ридаещи във разочарование.
Моля Те, дари ги със внимание!
(2.10.41)
Ето този тук е Джанардана Служител е на Джаганнатх във храма.
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Помага тялото на Бога да се обновява,
Когато времето за това настава.
(2.10.42)
Този тук е Кришнадаса,
Който носи златна тояжка,
А за писането отговаря
Шикхи Махити – той е писаря.
(2.10.43)
Прадюмна Мишра пък е това.
Той е водач на всички ваишнави;
На Джаганнатха е голям слуга,
Затова с името Даса се слави.
(2.10.44)
Този като Мурари Махити познат е На Шикхи Махити по-малкият брат е.
Той лотосовите Ти нозе обожава
И нищичко друго не притежава.
(2.10.45)
А тези тука двамата – това са
Чанданешвара и Симхешвара, ала дотук не спират!
Ето ги Мурари Брахмана и Вишнудаса;
Безспир върху нозете Ти те медитират.
(2.10.46)
Това е Парамананда Прахарараджа Заместникът на царя Махараджа.
Той също е известен като Махапатра,
Интелигентността му, знай, е необятна.
(2.10.47)
Всички тези предани са украшения
На Джаганнатха Пури без съмнение.
Те медитират постоянно, неизменно
Върху лотосовите Ти нозе съвършени.“
(2.10.48)
След това представяне и въведение,
Всеки в дандават се просна от смирение.
Бидейки много милостив към тях, Чайтаня
Ги прегърна след като отдадоха Му почитания.
(2.10.49)
В това време Бхавананда Рая там дойде,
Заедно със четирима от своите синове,
И всички те се поклониха до един
В нозете на Господаря си любим.
(2.10.50)
Сарвабхаума да говори продължи:
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„Бхавананда Рая тук пред Теб стои.
На Рамананда Рая е той бащата Рая Рама е първото му от чедата.”
(2.10.51)
Тогава Шри Махапрабху Чайтаня
Прегърна с радост Бхавананда Рая
И със голямо внимание и почитание
Заговори за сина му, Рамананда Рая.
(2.10.52)
Махапрабху Бхавананда Рая почете
Като с голямо уважение му рече:
„Славата на личност като тая,
Чийто син е Рамананда Рая,
Който като перла в златно украшение
Не подлежи на описание в това творение.
(2.10.53)
Самият Панду Махарадж си ти,
А съпругата ти е царица Кунти!
Синовете ти, всеки от които с интелект се слави,
Са въплъщения на петимата Пандави.”
(2.10.54)
След като така бе от Бога възхвален,
Бхавананда Рая отговори Му смутен:
„Аз съм в четвъртата класа на социалния ред
И във светски дела съм неспирно зает.
Въпреки че съм пропаднал толкова много,
Аз получих Твоя досег; ясно е, че Ти си Бога!
(2.10.55)
Признателен съм Ти за Твоето благоразположение.
Знай, че разполагаш извън всякакво съмнение
Със моя дом, богатства, слуги и синове –
Всичко това поднасям в Твоите нозе.
(2.10.56)
Ето този мой син, Ванинатха,
Ще остава винаги в нозете Ти святи
Всяка Твоя заръка да изпълнява
И да Ти служи без да се отклонява.
(2.10.57)
Мой скъпи Господи, моля Те, знай,
Че аз съм Твой близък слуга докрай.
Заповядай ми, каквото и да пожелаеш,
Когато и да е, без да се колебаеш!”
(2.10.58)
Предложението му бе прието от Чайтаня,
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Който рече: „Аз приемам те без колебание
Тъй като чужд наред със твоя род за Мен не си;
Раждане след раждане вие слуги сте Ми били.
(2.10.59)
Шри Рамананда Рай ще дойде тук
След пет дни или след седмица една.
Той е сбъднатата ми мечта и няма друг
В чиято компания така да пия радостта.”
(2.10.60)
Казвайки това, милостивият Гоуранга
Прегърна силно Рая Бхавананда,
А сетне си постави Той нозете
На главите на всеки от синовете.
(2.10.61)
Шри Чайтаня след това изпрати
Бхавананда Рая да си иде у дома,
А само Ванинатх Паттанаяк запази
Край себе си като Свой личен слуга.
(2.10.62)
Сарвабхаума Бхаттачария помоли
Тогава да си тръгнат всички хора.
А сетне Чайтаня Махапрабху при себе си повика Кала Кришнадас Придружителя Му в обиколката на юг, за която ви разказах аз.
(2.10.63)
Шри Чайтаня Махапрабху каза възмутено:
„Скъпи Бхаттачария, само виж какъв характер има
Този човек, който дойде на юг със Мене,
За да не бъда сам, а уж да сме двамина.
(2.10.64)
Той напусна Моята компания, Огорчено рече Шри Чайтаня За да общува с тези подли бхаттатхари,
Но спасих го Аз и ето го тук, Бхаттачария.
(2.10.65)
Сега, след като доведох го дотук,
Аз искам той да си върви!
Да хване който иска път, тоз или друг –
За него не отговарям вече Аз, уви!”
(2.10.66)
Чувайки за отхвърляне заплаха,
Кала Кришнадаса начаса заплака.
Шри Чайтаня Махапрабху обаче,
Без да Го е грижа, че слугата плаче,
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Веднага тръгна си оттам
И отиде да обядва сам.
(2.10.67)
Тогава някои предани, начело с Нитянанда,
Мукунда, Дамодара и Джагадананда
Започнаха да замислят някакъв план
Как той да не бъде прокуден оттам.
(2.10.68)
Тези предани на Бога четирима
Решиха: „Необходимо е да има
Някой, който към Бенгал да тръгне без да спира
Майка Шачи за завръщането на Махапрабху да информира.
(2.10.69)
След като Адвейта и Шриваса получат вестта,
Че Шри Чайтаня Махапрабху отново е в града,
Те ще потърсят начин да го видят непременно
И ще пристигнат тука скоро несъмнено.
(2.10.70)
Нека изпратим Кришнадаса затова
В Бенгал да носи тази новина.“
По този начин го държаха ангажиран
В служенето към Бог надежда да намира.
(2.10.71)
На идния ден всички предани
Казаха на Шри Чайтаня следното:
„Позволи ни да изпратим още днес
Някого да занесе във Бенгал вест.
(2.10.72)
Майка Шачи и преданите с Адвейта начело,
От вести за Теб лишени, са със скръбно чело.
Не знаят те в бавно отминаващото време колко
Остава до завръщането Ти от Твоята обиколка.
(2.10.73)
Нека един човек отиде до Бенгал
Да извести на всеки там от мъка отмалял,
Че Ти вече си се върнал в Нилачала Да сложи край на скръбната премала.”
На това Чайтаня отвърна им открито:
„Постъпете, моля ви, както решите.”
(2.10.74)
По този начин се отправи Кала Кришнадаса
Към Бенгал, натоварен със поставената му задача,
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Като достатъчно количество получи за награда
Да раздаде на всички там от Джаганнатх прасада.
(2.10.75)
И тъй, напускайки веднага Нилачал,
Тръгна Кала Кришнадаса към Бенгал
И най-напред във Навадвип отиде
Майка Шачидеви за да види.
(2.10.76)
Щом пристигна Кала Кришнадас при Шачимата,
Първо поклони се и й даде от прасадама на Джаганнатха,
След това й предаде за сина й радостните новини,
Че Махапрабху завърнал се е от южноиндийските земи.
(2.10.77)
Всички тези добри новини
Така зарадваха изтерзаните души
На майка Шачи и на преданите в Навадвипа;
Начело със Шривас всеки щастие изпита.
(2.10.78)
Когато всеки в Навадвипа чу
За завръщането на Махапрабху,
В сърцата не остана никаква тъга,
А сетне Кришнадас отиде на Адвейта у дома.
(2.10.79)
След като отдаде на Адвейта почитания,
Кришнадас маха-прасадама му подари,
А сетне всички новини, свързани с Бог Чайтаня
Във всичките им подробности му довери.
(2.10.80)
Когато Адвейта Ачария Госвами
Чу за завръщането на Шри Чайтаня,
Той бе изключително удовлетворен
И в екстаза свой любовен потопен,
Той издаде тътнещ звук и затанцува
И дълго време не спря да пее и мантрува.
(2.10.81)
Дочувайки тези вести тъй благоприятни,
Харидас Тхакур в усмивка ведра грейна.
Зарадваха се също и Васудева Датта,
И Мурари Гупта, а и Шивананда Сена.
(2.10.82)
Ачаряратна, Вакрешвара Пандита,
Ачарянидхи и Гададхара Пандита Всеки от тях голяма радост изпита
Да чуе и да научи за това новините.
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(2.10.83)
Шрирама, Дамодара и Шриман Пандит,
Виджая и Шридхара – всеки бе от щастие пропит.
(2.10.84)
Рагхава Пандита, Нандана Ачария Все велики предани на Бог Чайтаня;
Колко от тях мога аз да изброя?
Как да опиша във душите радостта?
(2.10.85)
Всички щастливо се събраха след това
На Адвейта Ачария във дома.
(2.10.86)
Всички предани отдадоха смирени почитания
В лотосовите нозе на Шрила Адвейта Ачария,
А в замяна Той към всеки лично се обърна
И сърдечно във обятията си ги прегърна.
(2.10.87)
Два-три дни всички заедно празнуваха,
От добрата вест неспирно все ликуваха
И накрая решение взел бе всеки сам
Заедно с другите да замине за Пури Дхам.
(2.10.88)
Всички предани във Навадвипа се видяха
И след като благословени от Шачимата бяха,
Отправиха се с крачки радостни и бодри
Към Джаганнатха Пури Дхам, Ниладри.
(2.10.89)
Обитателите на Кулина-грама Сатяраджа, Рамананда, но не само,
А и всички останали преданоотдадени там
Се присъединиха към Адвейта и неговия стан.
(2.10.90)
Нарахари, Рагхунандана, Мукунда
И всички други дойдоха от Кханда
В дома на Адвейта, за да Го придружат,
Когато към Ниладри отправи се на път.
(2.10.91)
Парамананда Пури тъкмо в това време
Дойде от пътешествието си в Южна Индия.
Пътя край Ганг решил бе да поеме
И най-сетне стигнал бе в град Надия.
(2.10.92)
В Навадвипа Парамананда Пури прие подслон и храна
При майка Шачи, която му предостави с почит всичко това.
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(2.10.93)
В дома на Шачимата, Шри Парамананда Пури
Дочу, че свидният му Шри Чайтаня
Завърнал се е вече в Джаганнатха Пури
И да Го види час по-скоро изпита желание.
(2.10.94)
Имаше един отдаден на Чайтаня Махапрабху
Който с името Двиджа Камалаканта се прочу.
Той придружи Шрипад Парамананда Пури
В пътуването му до Джаганнатха Пури.
(2.10.95)
Скоро Парамананда Пури дойде
В дома, където обитаваше Чайтаня.
Богът с голяма радост го прие
И му поднесе Своите почитания.
(2.10.96)
Във великия екстаз на любовта
Богът обожаваше лотосовите му крака,
А на свой ред Пури Парамананда
Го прегърна с парама ананда 124.
(2.10.97)
Шри Чайтаня Махапрабху му рече:
„Моля те, не се отделяй от Мен вече!
Милостта си към Мене прояви
И да живееш в Джаганнатха Пури остани.”
(2.10.98)
Парамананда Пури отговори:
„Аз също искам с Тебе да остана в Пури
Затова и съм дошъл от Бенгал чак,
За да общувам с Тебе пак и пак.
(2.10.99)
В Навадвипа всички предани и Шачимата
С голяма радост чуха новината,
Че Ти от Южна Индия си се завърнал
И всеки закопнял е да Те зърне.
(2.10.100)
Всички те идват насам, за да Те видят,
Но че ще се забавят можах да предвидя;
Затова избързах аз по пътя сам
И ето ме тук, преди да са дошли оттам.”
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Велик екстаз и блаженство
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(2.10.101)
В дома на Каши Мишра имаше една уединена стая;
Шри Чайтаня му посочи да живее точно в тая
И даде Той на Парамананда Пурипада
Един слуга, който в ред всичко да слага.
(2.10.102)
На другия ден пристигна и Сварупа Дамодар Той бе на Махапрабху приятел близък, стар
И в своето трансцендентално отречение
Беше океан от дивни настроения.
(2.10.103)
Когато в Навадвипа още живееше Сварупа Дамодара,
Прислонен на нозете на Махапрабху в олтара,
С друго име беше по онова време известен –
Като Пурушоттама Ачария познаваха го повсеместно.
(2.10.104)
Щом видя, че Шри Чайтаня станал е санняси,
Пурушоттама сякаш полудя и в лудостта си
Незабавно се отправи да се отрече във Варанаси.
(2.10.105)
След като даде на Сварупа Дамодара санняс посвещение,
Чайтанянанда Бхарати, учителят му, завеща му поръчение „Веданта Сутра” да чете и изучава
И на хората сетне да я преподава.
(2.10.106)
Сварупа Дамодара бе изключително отречен
И като образован учен се бе прославил вече.
Той бе приел подслон със цялото си сърце и душа
При Върховната Личност на Бога, Шри Кришна.
(2.10.107)
Той силно искаше със плам голям
Да служи на Шри Кришна без притеснение.
Затова почти от лудост обладан,
Прие санняса сякаш в умопомрачение.
(2.10.108)
Щом прие санняса сана, той следваше правилата
Като се отказа от шнура си и туфичката на косата,
Но шафранената дреха не прие Пурушоттама Ачария,
Както и санняса звание, а си остана в брахмачария.
(2.10.109)
Вземайки разрешение от своя санняс-гуру,
Сварупа Дамодар отиде в Джаганнатха Пури
И в подслона на Махапрабху по цели дни и нощи
Той служеше Му със любов безспир още и още.
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(2.10.110)
Шри Сварупа Дамодара бе образован учен без предел,
Но със никой да не разговаря бе поставил си за цел.
Той просто си стоеше на уединено място
И къде точно бе на никого не беше ясно.
(2.10.111)
На екстатичната любов беше Сварупа Дамодара олицетворение.
Напълно запознат със Кришна раса-таттва без съмнение,
На Шри Чайтаня беше сякаш второ пряко проявление.
(2.10.112)
Ако някой книга напише или стихове композира
И иска пред Чайтаня Махапрабху да ги рецитира,
Сварупа Дамодара най-напред ги проверява
И чак тогава да ги слуша Той се съгласява.
(2.10.113)
Чуеше ли стихове противни на сиддхантата на преданото служене,
Шри Чайтаня Махапрабху се сърдеше съвсем заслужено.
Доловеше ли расабхаса, Той негодуваше със раздразнение
От безвкусното смесване на трансцендентални настроения.
(2.10.114)
Практиката на Сварупа Дамодара бе такава
Всички произведения в началото да проверява
Дали във заключенията си са коректни,
Дали не са просто славословия ефектни;
Чак тогава на Чайтаня ги представяше
И от Него да бъдат чути позволяваше.
(2.10.115)
Сварупа Дамодара четеше на Видяпати прекрасните поеми,
Стиховете на Чандидас и Джаядев Госвами – поетите големи.
Пеейки „Гита Говинда” и други изпълнени с любов песни,
Той правеше щастлив Чайтаня със строфите им чудесни.
(2.10.116)
Експерт бе Сварупа Дамодара
В музиката сякаш е гандхарва
И никой с него не можеше да се сравни В духовните дискусии бе като Брихаспати.
Може да се заключи, че в историята прастара
Няма личност велика като Сварупа Дамодара!
(2.10.117)
Шри Сварупа Дамодара на Адвейта беше мил,
Както и на Нитянанда, който е на световете гуру.
Като самия си живот в душата си го бе стаил
Всеки от преданите, начело с Шриваса Тхакура.
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(2.10.118)
Когато Сварупа Дамодара дойде в града на Джаганнатх,
Той се просна в лотосовите нозе на Шри Чайтаня в дандават
И почитания започна да отдава без да спира,
Като в същото време един стих рецитира:
(2.10.119)
„О океан от милост, о Махапрабху Чайтаня!
Нека благодатната Ти милост се пробуди,
Правейки всичко чисто и блажено, а земните страдания
Във всичките им разновидности нека тя да прокуди!
Милостта Ти събужда радостта трансцендентална!
Какво са пред нея всичките наслади материални?
Твоята милост всичките свади и кавги
Между различните писания ще помири.
Милостта Ти благодатна неземна сладост лее
И сърцето кара да ликува в досега със нея.
Твоята милост, която винаги от радостта прелива,
Насърчава служенето в преданост щастлива
И възхвалява божествената любов съкровена!
Нека трансценденталното блаженство споходи и мене,
Пробуждайки се в дълбината на сърцето ми интимна
По силата на Твоята милост безпричинна!”125
(2.10.120)
Шри Чайтаня Сварупа Дамодар повдигна
Да се изправи на крака и го прегърна силно.
Екстазно чувство на любов в тях се надигна
И в несвяст всеки от тях залитна нестабилно.
(2.10.121)
След като възвърнаха самообладанието си отново,
Шри Чайтаня Махапрабху зареди слово след слово.
(2.10.122)
Чайтаня Махапрабху каза: „В съня си
Те видях как идваш, сияен санняси
И това е изключително благоприятно!
Аз бях сляп в затъмнение необятно,
Но идването ти тук е прекрасно видение,
Защото с него се възвърна Моето зрение.“
(2.10.123)
Сварупа каза: „Мой единствен господарю!
Моля Те, прости ми оскърблението старо!
Изоставих Те и нейде другаде се запилях!
Не съм знаел сам колко много аз грешах!
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„Шри Чайтаня Чандродая Натака” 8.10
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(2.10.124)
Мой скъпи Господи, аз дори не притежавам
Капчица любов към нозете Ти, които обожавам!
Ако имах такава, в друга страна не бих се запилял;
По това разбирам, че във миналото много съм грешал.
(2.10.125)
Аз Те оставих, но Ти не ме остави!
На милостта със здравото въже
Примка около шията ми направи
И ме върна пак във Своите нозе.”
(2.10.126)
Сварупа Дамодара тогава обожава
На Господ Нитянанда лотосовите нозе,
А Нитянанда Прабху към себе си го приближава
И във любов екстазна го прегръща с две ръце.
(2.10.127)
След като обожава Нитянанда, Сварупа Дамодара
Се обърна към Джагадананда, Мукунда и Шанкара,
И към Сарвабхаума, изразявайки почитта си,
Както беше подобаващо, наред със обичта си.
(2.10.128)
Сварупа Дамодара с почит също така
Отдаде молитви в лотосовите крака
На Парамананда Пури, който в замяна
Го прегърна със любов голяма.
(2.10.129)
Тогава Шри Чайтаня му посочи къде да живее,
Във уединение да медитира и на воля пее.
А всичко, което му бе необходимо, и вода
Заръча да му доставя там един слуга.
(2.10.130)
На следващия ден поседна Шри Чайтаня
Със всички предани, начело с Бхаттачария
И в унес дълго време, без да се спираха
Те забавленията на Кришна дискутираха.
(2.10.131)
В това време Говинда там дойде
И покланяйки се на Господ Чайтаня,
Кротко и смирено тъй подзе,
Изпълнен със любов и почитание:
(2.10.132)
„Аз съм слугата на Шри Ишвара Пури
И с името Говинда се зова.
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Следвайки заръката на моя гуру,
Аз дойдох при Теб сега.
(2.10.133)
Тъкмо преди учителят ми, Шри Ишвара Пури,
Постигнал съвършенство, да си тръгне от света,
Той заръча ми да дойда тука, в Джаганнатха Пури
И на Шри Чайтаня Махапрабху да стана слуга.
(2.10.134)
Кашишвара също ще дойде тук
След като приключи неговия тур
По всички свети места на поклонение.
Ала, следвайки на моя гуру поръчение,
Аз избързах и ето ме пред Твоите нозе
С молитвено допрени в дланите ръце.”
(2.10.135)
Шри Чайтаня отговори: „Моят скъп учител
Винаги към Мен бащина любов е изпитвал.
Заради безпричинната си милост и затова
Изпратил ви е тук при Мен сега.”
(2.10.136)
След като Сарвабхаума Бхаттачария това чу,
Той попита Шри Чайтаня Махапрабху
Защо Ишвара Пури при себе си държи
Слуга, който идва от семейство на шудри?
(2.10.137)
На това Шри Чайтаня Махапрабху отговори:
„И Бог, и духовният Ми учител са независими.
Затова каквото който и от тях да стори,
Не се подчинява на правила предписани.
(2.10.138)
Милостта на Бог не се ограничава
До каста или род когато дума става.
Шри Кришна прие обяд в дома на Шри Видура,
Макар махатмаджи да беше по рождение шудра.
(2.10.139)
Милостта на Кришна е зависима
Единствено от любовния обмен.
Кришна постъпва съвсем независимо;
Единствено на обичта остава задължен.
(2.10.140)
Може да се каже на това в заключение,
Че когато липсва почтителното преклонение
В отношенията с Бога, а обичта спонтанна преобладава
Щастието нараства милиони пъти у този, който се отдава.
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Просто слушането на святото име носи съвършенство
И преданият се потапя в трансцендентно блаженство.”
(2.10.141)
След като изрече тези слова
Шри Чайтаня Говинда прегърна,
А Говинда, радостен отдън душа,
С поклон в нозете Му на обичта отвърна.
(2.10.142)
Чайтаня Махапрабху продължи
Тогава с Сарвабхаума да говори:
„Скъпи Бхаттачария, само помисли Това никой не би могъл да оспори,
Че който е на Моя духовен учител слуга
Завинаги заслужил Ми е почитта.
(2.10.143)
Като такъв, на Мен не подобава
Да го ангажирам да Ми служи лично;
Ала заповедта на Моя гуру е такава.
Кажи, как да постъпя е логично?”
(2.10.144)
Сарвабхаума Бхаттачария рече:
„Ти сам от шастра знаеш вече,
Че човек не бива да не се подчинява
На заръката, която Шри Гуру му дава.
(2.10.145)
Парашурама, в изпълнение на бащината си заръка
Погуби майка си, Ренука, несмутен от мъка,
Сякаш не майка, ами враг му беше тя;
Когато Лакшман, братът на Рама, чу това
Той незабавно се зае на заповедите Му в изпълнение;
Заръката на гуру трябва да се изпълнява без съображения.”126
(2.10.146)
„Каквото една велика личност повелява Като баща например - трябва да се изпълнява
Без върху смисъла на казаното да се разсъждава,
Защото такава една заръка в себе си въплъщава
Добра съдба и за двамата от нас,
Като особено облагодетелстван съм Аз.“127
(2.10.147)
След като Сарвабхаума цитира това,

126

127

„Рагху Вамша” 14.46
„Рамаяна” (Айодхя-кханда 22.9)
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Махапрабху прегърна Говинда щастливо
И му повери без от съмнение и следа
Лично служене към тялото си красиво.
(2.10.148)
Всеки Говинда уважаваше
Като на Чайтаня най-скъпия слуга,
А Говинда служеше на ваишнавите
И се грижеше за техните тела.
(2.10.149)
Харидаса старият и младият Харидаса,
Които и двамата музиканти по сърца са,
Обичаха много, както Рамай и Нандай,
Да общуват с Говинда, който от преданост сияй.
(2.10.150)
Всички те останаха с Говинда,
За да служат на Махапрабху.
Такава е добрата съдба изобилна,
Със която Говинда се прочу.
(2.10.151)
На следния ден Мукунда Датта каза на Чайтаня:
„Брахмананда Бхарати дошъл е да Ти поднесе почитания.”
(2.10.152)
Мукунда Датта тогава попита Бога:
„Да доведа ли тука Брахмананда Бхарати?
Махапрабху отговори: „Не мога
Така да постъпя, да идва тук него да карате!
Той ми е като духовен учител, затова по-добре
Аз да отида да се поклоня в лотосовите му нозе.”
(2.10.153)
След тези думи Махапрабху и Неговите бхакти
Отидоха да посетят Брахмананда Бхарати.
(2.10.154)
Когато те към него приближиха
Да видят облеклото му се удивиха С еленова кожа той тялото си покрил бе.
Махапрабху неудовлетворението си не можа да скрие.
(2.10.155)
Виждайки, че Брахмананда бе с еленова кожа облечен,
Махапрабху погледна през него с поглед отвлечен
И сякаш не го бе видял, попита Мукунда Датта:
„Къде е духовният ми учител Брахмананда Бхарати?”
(2.10.156)
Мукунда Датта отговори: „Ето го, пред Теб стои!“
Богът рече: „Не, това не е Брахмананда Бхарати.
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(2.10.157)
За някой друг говориш, недей да се шегуваш с Мен!
Явно от знание напълно си лишен.
Та повече от ясно е, че не може
Брахмананда Бхарати да носи еленова кожа.”
(2.10.158)
Брахмананда Бхарати си помисли щом това дочу:
„Еленовата ми кожа не се одобрява от Махапрабху.“
(2.10.159)
Признавайки грешката си, Брахмананда си помисли: „Виж!
Той право казва! Аз нося тази кожа само за престиж.
Ала на невежеството необятния океан
Не може да се прекоси просто с кожа на елен одран.
(2.10.160)
От днес насетне няма да я нося,
Шри Чайтаня за да не ядосам.”
Само щом Бхарати реши това,
Махапрабху, който му разбра ума,
Веднага на слугите си нарежда
Да донесат за санняси одежди.
(2.10.161)
Когато Брахмананда свали кожата на елена
И се премени със робата на санняс неопетнена,
Пред лотосовите му нозе дойде Чайтаня
Да му поднесе Своите почитания.
(2.10.162)
Брахмананда рече: „Със своето поведение
Ти напътстваш обикновеното население.
Затова аз нищо няма да сторя
Противно на Твоята сладка воля;
Иначе Ти няма да ме почетеш както жадувам,
А ще ме пренебрегнеш, от което се страхувам.
(2.10.163)
Брахман, който сега виждам, не е един, а двама.
Единият е Господ Джаганнатха неподвижен в храма,
А другият Брахман, който се движи, си Чайтаня, Ти!
Бог Джаганнатх е арча-виграха и като мурти в храма стои,
А Ти, Махапрабху Чайтаня, движиш се по Своя сгода.
Вие сте Брахман, господарят на материалната природа,
Ала – подвижен и неподвижен - Той сега играе ролите на двама
И тъй двама Брахман живеят в Джаганнатха Пури, Пурушоттама.
(2.10.164)
От двамата Брахмана Ти си със светъл цвят,
А с черен цвят на тялото е Господ Джаганнатх.
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Но помежду ви едно нещо общо си остава Всеки един от вас света освобождава.”
(2.10.165)
Чайтаня отговори: „Истината да ти кажа,
Благодарение на тебе, който си Мой гуру,
И на твоето присъствие ще се окаже,
Че има двама Брахмана във Джаганнатха Пури.
(2.10.166)
И Брахмананда, и Гоурахари
Се движат, видно е нали?
Докато Бог Джаганнатх,
Който е със черен цвят,
Макар за всички да се грижи
Стои си на олтара неподвижен.”
(2.10.167)
Брахмананда Бхарати тогава кротко възрази:
„Сарвабхаума Бхаттачария, моля те, стани
Посредник между мен и Шри Чайтаня
Във този спор с логически обоснования.”
(2.10.168)
Брахмананда Бхарати продължи:
„Живото същество само тук стои,
Докато Върховният Брахман
Е всепроникващ - тук и там.
Това е заключителното описание,
Съдържащо се във разкритите писания.
(2.10.169)
Шри Чайтаня Махапрабху пречисти моята душа,
Отнемайки еленовата ми кожа.
Че аз по-нисш от него съм е доказателство това,
Че Той е всепроникващ и че всичко може.
(2.10.170)
„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 се оказва победен.”128
(2.10.171)
Всички признаци във този стих
От „Вишну Сахасра Нама Стотра” изброени
В тялото на Шри Чайтаня аз открих:
128

„Махабхарата”, Дана-дхарма, „Вишну Сахасра Нама Стотра”
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Ръцете Му със паста от сандал са украсени,
А нишката, получена от Господ Джаганнатх,
Е накитът Му, от всяка скъпоценност по-богат.”
(2.10.172)
След като чу това, без много да се чуди
Сарвабхаума Бхаттачария отсъди:
„Брахмананда Бхарати, твоя е победата славна!“
Шри Чайтаня Махапрабху рече незабавно:
„Аз приемам всичко, което Брахмананда отстоява
И нямам с какво повече да му се противопоставя.“
(2.10.173)
Понеже смяташе себе си за ученик смирен
На Брахмананда Бхарати, приемайки го за учител
Махапрабху се съгласи с словата му, напълно уверен,
Че в спор със гуру ученикът е сразен, каквото и да е опитал.
(2.10.174)
Брахмананда Бхарати възропта
Незабавно срещу Божиите слова,
Казвайки: „Не е причината това
Поражението да приемеш Ти сега.
Причина друга тука има, зная!
Естествена характеристика е тая,
Че Ти признаваш се за победен
В ръцете на Твоя преданоотдаден.
Има и още нещо друго в Твоя прослава Моля Те, чуй внимателно за какво дума става.
(2.10.175)
Още от самото си рождение аз бях
Вглъбен в медитация върху безличностния Брахман,
Ала откак по щастлива съдба Те видях,
Напълно преживях аз Кришна, Бхагаван.
(2.10.176)
Откакто Те видях, о най-прекрасен санняси,
Аз чувствам присъствието на Кришна в ума си
И Го виждам непрекъснато пред своите очи.
Сега искам да възпявам името на Бог Хари!
Освен това във своето сърце
Копнея да служа в Твоите нозе,
Защото в мене не остана и съмнение излишно,
Че си не друг, ами самият Господ Кришна.
(2.10.177)
Билвамангала Тхакура изостави
Своите имперсонални реализации
Върховния Господ за да слави!
Подобна е и моята ситуация.”
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(2.10.178)
Брахмананда Бхарати заключи:
„Макар че в миналото тъй се случи,
Че от онези йоги и мистици бях почитан,
Които пътя на безличностното предпочитат,
Дойде такъв един прекрасен ден
Във който бях насила преобразен
В прислужничка от едно момче необикновено,
Което винаги шеги със гопите разменя.“129
(2.10.179)
Шри Чайтаня отвърна: „Любов
Екстатична към Кришна изпитваш;
Затова навред да Го съзираш си готов
И в Кришна съзнание високо политваш.”
(2.10.180)
Сарвабхаума Бхаттачария добави:
„В твърденията си и двамата сте прави.
Кришна постъпва много милостиво
Като на предания си директно се разкрива.
(2.10.181)
Ако не обича лудо Кришна, не успява
Човек директно да Го съзерцава.
Затова, от милостта на Шри Чайтаня облян,
Брахмананда Бхарати получи Неговия даршан.”
(2.10.182)
Чайтаня каза: „Бхаттачария, какво говориш?
Зло ли искаш да Ми сториш?
Вишну! Вишну! Моля Те, спаси ме!
От „възхвала“ като тази избави ме!”
(2.10.183)
С тези думи Шри Чайтаня взе
Брахмананда със себе си във Своя дом.
Оттогава насетне в Неговите нозе
Брахмананда Бхарати намери подслон.
(2.10.184)
По-късно ачариите Рамабхадра и Бхагаван
Се присъединиха към техния стан
И като от всички други грижи се освободиха,
Те подслон в нозете на Махапрабху добиха.
(2.10.185)
На следния ден Кашишвара Госай дойде
И остана да живее със Чайтаня,
129

Това е стих, записан от Билвамангала Тхакура, цитиран в „Бхакти Расамрита Синдху” (3.1.44).
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Който със голяма радост го прие,
Поднасяйки му Своите почитания.
(2.10.186)
Кашишвара водеше Махапрабху във храма
На Джаганнатх и за да се избегне драма,
Той разчистваше тълпата най-отпред
За да не докосват Бога хората навред.
(2.10.187)
Както към морето се стичат всички реки,
Така и бхактите навред от вси страни
Сбраха се на Чайтаня в лотосните стъпала
На любовта божествена във властта.
(2.10.188)
Тъй като преданите дойдоха за подслон
И всички Му отдадоха смирен поклон,
Махапрабху със милостта си ги удостои
И от закрилата си никого не лиши.
(2.10.189)
Тъй аз описах срещата на всичките ваишнави
Със Шри Чайтаня Махапрабху милостиви.
Онзи, който слуша този разказ във прослава,
Постига подслон в лотосовите Му нозе красиви.
(2.10.190)
В лотосовите нозе на Рупа-Рагхунатха аз се моля
За тяхната милост, унищожаваща всяка неволя
И продължавам „Чайтаня Чаритамрита” да разказвам,
Като в техните стъпки да вървя не се отказвам.
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ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ЗАБАВЛЕНИЯТА БЕДА-КИРТАНА НА ШРИ ЧАЙТАНЯ МАХАПРАБХУ
(2.11.1)
Шри Чайтаня Махапрабху потопи света цял
В океана на екстазната любов прелял,
Като в храма на Джаганнатх танцуваше красиво
И скачаше високо, дивно и неудържимо.
(2.11.2)
Нека Бог Чайтаня Махапрабху се прославя вечно!
Нека славата на Нитянанда стигне до земи далечни!
Нека Шри Адвейта Прабху завинаги да се прочуе!
Нека всеки за преданите на Гоурангадева чуе!
(2.11.3)
Сарвабхаума Бхаттачария на следния ден
Помоли Шри Чайтаня Махапрабху смирен
Да му позволи нещичко да Му хортува
Без че ще Го оскърби да се страхува.
(2.11.4)
Богът Бхаттачария увери
Че може да говори, без да се бои.
Но добави, че ако това, което твърди
Е неподходящо, ще му противостои.
(2.11.5)
Сарвабхаума каза: „Един цар има Пратапарудра Рая е неговото име.
Да Те види той жадува със вълнение
И умолява Те за Твоето разрешение.”
(2.11.6)
Веднага щом Чайтаня чу това предложение,
Той покри ушите си и рече със недоумение:
„Мой скъпи Сарвабхаума, защо предлагаш
Нещо, със което на опасност Ме излагаш?
(2.11.7)
Нима не знаеш, че монах съм Аз?
Да се срещне с цар е за един санняс
Все едно да се среща със жена!
Равносилно на отрова е това.”
(2.11.8)
Богът, съжалявайки горчиво,
Рече на Сарвабхаума живо:
„Уви, за онзи, който е сериозен
Да прекоси океана мистериозен
На съществуването материално, отровно
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И да се заеме с служене към Бог любовно
Без никаква материална мотивация,
Да види материалист в ситуация
Зает в сетивно наслаждение
Или жена с подобно поведение,
По-отвратително е и по-долно
От пиенето на отрова доброволно.“130
(2.11.9)
Сарвабхаума Бхаттачария отвърна на това:
„Мой скъпи Господи, което каза е точно така!
Но този цар не е обикновен, а е прославен
Като слуга на Джаганнатха и велик отдаден.”
(2.11.10)
Шри Чайтаня Махапрабху отсече:
„Макар да е правилно, което рече,
Че велик предан наистина е царя
На вселената на Господаря,
Той трябва да бъде считан при все това
За отровна и опасна змия.
По подобен начин, сравнение такова Аз бих дал:
Дори жена да е направена от дървен материал,
Един мъж се възбужда и това е норма
Просто като докосне тази нейна форма.
(2.11.11)
„Точно както човек веднага се бои
Зърне ли живи, извиващи се змии
Или дори само изображение на змия,
По същия начин, види ли материалист или жена,
Трябва да се страхува устременият към себереализация
И дори телата им да не поглежда в никаква ситуация.”131
(2.11.12)
Бхаттачария, ако продължаваш да говориш така,
Няма да Ме видиш ти отново никога!
Затова не позволявай на такава молба
Да излиза повече от твоята уста.“
(2.11.13)
Уплашен, Сарвабхаума се завърна у дома
И започна да медитира над това.
(2.11.14)
По това време Махараджа Пратапарудра
Пристигна в Джаганнатха Пури
И придружаван от министрите си мъдри,
130
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Военачалници и секретари,
Той отправи се към обителта свята
Да види в храма Господ Джаганнатха.
(2.11.15)
Когато в Джаганнатха Пури царят се завърна,
Заедно с него пристигна Рамананда Рая
И веднага отправи се Махапрабху да зърне,
Без себе си от щастие да знае.
(2.11.16)
Когато срещна Шри Чайтаня,
Рамананда Му отдаде почитания.
Богът го прегърна и двамата заплакаха,
В екстазна према те очите си изплакнаха.
(2.11.17)
Виждайки съкровените отношения
На Бога с Рая Рамананда,
Бхактите застинаха от удивление,
Смаяни от силна изненада.
(2.11.18)
Рамананда Рая рече:
„Както нареди ми вече,
Аз известих царя надлежно
Да ме освободи от службата прилежна,
Както самият Ти заръча неотдавна.
Царят бе удовлетворен и незабавно
Ме освободи от материалните дела
И ето ме при Теб, свободен съм сега.
(2.11.19)
Казах му: „Твое величество, аз вече не желая
Да се занимавам с политическа дейност като тая.
Копнея единствено в нозете на Чайтаня да намеря спасение.
Умолявам те, дари ми своето милостиво разрешение.”
(2.11.20)
Когато му поднесох това предложение,
Царят изпита голямо удовлетворение,
Че името Ти чува и в този миг от трона се изправи,
Прегръщайки ме като равен, сякаш се самозабрави.
(2.11.21)
Мой Господи, щом царят чу Твоето свято име,
Надмогнат беше от екстаза на любов неустоима.
Ръцете ми той пламенно и силно улови
И всички признаци на према прояви.
(2.11.22)
Веднага щом чу моята молба, царя
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Ми отпусна пенсия без да преговаря Пълно заплащане без неустойки направи
И да служа във нозете Ти директно ме отправи.
(2.11.23)
След това цар Пратапарудра каза смирено:
„Колкото до окаяник пропаднал като мене,
Аз съм толкова противен, че да видя Господа съм недостоен,
А само ако човек Му служи е животът му благопристоен.”
(2.11.24)
Сетне царят добави: „Бог Гоуранга
Е Кришна, синът на Махараджа Нанда.
Той е много милостив и аз тая надежда,
Че в бъдно раждане ще ме поглежда.”
(2.11.25)
О Господи, не мисля, че у мен Завърши сетне Рамананда Рая Има дори частица проявен
От любовния екстаз на царя!”
(2.11.26)
Тогава каза му Гоуранга:
„Мой скъпи Рая Рамананда,
От всички предани на Кришна, ти си се най-издигнал.
Който те обича, несъмнено съвършенство е постигнал.
(2.11.27)
Щом царят проявил е толкова любов към теб,
Той без съмнение от Кришна ще бъде приет.
(2.11.28)
Бог Шри Кришна каза на Арджуна:
„Партха, запомни тези Мои думи Онзи, който за Мой отдаден се представя,
Всъщност Мой предан той така не става.
А онзи, който е слуга на Мой слуга,
Истински Свой предан Аз ще назова.“132
(2.11.29-30)
„Моите отдадени с голямо внимание и уважение
Ми отдават служене със предано вълнение,
Със цялото си същество Ми се покланят,
Обожават другите предани и ги прославят.
И всички живи същества те виждат свързани със Мен,
За Мен влагат енергията на телата си в любовен обмен,
Да славят качествата и формата Ми те речта си ангажират,
Да посвещават своя ум във мисълта за Мен не спират,

132

Цитат от „Ади Пурана”, също включен в „Лагху Бхагаватамрита” (2.6)
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Стремейки се да се откажат от желанията тленни –
Такива са характеристиките на преданите съвършени.”133
(2.11.31)
Бог Шива каза на богинята Парвати:
„Моя скъпа Деви, от Ведите сме запознати
С обожанието на Вишну и на полубоговете.
Ала по-висше и препоръчано от тези двете
Е с преданост Бог Вишну да се обожава.
Но факт е, че човек най-мил на Вишну става
Когато служене на Негов скъп слуга отдава Затова най-висше е да служим на ваишнава.”134
(2.11.32)
„Тези, чиято отреченост е мъждукаща и оскъдна,
Едва ли могат да постигнат служене към преданите чисти,
Отдадени на Бога в несебичност безразсъдна,
Поели пътя към Ваикунтха, царството на Бог лъчисто.
Те са заети непрестанно Господа да възхваляват,
Който е на полубоговете и живите същества господаря.”135
(2.11.33)
Брахмананда Бхарати, Сварупа Дамодара, Пури Парамананда,
Бог Нитянанда, Мукунда Датта и Джагадананда
И други предани не споменати тук от мен
Присъстваха при Бог Чайтаня в тоз момент.
(2.11.34)
Шри Рамананда Рая затова отдаде почитания
На всички предани на Господ Шри Чайтаня,
Особено на четиримата духовни учители И подобаващо поздрави отдадените почитани.
(2.11.35)
Шри Чайтаня сетне попита Рамананда Рая:
„Присъствието ти тука всички ни омая,
Но ти дали вече успя да посетиш
И на гледката дивна да се насладиш
На лотосоокия Джаганнатх във Неговия храм?“
Рамананда отговори: „Тъкмо сега отивам там.“
(2.11.36)
Шри Чайтаня каза му тогава смаян:
„Какво си сторил, скъпи Рамананда Рая?
Защо не отиде при Джаганнатх, а след това
При мен? Защо да дойдеш първо тук избра?”
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„Шримад Бхагаватам” 11.19.21-22
Цитат от „Падма Пурана”, също включен в „Лагху Бхагаватамрита” 2.4
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„Шримад Бхагаватам” 3.7.20
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(2.11.37)
Рамананда Рая каза: „Краката са като колесница,
А сърцето е като колесничар със здрава десница.
Живото същество отива накъдето
С нишката си води го сърцето.
(2.11.38)
Какво да сторя, като умът ми втурна се насам?
Не можех да отида първо в Джаганнатховия храм.”
(2.11.39)
Шри Чайтаня Махапрабху го посъветва:
„Веднага иди до храма докато е светло,
Виж там Бога и прибери се след това
С роднините си да се срещнеш у дома.“
(2.11.40)
След като получи разрешение от Бог Чайтаня,
В храма на Джаганнатха да отдаде почитания
Шрила Рамананда Рая се отправи припряно;
Преданото му служене за мнозина е недоразбрано.
(2.11.41)
Когато Махарадж Пратапарудра
Във Джаганнатха Пури се завърна,
Той извика Сарвабхаума Бхаттачария.
Когато Сарвабхаума отиде да види царя,
Раджата му отдаде почитания смирено
И следните въпроси му зададе вдъхновено.
(2.11.42)
Царят попита: „Предаде ли молбата ми на Бога?”
Сарвабхаума отвърна: „Да, сторих всичко, което мога.
(2.11.43)
Ала въпреки моето усилие голямо,
Богът не е съгласен дори да те види само.
Той каза, че ако помоля Го отново, ще
Напусне Пури и ще иде другаде.”
(2.11.44)
Чувайки тези думи, царят зарида
И в нещастието си изрече следните слова:
(2.11.45)
„Шри Чайтаня се спусна в този свят
Да спаси всеки грешник долен, прокълнат
И в следствие на това Той освободи
Начело със Джагаи и Мадхаи падналите души.
(2.11.46)
Нима Чайтаня Махапрабху, уви
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Спуснал се е в този свят, за да спаси
Всекиго, до най-последния грешник окаян,
С изключение на някой си Пратапарудра отчаян?
(2.11.47)
„Уви, нима Чайтаня Махапрабху в този свят е проявен,
Решавайки всички други да спаси, с изключение на мен?
Той с милостивия си поглед много нисши хора дарява,
Които обикновено дори да бъдат гледани не трябва.”136
(2.11.48)
Цар Пратапарудра продължи сломен:
„Ако Шри Чайтаня Махапрабху е решен
Никога да не ме види, аз тогава
Живота си тозчас ще изоставя!
(2.11.49)
Ако милостта на Шри Чайтаня не получа,
Няма смисъл повече във тяло да се мъча.
Царството ми също става безполезно;
Без тази милост всичко е болезнено.”
(2.11.50)
Виждайки решителността на царя,
Сарвабхаума се замисли и се смая.
(2.11.51)
Накрая Сарвабхаума Бхаттачария рече:
„Мой скъпи царю, недей да се тревожиш вече!
Заради твоята решителност необикновена
Аз съм уверен, че тя вече е благословена
И Чайтаня Махапрабху, независимият Бхагаван,
Скоро ще те удостои с безценния си даршан.
(2.11.52)
Човек може да се доближи до Върховния Бог
Единствено чрез своята чиста любов.
Любовта ти към Чайтаня е дълбока и проникновена,
Затова и милостта Му към тебе ще е несъмнена.”
(2.11.53)
Сарвабхаума Бхаттачария тогава предложи:
Има начин, с който директно да Го видиш можеш.
(2.11.54)
В деня на Ратха Ятра фестивала
Пред муртите Той ще танцува до премала
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„Шри Чайтаня Чандродая Натака” 8.28
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В големия екстаз на любовта
Щом зърне Господаря на света.
(2.11.55)
След Ратха Ятра фестивала този ден,
От танците пред Бога лекичко поуморен,
Шри Чайтаня ще влезе в градината Гундича;
Без царските одежди ти тогава там дотичай.
(2.11.56)
Когато Шри Чайтаня влезе във градината Гундича,
Ела и петте глави от „Шримад Бхагаватам” прочети,
Описващи как Кришна с гопите танцува и се развлича
И в този миг лотосовите нозе на Шри Чайтаня улови.
(2.11.57)
Шри Чайтаня ще бъде вглъбен в любов екстатична,
Какво отвън се случва ще Му бъде безразлично
И чувайки как рецитираш „Бхагавата” във прослава,
Той ще те прегърне знаейки, че си чист ваишнава.
(2.11.58)
Богът бездруго към теб вече отношението си промени,
Чистата ти любов когато Рамананда Рая Му разкри.”
(2.11.59)
Махараджа Пратапарудра прие
Съвета на Бхаттачария присърце
И твърдо той във своя ум реши
Заръките му да последва като не греши.
Така почувства той отвътре моментално
Безкрайно щастие трансцендентално.
(2.11.60)
Царят запита: „Кога ще бъде Снана Ятра,
Церемонията по къпането на Бог Джаганнатха?”
Бхаттачария отвърна: „Само още три
До тази церемония остават дни.”
(2.11.61)
След като цар Пратапарудра окуражи така,
Сарвабхаума Бхаттачария се върна у дома.
Шри Чайтаня в деня на Божията Снана Ятра
Изпита в сърцето си чувство много приятно.
(2.11.62)
Наблюдавайки церемонията Снана-ятра
Шри Чайтаня беше изключително щастлив,
Ала когато сетне се оттегли Джаганнатха,
Махапрабху в раздялата от мъка беше полужив.
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(2.11.63)
Гопите раздяла с Кришна да търпят не могат;
Махапрабху изпита същата трескава тревога,
Когато вече не виждаше Господ Джаганнатха.
В това състояние Той замина за Алаланатха.
(2.11.64)
Ала не оставиха преданите своя Господ сам;
По стъпките Му също отидоха те там
И Го помолиха тозчас във Пури да се върне
Пристигащите от Бенгал бхакти да прегърне.
(2.11.65)
По този начин Сарвабхаума Бхаттачария
Върна в Джаганнатха Пури Бог Чайтаня.
След това отиде при Махараджа Пратапарудра,
За да го извести, че Богът се е върнал.
(2.11.66)
Докато при царя беше Сарвабхаума Бхаттачария,
При тях отиде зет му, Гопинатх Ачария.
Понеже беше брахмана, царя той благослови
И сетне следните слова на Сарвабхаума зареди:
(2.11.67)
„Около двеста извисени бхакти идват от Бенгал,
Всеки от тях специално на Чайтаня се отдал.“
(2.11.68)
Те вече са почти пред град Пурушоттам!
Стигнаха езерото Нарендра и сега чакат там.
За всички искам жилища – да бъдат настанени
И угощения с прасадам да им бъдат уредени.
(2.11.69)
Царят отговори: „Заповеди ще издам
На прислужващия в Божия свят храм.
Той ще се погрижи всеки да е настанен
И с прасадам да е, както искаш, подкрепен.
(2.11.70)
Сарвабхаума, моля ти се, покажи ми
Един по един, назовавайки по име,
Преданите на Чайтаня, които са дошли
На Гаудадеша от далечните земи.”
(2.11.71)
Сарвабхаума Бхаттачария помоли Махараджата:
„Скъпи царю, на покрива качи се на палата.
Всички бхакти до един познава зет ми Гопинатха Той ще ги различи и на тебе ще разкрие имената.
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(2.11.72)
Всъщност аз никого от тях не познавам,
Макар че за това мечтая си, признавам.
Но моят зет е с всекиго от тях добър познат;
Имената на всинца им ще чуеш ти от Гопинатх.”
(2.11.73)
След като Сарвабхаума каза това,
Той на двореца се качи на покрива
Заедно със царя и със зет си Гопинатха.
По това време вече в близост до палата
Се виждаха да идват преданите от Бенгал,
С които царят искаше да се е запознал.
(2.11.74)
Говинда и Сварупа Дамодар
Бързаха да поднесат във дар
Гирлянди и прасадам от Джаганнатха
На ваишнавите, които там се сбраха.
(2.11.75)
Бог Гоуранга Шри Чайтаня
Най-напред изпратил бе тях двама.
Попита царят: „Кои са тези ваишнави?
Моля те, кажи ми кой с какво се слави?“
(2.11.76)
Сарвабхаума отговори щом въпроса чу:
„Този там е Шри Сварупа Дамодара.
На практика той е второто тяло на Махапрабху,
Толкова отдавна двамата са другари!
(2.11.77)
Говинда е онзи вторият човек;
Животът на Чайтаня е по-лек
С личен слуга като него отдаден.
Богът гирлянди и махапрасад предаде
По двамата - Говинда и Сварупа Дамодар
Бенгалските ваишнави да посрещнат с дар.”
(2.11.78)
Най-напред Сварупа Дамодар пристъпи
И на шията на Адвейта Ачария, приятеля си скъпи,
Първия гирлянд на обичта постави;
След него и Говинда същото направи.
(2.11.79)
Когато Говинда отдаде своите почитания,
Просвайки се в нозете на Адвейта Ачария,
Адвейта попита Сварупа Дамодара кой
Е Говинда, защото непознат му беше той.
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(2.11.80)
Сварупа отговори, че слуга на Ишвара Пури беше той
И че изпълнен бе със съвършени качества безброй.
(2.11.81)
„Ишвара Пури на Говинда нареди
За нуждите на Шри Чайтаня лично да следи
Така Богът винаги до себе си го държи,
Отляво, до сърцето Му Говинда все стои.”
(2.11.82)
Царят попита: „А кой е този, тъй сияен,
Комуто поднесоха те двата гирлянда?
По осанката му всеки може да познае,
Че е велик отдаден на Гоуранга.”
(2.11.83)
Гопинатх Ачария отговори на царя:
„Неговото име е Адвейта Ачария.
На Него всички отдават почитания,
Прославян е дори от самия Бог Чайтаня.
Издигнат е безкрайно във предаността
И като най-висш бхакта е известен затова.
(2.11.84)
Ето там стоят Шриваса и Вакрешвара Пандита,
А тези пък са Видянидхи и Гададхара Пандита.
(2.11.85)
Това са Ачаряратна, Пурандара Пандита,
Гангадас и Шанкара, със знание пропити.
(2.11.86)
А ето ги Мурари Гупта и Пандита Нараяна,
И Харидас Тхакура, който спасител на света стана.
(2.11.87)
Ето го и Хари Бхатта,
А там е Нрисимхананда;
Това тук е Васудева Датта,
А онзи - Сена Шивананда.
(2.11.88)
Ето ги там и тримата братя Гхош –
Говинда, Мадхава и Васудева!
Техният санкиртан е пропит с такава мощ,
Че Чайтаня черпи голяма наслада от него.
(2.11.89)
Това тук е Рагхава Пандита,
А този е Ачария Нандана;
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Там виж Шриман Пандита,
Шриканта и Нараяна.
(2.11.90)
Ето тука Шукламбара,
Ето там пък е Шридхара.
Виж Валлабха Сена и Виджая,
Пурушоттама и Санджая!
(2.11.91)
А това са жителите на Кулина-грам,
Такива като Рамананда и Сатяраджа Кхан.
Наистина, те всички са събрани там Моля те, погледни и убеди се сам.
(2.11.92)
Ето ги Мукунда даса, Нарахари
И техните отколешни другари
От Кханда - Шри Рагхунандана,
Чиранджива и също Сулочана.
(2.11.93)
Колко имена трябва да ти кажа?
Всички предани, които тука ти покажа
Са на Чайтаня спътници във вечността,
А Махапрабху е техният живот и душа.”
(2.11.94)
„Като гледам всички тези предани на Бога –
Отговори цар Пратапарудра удивен –
В смайване на себе си да дойда аз не мога,
От излъчването им сияйно поразен!
(2.11.95)
Наистина, сиянието на техните снаги
Надминава милиони слънчеви лъчи.
Нито някога съм чувал аз в мелодия така
Да се възпяват Божиите свети имена.
(2.11.96)
Не съм виждал екстатична любов подобна,
Нито съм чувал светите имена
Да се възпяват толкова гръмовно,
Нито такива танци във санкиртана.”
(2.11.97)
Отвърна Сарвабхаума Бхаттачария:
„Тази пресладка духовна вибрация
Е специално Божие проявление, према-санкиртана Съвместно възпяване с любов на кришна-нама.
(2.11.98)
В Кали-юга спуснал се е Бог Чайтаня
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Да проповядва религията на Кришна съзнание.
Затова възпяването на светите имена без мера
Е религиозният принцип подобаващ в тази ера.
(2.11.99)
Всеки, който Бог Чайтаня обожава,
Като Името съвместно с други възпява,
Трябва да е ясно, че е с разум надарен.
От всякаква интелигентност е лишен
Онзи, който името на Бога не възпява Той жертва на епохата на Кали става.
(2.11.100)
„В епохата на Кали, надарените с интелигентност хора
Обожават Златният аватар, известен като Гоура
Чрез изпълняване санкиртана на Божиите свети имена,
Които постоянно със любов 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.”137
(2.11.101)
Царят каза: „Според доказателствата на разкритите писания
Става ясно, че Бог Кришна е самият Шри Чайтаня.
Защо тогава учени, които за образовани минават,
Понякога съвсем безразлични към Него остават?”
(2.11.102)
„Който е получил – отговори Бхаттачария –
Дори малка капка милост от Чайтаня,
Че Той е самият Бог Кришна разбира;
Друг никой тази тайна не прозира.
(2.11.103)
Ако с милостта на Чайтаня не съм надарен,
Няма значение колко съм образован и учен,
Дори да гледам или да слушам, аз не ще да мога
Да приема Чайтаня за Върховната Личност на Бога.
(2.11.104)
„Мой Господи, ако някой получи дори и следа
На Твоите лотосови нозе от милостта,
Ще разбере величието на Твоята личност.
Ала ако той просто разсъждава безразлично,
Не ще успее Бога никога да разбере,
Дори и Ведите безброй години да чете.”138

137
138

„Шримад Бхагаватам” 11.5.32
„Шримад Бхагаватам” 10.14.29
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(2.11.105)
Царят каза: „Вместо да посетят Божия храм,
Всички предани са се затичали насам,
За да отдадат те първом почитания
В обителта на Бог Махапрабху Чайтаня.”
(2.11.106)
На това Сарвабхаума отговори:
„Такава е спонтанната любов.
Нетърпелив е всеки, що да стори,
Да зърне Шри Чайтаня, своя Бог.
(2.11.107)
Най-напред преданите ще отдадат почитания
В лотосовите нозе на Бог Чайтаня,
А сетне ще Го вземат с тях и ще Го заведат
Да види в храма Господ Джаганнатх.”
(2.11.108)
Царят каза: „Видях с очите си и зная
Че Ванинатх, синът на Бхавананда Рая,
Отиде с още пет-шест други мъже
Джаханнатх-прасадам да им донесе.
(2.11.109)
Всъщност Ванинатха вече се отправи
Със количество огромно от маха-прасадам
На Шри Чайтаня към обителта.
Моля те, кажи причината за това?”
(2.11.110)
Сарвабхаума отговори: „Тъй като разбра,
Че бхактите пристигат, Бог Чайтаня знак подаде
И Ванинатх с останалите затова
Донесоха толкова маха-прасадам.”
(2.11.111)
Тогава го попита царя:
„Кажи ми, скъпи Бхаттачария,
Оставам си във крайно неведение
Защо преданите имат такова поведение,
Че не спазват правилата за посещение
В святото място за поклонение
Като постене, бръснене и други такива;
Защо да приемат прасадам веднага отиват?”
(2.11.112)
На това отвърна Сарвабхаума Бхаттачария:
„Което каза е напълно вярно, скъпи царю.
То съответства на поклонническите принципи предписани;
Ала има и друг път, който като спонтанна любов описан е.

350

Според него има специфични фини моменти
При изпълнението на предписаните постаменти.
(2.11.113)
За постене и бръснене предписанията
Дадени в текстовете на писанията
Са заповеди на Бога индиректни;
Ала когато Той нарежда им директно,
Естествено е преданите да приемат най-напред
Прасадам, отдавайки му приоритетно ред.
(2.11.114)
Ако няма маха-прасадам на разположение,
Че ще се пости, то се знае ясно.
Но ако Върховният Бог ти отправя предложение,
Да пропуснеш възможността е ужасно.
(2.11.115)
Когато Шри Чайтаня разпространява сам
Прасадама със Своята трансцендентална длан,
Кой ще пренебрегне възможност такава
И на предписания пост ще се отдава?
(2.11.116)
Една заран преди време Бог Чайтаня
Донесе ми маха-прасад ориз в кревата.
Аз го изядох още преди да стана,
Преди дори да съм си измил устата.
(2.11.117)
Човекът, към когото Бог е милостив,
Вдъхновявайки го отвътре във сърцето,
Подслон при Кришна приема щастлив,
Загърбвайки ритуалите на Ведите превзети.
(2.11.118)
„Когато Бог, намиращ се в сърцата на всички,
Отвътре в сърцето някой човек вдъхновява,
Обществените нравствени привички
И принципи предписани той изоставя.”139
(2.11.119)
След това царят слезе на земята
От покрива на своя разкошен палат
И извика Каши Мишра и слугата,
Надзираващ храма на Бог Джаганнатх.
(2.11.120-121)
Пратапарудра Махараджа се разпореди тогава

139

„Шримад Бхагаватам” 4.29.46
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На Каши Мишра и надзорника какво да става:
„На всички предани на Бога жилища предоставете,
Прасадам и достъп до храма безпроблемен им осигурете.
(2.11.122)
Заповедите на Бог Чайтаня
Внимателно и без колебания
Трябва прилежно да се изпълняват.
Дори Богът директни заповеди да не дава,
Вие трябва да изпълнявате Неговите желания
Просто като разбирате жестовете на Чайтаня.”
(2.11.123)
С тези думи царят им позволи да се оттеглят;
Сарвабхаума също отиде ваишнавите да погледа.
(2.11.124)
От далечно място Сарвабхаума Бхаттачария,
Заедно със своя шурей Гопинатх Ачария,
Наблюдаваха внимателно какво става
На срещата на Шри Чайтаня с всички ваишнави.
(2.11.125)
Тръгвайки надясно от Симха-двара Главната порта на храма към олтара Всички преданоотдадени поеха сега
Право на Каши Мишра към дома.
(2.11.126)
Междувременно Шри Чайтаня
На своите спътници в компания
Се срещна с всички ваишнави,
Което щастие велико Му достави.
(2.11.127)
Първи Адвейта поднесе молитви и почитания
В лотосовите нозе на Бог Чайтаня,
А Махапрабху веднага щом Го зърна,
В екстаза на любовта Го прегърна.
(2.11.128)
Всъщност, Махапрабху и Адвейта Ачария не скриха
Възбудата, която от екстатична кришна-према проявиха.
Отчитайки времето и обстоятелствата, Шри Чайтаня
Обаче хладнокръвие запази и себеовладян остана.
(2.11.129)
Сетне молитви на Чайтаня в лотосовите нозе
Отдадоха преданите, начело със Шривас,
А Богът всеки по отделно във прегръдка взе,
Развълнуван от силна любов във екстаз.
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(2.11.130)
Богът към всички предани се обърна,
Като един след друг щастливо ги прегърна
И ги заведе до един след това
На Каши Мишра във дома.
(2.11.131)
Ала жилището на Каши Мишра малко бе
Всички събрани предани да побере;
Притиснати един до друг стояха те.
(2.11.132)
Махапрабху всички предани разпореди
Да седнат наблизо от двете Му страни
И със собствената си прекрасна лотосова длан
Им предложи паста от сандал с цветен гирлянд.
(2.11.133)
След това Гопинатх Ачария,
А с него и Сарвабхаума Бхаттачария,
Посрещнаха както подобава
В дома на Бога всеки един ваишнава.
(2.11.134)
Върховният Бог Чайтаня Махапрабху
Се обърна към Адвейта Ачария Прабху,
Като му каза сладко: „Скъпи Ми господине,
С пристигането Ти животът Ми не е напразно минал.“
(2.11.135-136)
Адвейта Ачария отговори Му със глас висок:
„Това е естествена характеристика на Върховния Бог!
Макар да е съвършен и пълен с всички достояния,
Той въпреки това се наслаждава в съкровената компания
На Своите свидни предани, с които без съмнение
Си има най-разнообразни вечни забавления.”
(2.11.137)
Щом Махапрабху видя Васудева Датта,
По-големия брат на Мукунда Датта,
Той със щастие се изпълни догоре
И, докосвайки Го с ръка, му заговори:
(2.11.138)
„Макар брат ти Мукунда да Ми е приятел стар
И още от детинство да Ми е другар,
Аз въпреки това изпитвам щастие по-силно,
Видя ли не неговото, а твоето лице свидно.”
(2.11.139)
Васудева нежно отговори:
„Тук няма смисъл да се спори.
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Мукунда получи общуването Ти в самото начало Това е неговото раждане трансцендентално.
Още тогава той подслона взе
На Твоите прекрасни лотосни нозе.
(2.11.140)
Макар Мукунда да е по-малък от мен,
Той пръв от Тебе бе благословен,
Затова аз го считам за по-старши сега.
Към него си благоразположен Ти освен това,
Така че е ясно - той ме превъзхожда
С качествата си прекрасни всевъзможни.”
(2.11.141)
Богът към него се приведе:
„Единствено заради тебе
Донесох две книги тук
От поклонението си на юг.
(2.11.142)
Сварупа Дамодара пази двете книги;
От него ги вземи и препиши ги!”
Чувайки тези поверителни слова,
Васудева се зарадва от душа.
(2.11.143)
Всъщност всеки един ваишнава
Копие от двете книги си направи.
И така, двете книги от ръка на ръка
Бяха разпространени из цяла Индия.
(2.11.144)
Сетне Богът се обърна към Шривас
С пресекващ от любов и нежност глас:
„Толкова съм задължен на теб и твоите братя,
Че купен съм от обичта ви пребогата”
(2.11.145)
Шриваса тогава отвърна на Бога:
„Защо така говориш? Да Те разбера не мога.
По-скоро ние, слуги Твои, братя четирима,
Сме спечелени от милостта Ти несравнима.”
(2.11.146)
След това, виждайки пред себе си Шанкара,
Махапрабху обърна се към брат му Дамодара:
„Обичта, която към тебе Аз питая,
Изпълнена е с уважение, то се знае.
(2.11.147)
Затова дръж по-малкия си брат Шанкара
Близо до теб, заради връзката ни здрава,
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Която той установи при отношенията с Мен,
Във чиста, неподправена любов установен.
(2.11.148)
Отвърна на това Пандита Дамодара:
„Макар по-малък брат да ми е Шанкара,
От днес насетне той за мен по-старши е,
Понеже да получи милостта Ти има щастие.”
(2.11.149)
Сетне, обръщайки се към Шивананда Сен,
Бог Чайтаня рече, от любовта му покорен:
„Аз знам, че от самото начало още
Привързаността ти към Мен е много мощна.“
(2.11.150)
Веднага щом тези топли думи чу,
Шивананда любов екстазна изпита
И просна се на земята пред Махапрабху,
Цитирайки следната строфа, с обич пропита:
(2.11.151)
„О, мой безгранични Господи! Милостив бъди към мен!
Макар в океана на невежеството да бях потопен,
Сега, след дълго време, аз постигнах Твоите нозе,
Точно както някой стига до спасителните брегове.
От мен не ще намериш, скъпи Господи, личност по-подходяща,
Върху която да излееш милостта си безпричинна и любяща.“140
(2.11.152)
Мурари Гупта в своето вълнение
Отначало не отиде при Чайтаня,
А вън пред вратата със смирение
Простря се да Му отдаде почитания.
(2.11.153)
Когато Шри Чайтаня не видя
Сред преданите Шри Мурари,
Той всичко друго бързо спря,
За да попита Своите другари
Къде е Неговият скъп слуга Мурари Гупта,
За който от екстаз при мисълта потръпва.
Веднага много хора се завтекоха в тревога
Да доведат Мурари Гупта при Бога.
(2.11.154)
Мурари Гупта, стиснал между зъбите си слама,
Дойде пред Бога в кротост и смирение голямо.

140

„Стотра Ратна” 21 от Ямуначария
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(2.11.155)
Когато видя Мурари да идва към Него,
Лишен от всякакво фалшиво его,
Бог Чайтаня се изправи, за да го посрещне,
Но Мурари, бягайки, отдалечи се и Му рече:
(2.11.156)
„Не ме докосвай, о Господи мой!
Отвратителен съм, далеч от мене стой!
Не съм достоен да ме пипнеш с пръст дори,
Защото тялото ми в порока на греха гори.”
(2.11.157)
Богът каза: „Мурари, скъпи Мой,
Недей дава такъв смирен отбой.
От ненужна кротост, моля те, въздръж се ти;
От поведението твое умът Ми се смути.”
(2.11.158)
Сетне прегърна го с тези думи последни
И току до себе си накара го да седне,
А след това със собствената си ръка
Започна да го чисти от прахта.
(2.11.159-160)
Бог Шри Чайтаня Махапрабху тогава
Отново и отново във прегръдка здрава
Милостта си даде на преданите свидни
В това число Ачарияратна, Видянидхи,
Гангадаса, Пандита Гададхара,
Хари Бхатта и Ачария Пурандара.
Богът описа качествата им добри
И пак, и пак с възторг ги възхвали.
(2.11.161)
На всеки от преданите щом поднесе почитания,
Изпълнен бе с голяма радост Шри Чайтаня.
Ала попита сетне: „Нима всички това са?!
Защо очите Ми не виждат Тхакур Харидаса?”
(2.11.162)
Видя тогава Шри Чайтаня
Как Харидас Тхакур от разстояние
Отдаде своята почит на земята
Със кротост, дотогава непозната.
(2.11.163)
Харидас Тхакур не бе отишъл там,
Дето преданите с Бога се събраха с плам,
Но на улицата сред тълпа, неразпознат,
Се бе прострял далече в дандават.
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(2.11.164)
Всички предани тогава
Отидоха при Харидаса с реч такава:
"Богът иска незабавно да те срещне.
Молим те, недей стоя така далече!"
(2.11.165)
Харидаса Тхакура отвърна засрамен:
"Аз не мога да се доближа до храма!
Такъв долен човек от каста ниска
Не може да отива толкоз близко!"
(2.11.166)
Харидас Тхакура изрази желанието си ясно:
Ако просто мога да намеря уединено място
В близост до храма, аз мога да остана сам
И да прекарвам времето си денонощно там.
(2.11.167)
Не бих искал слугите на Бог Джаганнатха
Да ме докосват, те са толкоз святи!
В градината самичък нека си стоя;
Нищичко друго не желая сега.”
(2.11.168)
Когато Бог Чайтаня за това разбра
От хората, поднесли тази новина,
Със щастие изпълни се Махапрабху
Щом за желанието на Харидаса чу.
(2.11.169)
Тъкмо в това време при Чайтаня
Дойде да му поднесе своите почитания
Каши Мишра, а до него застана
Самият надзорник на храма.
(2.11.170)
Щом видяха всички ваишнави сбрани,
Каши Мишра и този, който храма брани,
Се изпълниха със щастие неземно
И към преданите се отнесоха гостоприемно.
(2.11.171)
Двамата казаха на Чайтаня със смирение:
„Заповядай ни така да направим,
Че с необходимите приготовления
Да настаниме всичките ваишнави.”
(2.11.172)
Всички ваишнави ще бъдат настанени;
Нека сега с маха-прасад бъдат гостени.”
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(2.11.173)
Към Гопинатх Ачария Шри Чайтаня се обърна:
„Моля те с Каши Мишра и надзорника да се върнеш
И всички ваишнави заедно да настаните
По квартирите, посочени от тях самите.”
(2.11.174)
Сетне се обърна към другите двама,
Каши Мишра и надзорника на храма:
„Що касае остатъците от храна на Господ Джаганнатха,
Разпоредете да останат в притежание на Рая Ванинатха
Защото той може да се погрижи за всичките ваишнави,
Като разпространи маха-прасадама, който му се достави.”
(2.11.175)
Сетне Шри Чайтаня продължи:
„Недалеч от Моя дом стои
Уединена колибка една,
Потънала в градина от цветя.
(2.11.176)
Моля ви, дайте Ми тази стая
Защото Аз от нея се нуждая.
На това уединено място ще мога
Да помня лотосовите нозе на Бога.”
(2.11.177)
Каши Мишра отговори: „Знаеш,
Мой Господи, че всичко Ти принадлежи.
Можеш да вземеш каквото пожелаеш;
Моля те, за нищо не моли!
(2.11.178)
Мой Господи, ние също Ти принадлежим
Като слуги желанията Ти да удовлетворим.
Молим милостив към нас бъди
И всичките си искания изложи.”
(2.11.179)
След като изразиха становищата горни,
Каши Мишра и храмовият надзорник
Си тръгнаха, а Гопинатха
Пое след тях със Ванинатха.
(2.11.180)
Гопинатха тогава разгледа всички жилища,
А Ванинатха получи прасадам големи количества.
(2.11.181)
Така големи количества прасад накрая
Със себе си донесе Ванинатха Рая,
В това число питки и друга вкусна храна,
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А Гопинатх Ачария върна се също така,
След като почистил беше всичките квартири
И от нечистота не бе останала и диря.
(2.11.182)
Чайтаня Махапрабху тогава се изправи
И се обърна към събралите се ваишнави:
„Моля ви, всички сега тръгнете
И във жилищата си се настанете.
(2.11.183)
После да се окъпете в морето отидете
И към купола на храма погледнете.
Върнете се тука след това,
За да приемете своята храна.”
(2.11.184)
След като отдадоха своите почитания
В лотосовите нозе на Бог Чайтаня
Всички предани, на Гопинатх Ачария подире,
Отправиха се към определените квартири.
(2.11.185)
Тогава при Харидаса Тхакура отиде нашият Бог
И свари го да мантрува потънал в екстазна любов:
Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе!
(2.11.186)
Щом Харидаса Тхакура дочу
Стъпките на Шриман Махапрабху,
Той веднага се просна на земята
И започна да отдава дандавати,
А Бог Чайтаня вдигна го засмян
И прегърна го, в сълзи облян.
(2.11.187)
И двамата ридаеха щастливи,
Чувствайки любовта да ги облива.
От качествата на слугата си Богът бе затрогнат,
А от качествата на Господаря си слугата бе надмогнат.
(2.11.188)
Харидас Тхакура във смирението си рече:
„Скъпи Господи, не ме докосвай вече!
Защото най-пропаднал съм и съм сред хората най-нисш
И недокосваем съм за някой като Тебе толкова висш.“
(2.11.189)
Богът каза: „За да се пречистя Аз да те докосвам искам!
Де да можех да постъпвам като тебе толкоз чисто.”
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(2.11.190)
Шри Чайтаня Харидаса възхвали:
„Ти всеки миг се къпеш в светите реки,
Всеки миг извършваш жертвоприношения,
Милостиня даваш и подлагаш се на отречения.
(2.11.191)
Непрестанно Ведите изучаваш, затова си
По-добър от всеки брахмана или санняси.”
(2.11.192)
Чайтаня Махапрабху тогава с глас тих
Рецитира от „Бхагаватам” следния стих:
„Мой скъпи Господи, онзи, който винаги възпява
Твоето свято име, по-велик от брахмана става,
Макар че може да произлиза от кучеядски род
И да се смята за най-нисшия от целия народ,
При все това той се прославя. Така аз мога
Да опиша дивния ефект от името на Бога.
Затова може да се каже в заключение
За човек, който святото име на Бога възпява,
Че е извършил всяко жертвоприношение,
Аскеза и благотворителност, които Веда споменава
И се е къпал във всички свети места за поклонение,
Изучавал е всички Веди и с право Арян се назовава.“141
(2.11.193)
Шри Чайтаня, казвайки тези слова
Отведе Харидаса във градината с цветя
И там, сред тишина и уединение
Посочи му неговото място за живеене.
(2.11.194)
Шри Чайтаня Харидас Тхакур помоли:
„Тук си остани, свободен от неволи
И възпявай постоянно Харе Кришна нама.
Ежедневно Аз ще идвам тук, за да сме двама.
(2.11.195)
Живей спокойно тука – продължи Чайтаня –
И на чакрата на храма отдавай почитания,
А пък прасадам всеки ден
За теб ще гледам да е уреден.”
(2.11.196)
Когато Дамодара и Джагадананда,
Мукунда Прабху и Нитянанда

141

„Шримад Бхагаватам” 3.33.7
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Се срещнаха със Тхакур Харидаса,
Щастието им многократно нарасна.
(2.11.197)
Когато Шри Чайтаня се завърна у дома,
След като окъпал се бе в океана преди това,
Отидоха на свой ред всичките Му предани скъпи
Начело със Адвейта Прабху и те да се изкъпят.
(2.11.198)
След като се окъпаха в океана
За завръщането им ред настана
И докато вървяха заедно те натам,
Върха видяха на Божествения храм.
След това отидоха на мястото за обитание,
Където редом те обядваха с Чайтаня.
(2.11.199)
Чайтаня Махапрабху всички предани
Настани и когато до един бяха седнали,
Със собствената си ръка прасада
Започна Той да им раздава.
(2.11.200)
Сервиран бе на всички прасадам
Върху чинии от листата на банан,
А Чайтаня Махапрабху разпространи
На всекиго количества храна добри,
Да стигнат колкото за трима души всеки да се наяде,
Защото със дланта си по-малко не можеше да загребе.
(2.11.201)
Ала всички предани стояха с вдигнати ръце
Без да докосват прасадама пред тях сервиран,
Защото никой не искаше да почне да яде
Преди пръв да е хапнал Богът свиден.
(2.11.202)
Сварупа Дамодара тогава обобщи,
Като на Чайтаня Махапрабху съобщи:
„Никой от тях и залъче не ще да вземе,
Докато Ти не седнеш и прасадам не приемеш.
(2.11.203)
За прасадам е поканил Гопинатх Ачария
Всички санняси, които тук са Ти другари.
(2.11.204)
Гопинатх Ачария вече тук дойде
Носейки прасадам, за да раздаде
Количества добри на всичките санняси,
Дошли да Ти се поклонят в предаността си.
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Санняси като Пури Парамананда
И сияйният Бхарати Брахмананда.
(2.11.205)
Моля Те, до Нитянанда приседни
И празничния обяд приеми,
А на останалите ваишнави сам
Прасадамът аз ще раздам.“
(2.11.206)
След това Шри Чайтаня Махапрабху сам
В дланите на Говинда подаде прасадам
И рече: „Това остатъците от храна са
Предназначени за Тхакура Харидаса.“
(2.11.207)
Тогава заедно с останалите санняси
Махапрабху седна да приеме обяд,
А Гопинатх Ачария в обичта си
Раздаде прасада, от радост облят.
(2.11.208)
После Госвами Сварупа Дамодара,
Джагадананда и Пандита Дамодара
Започнаха да разпространяват от прасада
На всички предани с нарастваща отрада.
(2.11.209)
Сладък ориз и всякакви печива ядяха
Докато сити чак до гуша бяха,
А докато поемаха си дъх всред тази сладост,
Светите имена мантруваха със радост.
(2.11.210)
След като всеки бе приключил със обяда
И измил устата и ръцете, както подобава,
Чайтаня украси всеки, който се бе наял
Лично с цветен гирлянд и паста от сандал.
(2.11.211)
След като свършиха с приемането на прасада,
Прибра се да отдъхне кой където отсяда,
А надвечер събраха се всички отново
Край Чайтаня да чуят Неговото слово.
(2.11.212)
По това време Рамананда Рая
Също дойде да срещне Шри Чайтаня,
А Богът се възползва от възможността и го представи
На всичките събрали се парамахамси ваишнави.
(2.11.213)
След това великият Господ Чайтаня
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Отведе бхактите при Джаганнатх във храма
И всички заедно запяха с силен глас
Възхвала на светите имена в екстаз.
(2.11.214)
След като дхупа-арати на Джаганнатх видяха,
Те всички съвместно светите имена запяха.
Тогава падича, надзорникът на храма,
Дойде при тях и с уважение голямо
С гирлянди от цветя уханни ги окичи
И сандалова паста раздаде на всички.
(2.11.215)
Групата преданоотдадени на четири се раздели,
За да изпълнява санкиртан на четири страни,
А в средата Шачинандана, самият Бог,
Започна да танцува във захлас дълбок.
(2.11.216)
В четирите групи, както се бяха събрали
Имаше осем мриданги и тридесет и две каратали.
Всички заедно те започнаха да вибрират
Трансцендентални звуци без да спират.
(2.11.217)
Щом гръмовната вибрация на киртана отекна,
Пробуди се цялата благоприятна съдба,
А звукът проникна до кътчето най-сетно
На всички четиринадесет сфери във света.
(2.11.218)
Когато съвместното възпяване стартира,
Екстатичната любов започна да напира,
Като незабавно всичко тя заля надалече
И населението на Пури отвред привлече.
(2.11.219)
Всички тичаха насам, напълно смаяни, зашеметени
От изпълнението на санкиртана, дотогава невидяно
И съгласиха се, че никога преди във всичките вселени
Екстатичната божествена любов не е била така разляна.
(2.11.220)
По това време Шри Чайтаня
Обиколи храма на Джаганнатха,
Отдавайки Му своите почитания,
Танцувайки в екстаз като на Ратха Ятра.
(2.11.221)
Докато всички обикаляха заедно храма,
Киртан групите пееха с радост голяма,
Като някои вървяха отпред, а други зад

363

Махапрабху Чайтаня, който в Своя екстаз свят
Падаше на земята без сам себе си да знае,
Но винаги до Него бе да Го повдигне Нитянанда Рая.
(2.11.222)
Докато киртана екстатично течеше,
Тялото на Махапрабху трептеше
И в други преобразувания на любовта
Като сълзи, потене и екзалтация на радостта.
Щом видеха тези трансформации проявени,
Присъстващите оставаха безкрайно удивени.
(2.11.223)
Шри Чайтаня Махапрабху бе целият в сълзи облян.
Те бликаха от очите Му като струи на фонтан.
Всеки човек, който Го приближи,
Бе омокрен цял в Неговите сълзи.
(2.11.224)
След като Махапрабху обиколи храма,
За известно време Той отзад остана
И продължи там със Своя санкиртана.
(2.11.225)
Навред от всички четири страни
Санкиртан групите пееха силно, дълбоко,
А в средата Бог, развявайки поли,
Танцуваше в екстаз и скачаше високо.
(2.11.226)
След като бе танцувал дълго време,
Чайтаня спокойствието си възстанови
И танца след Него да подемат
Той на други четирима нареди.
(2.11.227)
В едната група Нитянанда затанцува,
В другата Адвейта почна да лудува.
(2.11.228)
В трета група затанцува Вакрешвара,
А четвъртата поведе Шриваса Тхакура.
(2.11.229)
Докато те танцуваха, Чайтаня ги наблюдаваше
И чудно чудо невъобразимо проявяваше.
(2.11.230)
Шри Чайтаня Махапрабху стоеше по средата
На танцьорите и във всички посоки когато
Те погледнеха, в изумление им се струваше,
Че Той тях гледа и погледът Му ги вълнуваше.
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(2.11.231)
Понеже искаше да види как танцува
Всеки от четиримата и да им се полюбува,
Шри Чайтаня това дивно чудо прояви
Едновременно да гледа всички със очи.
(2.11.232)
Всички, които Шри Чайтаня видяха,
Че извършва чудо веднага разбраха,
Но не знаеха как така едновременно може
В четирите посоки погледа си да разположи.
(2.11.233)
В забавленията на Кришна във Вриндавана,
Когато край Ямуна всички сядаха за ядене,
Богът седеше сред приятелите си пастири,
Всеки от които с поглед погледа Му дири
И всекиму се струва, че тъкмо него със усмивка
Кришна съзерцава. Следейки всяка извивка,
По същия начин Чайтаня танцуващите наблюдаваше
И всеки виждаше, че именно нему взора си даряваше.
(2.11.234)
Когато някой достатъчно се приближеше
Във вихъра на танца докато се въртеше,
Шри Чайтаня го хващаше с ръце
И го прегръщаше до Своето сърце.
(2.11.235)
Виждайки това удивително танцуване,
Огромната любов и силното мантруване
Народът на Джаганнатха Пури плуваше залян
На божествената према в екстазния океан.
(2.11.236)
Чувайки величието на санкиртана
Цар Пратапарудра нетърпелив стана
И се изкачи на покрива на своя палат, откъдето
Наблюдаваше със свитата си изпълнението.
(2.11.237)
Царят бе безкрайно удивен,
Виждайки киртана на Шри Чайтаня
И копнежът му по срещата неутолен
Още по-неистов и непосилен стана.
(2.11.238)
Щом затихна санкиртана
Шри Махапрабху остана,
За да наблюдава как
Цветя предлагаха на Джаганнатх,
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А сетне Той и всички ваишнави
Се върнаха във жилището Му направо.
(2.11.239)
Надзорникът на храма тогава
Донесе им много махапрасада
И на бхактите Чайтаня след това,
Раздаде го със собствената си ръка.
(2.11.240)
Най-накрая всеки от тях си замина
Да си легне в леглото и да си почине.
По този начин Шри Шачинандана
Известен със забавленията си стана.
(2.11.241)
Тъй всеки ден, докато бхактите от Бенгал
Пребиваваха със Бог Чайтаня в Нилачал,
Се повтаряше забавлението на санкиртана
В щастливо ликуване и радост голяма.
(2.11.242)
По този начин аз ви обясних
Санкиртан забавленията на Бога стих след стих
И благославям всеки, който ги чете и слуша
Слуга да стане на Махапрабху, Върховния Пуруша.
(2.11.243)
Молейки се в лотосовите нозе на Рупа-Рагхунатха,
Жаден за милостта им изобилна, пребогата,
Продължавам да разказвам „Чайтаня Чаритамрита”
Аз, Кришнадас, пристъпвайки в следата им скрита.
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ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
ПОЧИСТВАНЕТО НА ХРАМА ГУНДИЧА
(2.12.1)
Шри Чайтаня Махапрабху почисти и изми
Храма Гундича със Своите придружители.
Така Той го направи толкова светъл и прохладен,
Каквото е Неговото сърце на чист преданоотдаден
И превърна Божия храм в място съвършено,
Където нозете на Шри Кришна са установени.
(2.12.2)
Вечна слава на Шри Гоурачандра!
Вечна слава на Нитянанда Прабху!
Вечна слава на Адвейтачандра!
Вечна слава на бхактите на Махапрабху!
(2.12.3)
Вечна слава на преданите мили
На Гоуранга със Шривас Тхакур начело!
Аз моля се те да ми дават сили
Правилно да опиша Бога и Неговото дело.
(2.12.4)
Когато от Своето поклонение
Из Южна Индия Богът се завърна,
Цар Пратапарудра загоря от нетърпение
Да може някак да Го зърне.
(2.12.5)
Царят изпрати от своята столица Катака
До Сарвабхаума Бхаттачария писмо, че чака
Да получи от Бога разрешение
Да може да Му дойде на посещение.
(2.12.6)
В отговор на царското писмо
Бхаттачария отвърна, че бе питал, но
Не бе получил разрешение от Чайтаня;
Тогава царят пак му писа в отчаяние.
(2.12.7)
В това писмо той помоли Сарвабхаума Бхаттачария:
„Моля те, изложи пред преданите своята пледоария
И от мое име горещата ми молба им предай,
Иначе ще чуят скоро те за моя край…
(2.12.8)
Ако всички предани, свързани със Бога,
Са благоразположени спрямо мен,
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Молбата ми окаяна да предадат те могат
Във лотосовите нозе на Бога съкровен.
(2.12.9)
По милостта на преданите човек може
Божията милост да предразположи.
А лишен, какъвто съм, от милостта на Бога,
На царството си да се радвам аз не мога.
(2.12.10)
Ако Господ Чайтаня, Шри Гоурахари,
Сладката си милост не желае да ми дари,
От царството си ще се откажа аз и след това
Ще стана скитник, просещ от врата на врата.”
(2.12.11)
Когато Бхаттачария това писмо получи,
Той много се обезпокои какво може да се случи.
Затова взе писмото и веднага се отправи
Да го покаже на всички ваишнави.
(2.12.12)
Сарвабхаума събра всички разтревожен
И описа им копнежа на царя невъзможен,
А след това самото писмо им показа
Да може всеки мнението си да изкаже.
(2.12.13)
Щом прочетоха писмото, всички бяха удивени
Да видят колко е сърцето на царя устремено
С преданост към лотосовите нозе на Гоуранга,
Както тече неспирно към океана майка Ганга.
(2.12.14)
Ала те казаха: „Скъпи Бхаттачария,
Богът никога не ще се срещне с царя.
Ако ние Го помолим за това някой ден,
Той ще се почувства нещастен, угнетен.”
(2.12.15)
Сарвабхаума каза: „Друго да измисля не мога
Освен да отидем още веднъж сега при Бога,
Ала да не Му говорим за царското посещение,
А просто да опишем неговото добро поведение.”
(2.12.16)
След като взеха това смело решение,
Те се отправиха към Чайтаня с дръзновение.
Ала там, макар да бяха намислили какво да говорят,
Не съумяха по никакъв начин дори усти да отворят.
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(2.12.17)
След като всички пристигнаха там,
Махапрабху усети техния плам
И рече: „Защо сте дошли? Кажете!
Виждам, че нещо ви мъчи умовете.
Искате да говорите, ала до един мълчите;
Причината каква е, моля да Ме известите?“
(2.12.18)
Тогава не друг, а Нитянанда Рая
Осмели се да продума най-накрая:
„Искаме да Ти кажем нещо, да!
И макар да не можем да стоим
Пред Тебе със затворена уста,
Все пак и да говорим се боим.
(2.12.19)
Искаме да говорим с Теб за нещо важно,
Но не знаем дали това е подходящо.
Работата е там, че ако не Те види някак,
Царят на Ориса ще стане нисш просяк.
(2.12.20)
Царят е решил да стане скитник прост,
Носейки символа – обеца от слонова кост.
На царството си не желае да се наслаждава вече той,
Ако не види лотосовите Ти нозе, о господарю Мой!”
(2.12.21)
Нитянанда Прабху продължи:
„Царят желанието си изрази
Лотосоподобното лице да види
На своя Бог Гоуранга свиден,
Докато не изпита пълно удовлетворение в сърцето
И не постави там завинаги на своя Бог нозете.”
(2.12.22)
Чувайки всички тези пламенни слова,
Сърцето на Чайтаня се стопи от любовта.
Ала скривайки в себе си тези нежни струни,
Външно заговори Той със остри думи.
(2.12.23)
Така им отговори Шри Чайтаня:
„Аз разбирам вашето желание.
Да ме отведе всеки от вас изгаря
В Катака, за да се видя с царя.
(2.12.24)
Какво да говорим за духовен напредък Всички хора с укор ще ме гледат!
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Остави хората, но ако се видя с царя,
Колко ли ще ме охули Пандита Дамодара!
(2.12.25)
Въпреки че бхактите Ме молят
Аз не ще изменя на Свойта воля,
Но ще отида, ако не ми се скара
И разреши Пандита Дамодара.”
(2.12.26)
Дамодар Пандит веднага отговори:
„Независимият Върховен Бог си Ти
И най-добре знаеш що да сториш,
А каквото не е редно – не прави!
(2.12.27)
Аз съм просто една незначителна джива;
Да Те наставлявам съвсем не ми отива.
Ако сам решиш, ще се видиш с царя Съвестта това сега ми проговаря.
(2.12.28)
Привързаността на царя все към Тебе тича,
А Ти самият също вече много го обичаш.
Затова, заради любовта на царя,
Знам, ще го докоснеш най-накрая.
(2.12.29)
Въпреки че си Върховната Личност
И притежаваш пълна независимост,
По природа Ти винаги се подчиняваш
На любовта, която преданите Ти отдават.”
(2.12.30)
Тогава Нитянанда каза на Свой ред:
„Нима има някой въобще на този свят,
Който да Те накара да видиш царя клет,
Колкото и да е доблестен и свят?
(2.12.31)
При все това, не е ли природата такава
На човека, който привързан си остава Живота си дори ако трябва да изостави,
Ако желания обект свой не може да направи?
(2.12.32)
Например, някои от съпругите на брахмани,
Които извършваха жертвени приношения,
Издъхнаха в присъствието на съпрузите измамени
Заради Кришна, обекта на техните въжделения.”
(2.12.33)
Нитянанда Прабху тогава направи предложение,
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Което да бъде обект на Божието размишление:
„Има начин“ - Той предложи, - „как да не се срещаш с царя,
Но и пламъкът на живота му да не оставиш да догаря.
(2.12.34)
Ако би искал да проявиш милостта си
Да му пратиш една от дрехите си на санняси,
Царят със надежда ще живее
И в бъдеще да Те види ще копнее.“
(2.12.35)
Така им отговори сетне Бога:
„Тъй като всички сте учени много
Каквото решите, да го отменя не мога.“
(2.12.36)
Тогава Нитянанда Прабху рече:
„Говинда, умолявам те, добри човече,
Донеси една използвана от Чайтаня горна дреха
Да я проводим на цар Пратапарудра за утеха.”
(2.12.37)
Така Нитянанда Прабху даде плата, стария,
На грижите на Сарвабхаума Бхаттачария,
А той на свой ред отнесе го на царя.
(2.12.38)
Когато царят получи плата,
Той започна да го обожава точно така,
Както би обожавал Бога, ако имаше възможността.
(2.12.39)
След като от службата си в Южна Индия се бе завърнал,
Рамананда към Махараджа Пратапарудра се бе обърнал
И го бе помолил ако би могло така да стане,
Че при Шри Махапрабху Чайтаня да остане.
(2.12.40)
Когато към владетеля се бе обърнал Рамананда Рая,
Веднага с радост разрешението си му даде царя,
А самият той Рамананда започна да моли
Да му уреди среща в голямата му неволя.
(2.12.41)
Царят каза на Рамананда Рая:
„Безкрайно милостив към теб е Бог Чайтаня!
Затова те моля, безотказно уреди
Със Него срещата ми да се състои.“
(2.12.42)
Сетне царят и Рамананда Рая двама
Завърнаха се в Джаганнатха Пури Дхама.
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Там Рамананда срещна се с Чайтаня
Според дълго лелеяното си желание.
(2.12.43)
По това време Рамананда Рая
Разказа на Махапрабху Чайтаня
За екстатичната любов на царя.
Всъщност, възможност щом се отваря,
Той не пропускаше на Бога да напомни
За желанието на царя тъй огромно.
(2.12.44)
Рамананда бе дипломатически министър,
С поведение тактично и разсъдък бистър
И просто като описваше обичта на царя,
Постепенно разтопи сърцето на Чайтаня.
(2.12.45)
Махараджа Пратапарудра, много обезпокоен,
Не можеше да понесе тази раздяла ден след ден.
Затова Рамананда Рая, който бе дипломатичен,
Успя да уреди на царя даршан с Бога личен.
(2.12.46)
Рамананда каза на Чайтаня откровено:
„Моля Те, сбъдни желанието съкровено
На царя клет и Своите лотосни нозе
Покажи му, пък макар веднъж поне!”
(2.12.47)
Шри Чайтаня Махапрабху отвърна:
„Мой скъпи Рамананда, преди да се обърнеш
Към Мен с молба, дръзка като тази,
Прецени внимателно дали един санняси,
Който за духовния си напредък отговаря
Е редно да се среща лично с царя.
(2.12.48)
Сам знаеш, че и този, и бъдният свят
Изгубени са за онзи отшелник свят,
Който се среща с цар. За бъдния да не говорим Та още в този свят ще го осмеят всички хора!”
(2.12.49)
Рамананда Рая кротко отговори:
„Боже мой, кой с Тебе би могъл да спори?
Ти си самият Бхагаван Шри Кришна,
Независимата и върховна личност.
Изобщо няма от какво да се страхуваш,
Защото на ничие мнение не слугуваш.”
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(2.12.50)
Когато Рамананда Рая Бог Върховен Го нарече,
Чайтаня Махапрабху развълнувано отрече:
„Никакъв Върховен Бог не съм Аз!
Човек обикновен съм като всички вас;
Затова от хорското мнение трябва да се боя
По три начина - с тяло, с ум и със слова.
(2.12.51)
Веднага щом открие населението
На един санняси в поведението
Малка грешка, те ще я раздухат
Като горски пожар във област суха.
Дори едно черно мастилено петно
Не остава скрито на бялото платно,
Неговата сянка се промъква
И то винаги добре изпъква.”
(2.12.52)
„Господи мой,” - Рамананда отговори „Ти си избавил толкова порочни хора,
А царят на Ориса е като слуга на Бог прославен
И всъщност не е грешник, а Твой преданоотдаден.”
(2.12.53)
Тогава рече Махапрабху Шри Чайтаня:
„Може да има много мляко в делвата голяма,
Но ако е замърсена с капка алкохол дори
Тя недокосваема е, моля ти се, разбери!
(2.12.54)
Царят притежава, зная, несъмнено
Всички добри качества съвършени.
Но просто заради това, че му казват „цар”
Омърсява се целият този нектар.
(2.12.55)
Ала ако все още много искаш царят да се срещне с Мен,
Първо доведи с Мен да се срещне синът, от него роден.
(2.12.56)
В писанията потвърдено е това,
Че синът представя своя баща.
Затова ако синът му видя и прегърна,
Ще бъде все едно, че царят Ме е зърнал.”
(2.12.57)
Рамананда Рая тогава отиде при царя
Да му каже за какво с Махапрабху е разговарял
И следвайки заръките на Шри Чайтаня,
Отведе царския син да Му поднесе почитания.
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(2.12.58)
Принцът беше смугъл юноша красив,
Имаше лотосови очи със блясък жив,
(2.12.59)
Дрехата му беше в жълт цвят изцяло,
Скъпоценни накити красяха неговото тяло Затова всеки, който видеше го, в миг
Припомняше си на Кришна дивния лик.
(2.12.60)
Виждайки момчето, Шри Чайтаня веднага
Припомни си на Кришна прекрасната снага.
С любов голяма Той го поздрави
И следните слова започна да реди:
(2.12.61)
„Ето един велик преданоотдаден!“ Каза Чайтаня, за облика на Кришна жаден „Щом го види, всеки си припомня във Враджа
Върховния Бог, Кришна, сина на Нанда Махараджа.“
(2.12.62)
Шри Чайтаня Махапрабху продължи:
„Аз много задлъжнях, че с тези две очи
Този младеж успях да зърна!”
И принца отново Той прегърна.
(2.12.63)
Веднага щом Махапрабху докосна принца,
Признаци се проявиха в неговата снага
На екстатичната любов и видяха всинца
Как се поти, трепери, плаче, вцепенен от радостта.
(2.12.64)
Момъкът започна ридаещ да танцува
И имената „Кришна, Кришна!” да мантрува.
Когато присъстващите предани видяха това,
Те го възхвалиха за щастливата му съдба.
(2.12.65)
По това време Махапрабху успокои копнежа
С който изведнъж се бе заразил младежа
И нареди му: „Идвай всеки ден,
За да се срещаш тука с Мен.“
(2.12.66)
Тогава Рамананда Рая и момчето
Се върнаха в царския палат, където
Цар Пратапарудра радостен разбра
Как при Махапрабху синът му се държа.
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(2.12.67)
Просто като прегърна сина си
Царят се изпълни с екстатична любов,
Сякаш бе докоснал онзи санняси,
Който беше неговият обожаван Бог.
(2.12.68)
Най-близък предан оттогава
Щастливият принц на Бог остава.
(2.12.69)
Така действаше Махапрабху Чайтаня
На Своите предани в святата компания.
Извършвайки Своите неповторими забавления,
Разпространяваше санкиртана - великото движение.
(2.12.70)
Адвейта и някои предани по-видни
Канеха Чайтаня на обяд да идва.
Богът приемаше тези покани
И идваше със преданите си отбрани.
(2.12.71)
Радостно Богът прекарваше Своите дни,
Когато Ратха Ятра фестивалът наближи.
(2.12.72)
Най-напред повика Шри Чайтаня
Каши Мишра, приятеля си стария,
След това надзорника на храма,
А сетне Сарвабхаума Бхаттачария.
(2.12.73)
Всеки един от тях при Бога дотича,
А Той помоли ги за разрешение
Да почисти храма, наречен Гундича;
Чуйте сега за това забавление.
(2.12.74)
Като чу, че Богът желае да почисти Гундича,
Отвърна Му с цялото си смирение падича 142:
„Мой Господи, всички ние сме Твои слуги;
Ще сторим всичко, което Господарят нареди.
(2.12.75)
Цар Пратапарудра специално ми поръча
Незабавно да се подчиня на всяка Твоя заръка.

142

Надзорникът на храма
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(2.12.76)
Мой Господи, да чистиш не Ти подобава,
Не е за Тебе низша работа такава!
Ала ако такова е Твоето въжделение,
Значи това е едно от Твоите забавления.”
(2.12.78)
Веднага щом надзорникът разбра
За желанието на Бог Чайтаня,
Донесе сто нови съда със вода,
Както и сто метли да бъде метен храма.
(2.12.79)
На следния ден Богът, рано сутринта
Взе всеки, който с обич Му се бе отдал
И със собствената си нежна ръка
Снагите им помаза с паста от сандал.
(2.12.80)
Сетне пак със собствената си ръка
На всеки предан даде по метла
И имената им като лично изрича,
Богът ги поведе към Гундича.
(2.12.81)
Тъй групата им чевръсто се затича
Да почисти светия храм Гундича.
Най-напред захванаха с метлите
Да помитат подовете и ъглите.
(2.12.82)
Богът почисти всичко вътре в храма
Много хубаво, в това число и тавана.
След това свали от мястото му симхасана,
Почисти го и там отново тронът си застана.
(2.12.83)
Тъй Богът и другарите Му засмени
Почистиха храмовите сгради, малки и големи,
А накрая преметоха танцувайки и двора
Между храма и киртан залата за много хора.
(2.12.84)
Стотици предани се ангажираха
Да чистят храма; не се спираха!
Шри Чайтаня операцията ръководеше
И личен пример за другите сам беше.
(2.12.85)
Докато чистеше и метеше храма,
Чайтаня пееше със радост харинама.
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По същия начин и бхактите с песен на уста
Извършваха всеки съответните си дела.
(2.12.86)
На Бог Чайтаня красивото тяло
С прах и мръсотия бе покрито цяло.
По този начин то бе още по-красиво,
А докато храма почистваше живо,
Богът сълзи понякога проливаше
И с тях на някои места измиваше.
(2.12.87)
Бе добре почистено и най-подире
Мястото на муртито, бхога-мандира.
Сетне градината помете вдъхновената задруга,
А най-накрай и стаите за живеене, една след друга.
(2.12.88)
След като Чайтаня смете всичката слама,
Прах и песъчинки на едно място в храма,
Той във дрехата си ги събра и първи
Навън от помещението ги изхвърли.
(2.12.89)
От примера на Чайтаня заразени,
Всички предани, радостно вдъхновени,
В дрехите си събираха слама и прах
И извън храма ги изнасяха със тях.
(2.12.90)
Богът каза тогава: „Ако съм се чудил
От преданите кой колко се е трудил,
Сега мога да разбера по сбрания прах и слама
Доколко добре всеки от вас почиствал е храма.“
(2.12.91)
Макар всички бхакти да трупаха смет на една купчина,
Купчината на Бог Чайтаня по размери я надмина.
(2.12.92)
След като почистиха вътрешността на храма,
Нови площи отреди на преданите Бог Чайтаня.
(2.12.93)
Заръча им Той пак да почистят съвършено
Вътре в храма пространството свещено
И да изхвърлят останалите сламки и песъчинки
Навън до сетната най-мъничка прашинка.
(2.12.94)
Така Махапрабху заедно с всички ваишнави
Второ почистване на храма направи
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И беше много, много удовлетворен
От работата, свършена през този ден.
(2.12.95)
Докато преданите метяха с радост храма,
Дружина от стотина души настрана остана,
Всеки пълно ведро с вода в ръце притиснал,
Чакайки заръката на Бога да я плиснат.
(2.12.96)
Щом Махапрабху поиска им вода,
Те донесоха стоте съдини веднага,
Които пълни бяха чак до ръба.
(2.12.97)
Така Шри Чайтаня Махапрабху изми
Олтара, тавана и всички стени,
Пода, мястото за сядане симхасана
И всичко в залата най-чисто стана.
(2.12.98)
Самият Махапрабху Шри Чайтаня
И преданите в Неговата компания
Вода започнаха да хвърлят по тавана
И когато водата падаше, така стана,
Че от праха заличаваше следите,
Като измиваше пода и стените.
(2.12.99)
Сетне Чайтаня Махапрабху започна
Със собствените си ръце да мие точно
Мястото за сядане на Джаганнатха,
А преданите Му подаваха водата.
(2.12.100)
Всички предани, въоръжени така,
Държейки по една метла в ръка,
Измиха храма на Бога със вода.
(2.12.101)
Някои като донасяха вода
Поливаха на Чайтаня ръцете,
А други със своите ведра
Лисваха Му вода във нозете.
(2.12.102)
Водата, падаща от лотосовите Му нозе
Някой скрит предан поемаше в ръце
И пиеше от дланите си, докато пък някой друг
Молеше за нея и тъй предаваха си я във кръг.
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(2.12.103)
След като цялата зала беше измита,
Ето че водата по каналите полита
И шуртейки със бълбукане и звън,
Изпълни целия храмов двор навън.
(2.12.104)
На стаите стените и пода
Избърса с дрехата си Бога.
Сетне, без да се спира
С тях и трона Той полира.
(2.12.105)
Не остана от нечистотия и следа
В стаите измити със стоте ведра.
И както всички зали заблестяха чисти,
Тъй бяха и на бхактите умовете лъчисти.
(2.12.106)
Когато бе така почистен храма
Той приятен и прохладен стана.
Такова сравнение да направя мога Сякаш разкри се чистият ум на Бога.
(2.12.107)
Понеже стотици мъже бяха заети
От езерото усърдно да носят вода,
Нямаше къде да се стои по бреговете;
Някои посегнаха към кладенеца затова.
(2.12.108)
Стотици предани донасяха в съдове вода
И отново напълваха празните след това.
(2.12.109)
Всички бяха заети да пълнят ведрата
И да отнасят към храма водата,
Освен Адвейта, Сварупа Дамодара, Нитянанда,
Брахмананда Бхарати и Пури Парамананда.
(2.12.110)
Много от ведрата се чупеха когато
Хората се сблъскваха
И делвите се пръсваха
И стотици хора трябваше стократно
Да отиват до брега
За нови съдове с вода.
(2.12.111)
Някои пълнеха ведра и кани,
Други миеха подове и тавани,
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Ала всички пееха в щастлив екстаз
„Хари” и „Кришна” с пълен глас.
(2.12.112)
Някой молеше за съд с вода
С думите „Кришна, Кришна“ на уста;
Друг съда с вода му даваше
„Кришна, Кришна“ докато възпяваше.
(2.12.113)
Когато някой трябваше нещо да каже,
Той продумваше на Кришна сладкото име.
Така името на Кришна стана сигнал важен,
Че някой от нещо силна нужда има.
(2.12.114)
Докато Шри Чайтаня святото име вибрираше
Изпълнен с екстатичната любов към Кришна,
Той да извършва усърдно и за миг не спираше
Работа, която правеше и сто мъже излишни.
(2.12.115)
Изглеждаше сякаш Шри Чайтаня
Чистеше и миеше със сто ръце.
До всеки идваше на близко разстояние,
Как се работи пример за да му даде.
(2.12.116)
Когато виждаше, че някой справя се добре,
Богът го възхваляваше от все сърце;
Но ако видеше, че някой недостатъчно се старае,
Той порицаваше го, без да иска оправдания да знае.
(2.12.117)
„О, колко добре се справяш!” - казваше му Богът „Защо не научиш и другите така добре да могат?”
(2.12.118)
Щом чуеха Махапрабху така да говори
По начин, който не можеше да се обори,
Всички се засрамваха и с повишено внимание
Възобновяваха труда си с истинско старание.
(2.12.119)
Те измиха пространството Джагамохана,
А сетне и мястото, където храната бе държана.
Всяка площ наоколо съвсем чиста стана.
(2.12.120)
По този начин всяко едно нещо Целият двор, мястото за срещи,
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Кухнята и повдигнатите асани
И всяка друга стая чиста стана.
(2.12.121)
Всички места около храма, със святост пропити
Бяха вътрешно и външно цялостно измити.
(2.12.122)
След като храмът бе прилежно измит цял,
Един простодушен и умен ваишнава от Бенгал
Дойде и без да попита „Дали мога?“
Изля вода в нозете като лотоси на Бога.
(2.12.123)
Сетне бенгалският ваишнава я взе и я изпи.
Когато Шри Чайтаня проследи това с очи,
Недоволството в сърцето Му смутено
В изблик на гняв бе изразено.
(2.12.124)
Въпреки че Богът бе от него удовлетворен,
Външно Той се показа сякаш разгневен,
За да установи, което бе общоприето
На религиозните принципи по етикета.
(2.12.125)
„Богът рече: „Сварупа Дамодара, виж какво става!
Погледни поведението на твоя бенгалски ваишнава!
(2.12.126)
Този човек от Бенгал си позволи
И в храма на Бога нозете ми изми!
И не само, че направи дръзко това,
А сам дори изпи пролятата вода.
(2.12.127)
Не зная в какъв ад ще пропадна сега
Заради това оскърбление.
Твоят ваишнава Ме забърка в беда
Със своето дръзко поведение.”
(2.12.128)
В този момент Сварупа Дамодара Госвами
Гаудия Ваишнавата за шията хвана
И като леко го побутна, изкара го от храма
И навън го накара да остане.
(2.12.129)
Сетне Сварупа Дамодара в храма се завърна
И Шри Чайтаня със молба прегърна:
„Моля Ти се, милостив бъди!
Този човек наивен опрости!”
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(2.12.130)
След тази случка, вече поуспокоен,
Махапрабху бе много удовлетворен
И помоли всички Свои предани
Да седнат в две редици от двете Му страни.
(2.12.131)
Сетне Богът лично настани се в тяхната среда
И всички сламки, песъчинки и купчини смет събра.
(2.12.132)
Докато Шри Чайтаня насред храма
Събираше от пода песъчинки и слама,
Той каза: „Ще взема това, с което се трудите
И който е събрал по-малко боклук от другите
Ще трябва глоба сладка да плати,
Която от питки и кхир се състои.”
(2.12.133)
Така всички части на Гундича храма
Блеснаха във чистота голяма,
Бяха прохладни и неопетнени,
Какъвто чистият ум умиротворен е.
(2.12.134)
Когато водата от различните стаи
Накрая премина през всичките зали,
Изглеждаше сякаш нови реки
Рукнаха за среща с океанските води.
(2.12.135)
Навън пред портите на храма
Всички улици бяха чисти също
Без никой и представа да няма
Кой и кога премел ги бе чевръсто.
(2.12.136)
Махапрабху храма на Нрисимха също изчисти,
Като направи него и околностите му лъчисти.
След това отдъхна си за няколко минути
Преди да започне с танците си прочути.
(2.12.137)
Бхактите запяха заедно щастливо.
Навред от предани заобиколен,
Чайтаня затанцува диво,
Като че бе лъв подлуден.
(2.12.138)
Както обикновено, когато Махапрабху танцуваше,
Той се потеше, трепереше и силно пребледняваше,
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Избухваше в радост, ревеше силно или в сълзи плуваше,
Които къпеха тялото Му и тълпата, която Го обкръжаваше.
(2.12.139)
Така на всички предани прекрасните снаги
Шри Чайтаня къпеше със Своите сълзи.
От очите Му сълзи шуртяха като шадраван,
Като дъждовните порои през месеца Шраван.
(2.12.140)
Просторът изпълнен със звуците
На мощен санкиртана беше,
А земята от скоковете и танците
На Бог Чайтаня се тресеше.
(2.12.141)
Когато запееше високо Сварупа Дамодар,
Махапрабху обичаше киртана на приятеля си стар.
Затова винаги когато Сварупа Дамодара пееше,
Чайтаня радостно танцуваше, скачаше и се смееше.
(2.12.142)
Богът така помантрува
И известно време танцува.
Накрая Той обаче се спря,
Обстоятелствата като проумя.
(2.12.143)
Тогава Шри Чайтаня Махапрабху нареди
На Шри Гопал, син на Адвейта, танците да продължи.
(2.12.144)
Когато Шри Гопала получи от Бога този зов,
Той затанцува и припадна от екстатична любов.
(2.12.145)
Щом Шри Гопала падна, разтревожен от сърце
Адвейта втурна се и вдигна го във своя скут
И виждайки, че момъкът не диша въобще,
Бащата цял изпълни се със силен смут.
(2.12.146)
Адвейта Ачария и другите около него
Започнаха да пеят името на Нарасимхадева
И тялото на сина Му поръсиха с вода осветена.
Мощното възпяване сякаш разтърси цялата вселена.
(2.12.147)
Ала тъй като младежът не се връщаше в съзнание,
Адвейта Ачария и останалите избухнаха в ридания.
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(2.12.148)
Тогава Шри Чайтаня Махапрабху
Постави на гърдите му дланта си цяла
И със силен глас, който всеки чу,
Уверено му рече: „Стани, Гопала!“
(2.12.149)
Щом дочу сладкия глас на Чайтаня,
Гопала веднага се върна в съзнание.
Тогава всички бхакти затанцуваха,
Като имената на Хари мантруваха.
(2.12.150)
Тази случка бе описана вече подробно
На Вриндаван даса Тхакура от перото.
Затова си позволих само накратко
Да разкажа за събитието сладко.
(2.12.151)
Сетне Шри Чайтаня и бхактите Му скъпи
Починаха си и отидоха да се изкъпят.
(2.12.152)
След като се изкъпа Шри Чайтаня,
Той на брега на езерото застана
И преоблече се в суха премяна;
На Нрисимха поклони се в близкия храм
И сетне влезе във една градина там.
(2.12.153)
Останалите предани последваха Чайтаня
И настани се Той всред тяхната компания.
Ванинатха Рая след това там дойде
Всякакви видове прасадам да им донесе.
(2.12.154-155)
Каши Мишра и Туласи, надзорникът на храма,
Донесоха прасад в количество толкова голямо,
Че петстотин души да могат да се нахранят добре.
Виждайки купчините прасадам, състоящи се
От ориз, печива, кхир и зеленчуци най-различни,
Шри Чайтаня Махапрабху почувства се отлично.
(2.12.156)
Сред бхактите, придружаващи Махапрабху
Бяха Парамананда Пури, Бхарати Брахмананда,
А наред с тях и Адвейта Ачария Прабху,
И най-свидният на Бога - Нитянанда.
(2.12.157)
Сред присъстващите можеше да се видят
И Ачаряратна, също и Ачарянидхи,
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Шриваса Тхакура, Пандита Гададхара,
Нанданачария и Шри Шанкара,
Рагхава Пандита и Вакрешвара.
(2.12.158)
След като получи от Чайтаня разрешение,
Сарвабхаума седна на земята във смирение.
Чайтаня Махапрабху и Неговите отдадени
На дървени седалки бяха до един насядали.
(2.12.159)
По този начин всички предани насядаха
В редици заедно да приемат от прасадама.
(2.12.160)
Шри Чайтаня Махапрабху викаше безспир:
„Харидаса! Харидаса! Идвай най-подир!”
Ала Харидаса, покланяйки се отдалече,
С допрени длани в кротост рече:
(2.12.161) „Нека моят обожаван Шри Чайтаня
Приеме с преданите Своя обяд.
Аз не съм достоен за вашата компания,
Тъй като съм отвратителен и прокълнат.
(2.12.162)
Говинда после вън прасадам ще ми донесе.”
И понеже го разбираше много добре,
Махапрабху не го повика повече.
(2.12.163-164)
Джагадананда, Сварупа Дамодара,
Дамодара Пандита и Кашишвара,
Гопинатха, Ванинатха и Шанкара
Прасадам на всички разпространяваха,
А бхактите откъслечно харинам възпяваха.
(2.12.165)
Как Бог Кришна обядвал бе преди
С приятелите си навън в зелените гори –
Това забавление във Своето съзнание
Припомни си Махапрабху Чайтаня.
(2.12.166)
Припомняйки си забавленията на Бог Кришна,
Шри Чайтаня бе завладян от любов най-висша.
Но взимайки времето и обстоятелствата под внимание,
Той успя донякъде да запази самообладание.
(2.12.167)
Чайтаня каза: „Искам само зелечукова манджа,
Съвсем обикновена, като тази лапхра-вянджана,
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А питки, сутляш, амрита-гутика и други вкусотии
Дайте на останалите бхакти, нектара им да пият.”
(2.12.168)
Тъй като Бог Шри Чайтаня всичко знае,
Той нареди, без най-малко да се колебае,
На Сварупа Дамодара да осигури и донесе
На всеки предан туй, което му бе по сърце,
За да не остане нито капчица съмнение,
Че всеки ще изпита пълно удовлетворение
(2.12.169)
Джагадананда, който раздаваше прасада,
Не щеш ли в чинията на Бога наслага
Всички първокласни приготовления,
А Махапрабху го гледаше в недоумение.
(2.12.170)
Когато такъв хубав прасадам на чинията бе сложен,
Махапрабху външно изглеждаше неблагоразположен.
При все това, когато поставиха пред Него тези приготовления
Кога с хитрост, кога насила, Богът изпита удовлетворение.
(2.12.171)
Чайтаня известно време пред храната се двоумеше,
Ала после хапна, защото от Джагадананда се боеше.
(2.12.172)
Махапрабху знаеше, че ако не изяде
Храната, която Джагадананда Му поднесе,
Джагадананда със сигурност ще гладува
И понеже от това Той много се страхува,
Чайтаня се принуди да яде от прасада,
Който Джагадананда Му предлага.
(2.12.173)
Тогава Сварупа Дамодар Госвами
Донесе сладкиши подбрани
И като пред Чайтаня застана,
Поднесе Му ги с обич голяма.
(2.12.174)
Сварупа Дамодара каза Му тогава:
„На маха-прасадам вечна слава!
Просто вземи си малко и разбери дали
Бог Джаганнатх го е приел, за да се наслади.“
(2.12.175)
С тези думи пред Бога той храна постави,
А Махапрабху от обич към него я изяде.
(2.12.176)
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Сварупа и Джагадананда се държаха откровено
И поведението им бе безкрайно необикновено.
Така те към Бог Чайтаня с силна обич се отнасяха,
Като същата храна отново и отново Му поднасяха.
(2.12.177)
Богът накара Сарвабхаума от лявата Му страна
Да седне и когато Сарвабхаума Бхаттачария видя
Какви ги вършат Сварупа и Джагадананда,
Той се усмихна ведро на Чайтанячандра.
(2.12.178)
Бог Шри Чайтаня Махапрабху също пожела
Да предложи на Сарвабхаума най-добра храна.
Затова от обич Той каза на тези, които прасадам сервират
Първокласна храна в чинията му да слагат без да спират.
(2.12.179)
Първокласна храна донесе му и Гопинатх Ачария
И с думи сладки той предложи я на Бхаттачария:
(2.12.180)
„Просто поведението на Бхаттачария си припомнете Как придържаше се стриктно на Ведите към етикета,
А сега с правилата той вече не се съобразява
И на трансцендентално блаженство се наслаждава!”
(2.12.181)
Отговори му Сарвабхаума Бхаттачария:
„Аз бях просто един глупав логик,
Ала по милостта ти, скъпи Гопинатх Ачария,
Със съвършени достояния се сдобих.
(2.12.182)
Кой друг може да стори такова чудо
Освен Шри Чайтаня, който е толкова милостив?
Той превърна една гарга в Гаруда Окаяник като мен направи толкова щастлив!
(2.12.183)
В компанията на логици, които са като чакали,
Аз просто лаех „бау бау!” със уста.
Сега със същите устни „Кришна!” и „Хари!” Мълвя светите Божи имена!
(2.12.184)
Докато някога общувах с ученици
Не отдадени на Бога, а дървени логици,
Сега съм потопен във вълните на океана
От общуването с преданите на Чайтаня.”
(2.12.185)
Отвърна му тогава развълнуван Шри Чайтаня:
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„Още от миналия си живот ти бе в Кришна съзнание.
Бхаттачария, та ти обичаш Кришна толкоз много,
Че просто общувайки със теб ние развиваме съзнание за Бога!”
(2.12.186)
Няма друга личност в този необятен свят
Освен Махапрабху, като Шри Чайтаня познат,
Който винаги желае преданите си да възхвали
И удовлетворение в сърцата им да възцари.
(2.12.187)
Накрая Богът взе всички остатъци от храната
Предложена на Господ Джаганнатха,
Като питки и сладък ориз, и ги раздаде
На бхактите, като на всеки лично ги подаде.
(2.12.188)
Адвейта Ачария и Нитянанда Прабху
Бяха заедно седнали един до друг
И когато прасадам бхактите раздаваха,
Те двамата със думи сякаш се сражаваха.
(2.12.189)
Адвейта Ачария първи започна:
„Седя и ям със просяк непознат.
Затова не зная съвсем точно
Какво ли чака Ме на оня свят?
(2.12.190)
Шри Чайтаня Махапрабху е отречен санняси,
В следствие на което не признава грешки с ума си.
Всъщност, един санняси не би се повлиял,
Където и да е ходил и каквото и да е ял.
(2.12.191)
На шастрите според повелите предупредителни
За един санняси няма лошо да яде в чужд дом.
Ала за един семеен брахмана е осъдително
Да се храни в нарушение на кастовия закон.
(2.12.192)
За семейните не е правилно да вечерят
С онези, за които не могат да се намерят
Данни за предишно раждане и поведение
И чиито характер и потекло са под съмнение.”
(2.12.193)
Нитянанда Прабху моментално Го обори:
„На безличностен монизъм учиш Ти клетите хора!
А пречка голяма са монистичните заключения
Пред чистото служене в предано настроение.
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(2.12.194)
Онзи, който приема монистичният подход имперсонален,
Не вижда нищо друго, освен един Брахман универсален.”
(2.12.195)
Нитянанда Прабху продължи:
„Ачария, такъв монист си Ти!
А пък Аз до Тебе седнал съм да ям!
Кой знае умът ми как ще бъде повлиян!”
(2.12.196)
Така и двамата продължиха да говорят
И всъщност един друг да се славословят,
Макар негативна да изглеждаше тази възхвала,
Привидно в лоши епитети избуяла.
(2.12.197)
Тогава ваишнавите повика Махапрабху Вишвамбхар
И раздаде им маха-прасадам като че пръскаше нектар.
По това време размяната на остроумни войнствени шеги
Между Адвейта и Нитянанда още по-нова сладост доби.
(2.12.198)
След като се наобядваха сред закачки и шеги,
Ваишнавите се изправиха, възпявайки Хари,
А звукът от киртана отекна и благословена
От него бе надлъж и шир просторната вселена.
(2.12.199)
Сетне Богът поднесе гирлянди и паста от сандал
На всеки от съратниците си, който Му се бе отдал.
(2.12.200)
Седемте души, водени от Сварупа Дамодара,
Които заети бяха с раздаването на прасада
Накрая се нахраниха в стаята на тази сграда.
(2.12.201)
Говинда най-внимателно събра
Останалата от Махапрабху храна.
Сетне една част от нея бе запазена
И бе на Харидас Тхакур предадена.
(2.12.202)
Остатъците от храната, оставени от Шри Чайтаня,
По-късно бяха раздадени на молещите в отчаяние
Отдадени, а най-накрая Говинда даса лично сам
Прие последните остатъци божествен прасадам.
(2.12.203)
Напълно независимата Божествена Личност
Извършва забавления най-различни.
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Почистването на Гундича, което описах,
Бе само едно насред дългия списък.
(2.12.204)
Чуйте сега на следния ден какво става:
Провеждаше се фестивалът Нетротсава.
Животът и душата беше този фестивал
За всеки, който с преданост се бе отдал.
(2.12.205)
В продължение на цели две недели
Сърцата на всички от мъка бяха сякаш спрели
Без да виждат Джаганнатх, ала на фестивала
Душата всекиму от радост бе преляла.
(2.12.206)
Много щастлив по този повод,
Взе със себе си преданите Бога
И с радост в сърцата най-голяма
Посетиха те на Джаганнатха храма.
(2.12.207)
Когато Шри Чайтаня Махапрабху тръгна към храма,
Кашишвара Му пробиваше път сред тълпата голяма,
А Говинда вървеше в следите от Неговите стъпала,
Носейки санняското Му канче със вода.
(2.12.208)
Когато Чайтаня Махапрабху вървеше към храма
Пред Него и от двете Му страни вървяха по двама:
Парамананда Пури и Брахмананда Бхарати Го предварят
А от двете Му страни – Сварупа Дамодара и Адвейта Ачария.
(2.12.209)
А по следите им бхактите със плам голям
Идваха към Джаганнатховия храм.
(2.12.210)
От голямо желание да видят лицето на Бога,
Те направиха нещо, което по принцип не могат.
Всички правила и предписания във миг презряха
И там, където се предлага бхогата се озоваха.
(2.12.211)
Чайтаня жадуваше толкова много
Да види лотосовото лице на Бога,
Че очите Му станаха като две пчели,
Забравили себе си без срам и свян,
Пиещи мед от лотосоподобните очи
На Джаганнатха, който е Кришна сам.
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(2.12.212)
Очите на Господ Джаганнатха
Покоряваха дори и красотата
На два цъфтящи лотосови цвята,
А шията Му който с поглед подири
Бе сияйна като огледало от сапфири.
(2.12.213)
Брадичката на Джаганнатха, светлобежова на цвят,
От цветче бандхули нежно беше по-красива.
Тъй блясъкът на усмивката Му ставаше още по-богат,
А тя бездруго света във вълни от нектар облива.
(2.12.214)
Блясъкът на лицето Му красиво
Нарастваше и правеше го живо
И стотици хиляди предани с очи
Пиеха нектара му като пчели.
(2.12.215)
Колкото повече пиеха меда нектарен
От лотосовия Му прекрасен лик,
Нарастваше огънят на жаждата пожарен
И очите им не Го изпускаха за миг.
(2.12.216)
Така Махапрабху и преданите Му се наслаждаваха
Лотосовото лице на Джаганнатха като съзерцаваха
И това трансцендентално блаженство продължи,
Докато сутринта отмина и чак пладне превали.
(2.12.217)
Симптомите на трансцендентално блаженство
Тялото на Чайтаня украсяваха със съвършенство:
Той потеше се, трепереше и бликащи сълзи
Стичаха се от приказно хубавите Му очи,
Но Богът ги пропъждаше, за да не Го смущават
Образа на свидния си Джаганнатх да съзерцава.
(2.12.218)
Взирането в лицето на Бог Джаганнатха
Прекъсваше само за предлагането на храната.
След това отново те поглеждаха към Неговото лице,
А по време на предлагането Махапрабху пееше от сърце.
(2.12.219)
Изпълнен от удоволствието да Го съзерцава,
Махапрабху потънал бе в забрава.
Ала настана ли време да обядва,
Преданите Го отведоха където трябва.
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(2.12.220)
Знаейки, че на другия ден сутринта
Ще бъде фестивалът с колесницата,
Всички слуги на Бог Джаганнатха
Удвоиха предлагането на храната.
(2.12.221)
Ето така описах аз съвсем накратко
Историята за почистването на Гундича сладка.
Дори грешник ако вижда или слуша тези забавления,
Съзнанието си за Кришна ще пробуди без съмнение.
(2.12.222)
В лотосовите нозе на Рупа-Рагхунатха
Се моля аз за милостта им свята,
Стъпките им следвайки, да продължавам
Повествованието на тази книга да представям.
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ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА
ЕКСТАТИЧНИТЕ ТАНЦИ НА БОГА НА РАТХА-ЯТРА
(2.13.1)
Нека навред се носи славата из необята
На Шри Кришна Чайтаня, Върховния Бог,
Танцуващ пред колесницата на Джаганнатха!
От танца Му на любовта с отскок висок,
Остана смаян не само целия свят,
Но и самият му господар, Бог Джаганнатх.
(2.13.2)
На Шри Кришна Чайтаня вечна слава!
И на Нитянанда Прабху – както подобава!
Адвейтачандра по назад да не оставям
И всички Гоура бхакти, без да изброявам!
(2.13.3)
Слава на слушащите „Чайтаня Чаритамрита”!
Нека чуят те, с пълно внимание пропити,
От фестивала Ратха-Ятра дивните описания
На омайните танци на Махапрабху Чайтаня.
(2.13.4)
На следващия ден, още преди зори,
Бог Чайтаня и другарите Му добри
Станаха и към задълженията си пристъпиха,
Като най-напред прилежно се изкъпаха.
(2.13.5)
Сетне Богът и бхактите, начело с Нитянанда Рая,
Отидоха да видят церемонията Панду-виджая.
Бог Джаганнатх слиза от трона си тогава
И на колесницата тържествено застава.
(2.13.6)
Лично Пратапарудра Махарадж
И целия му царски антураж
Разрешиха церемонията Панду-виджая
Да наблюдават придружителите на Чайтаня.
(2.13.7)
Заедно с преданите си Шри Махапрабху,
Адвейта Ачария и Нитянанда Прабху
Щастливо гледаха как Господ Джаганнатха
Започва церемонията Ратха-ятра.
(2.13.8)
Много силно сложените в телата
Носачи на муртито на Джаганнатха
Като слонове опиянени Го понесоха
И от трона в колесницата Го пренесоха.
393

(2.13.9)
Носейки Го, някой хванаха Неговите рамене,
Други пък сграбчиха лотосовите Му нозе.
(2.13.10)
Талията на Божеството бе обвило
Здраво, дебело въже от чиста свила.
От двете страни слугите го държаха
И с него повдигнаха Бог Джаганнатха.
(2.13.11)
Здрави, пухкави възглавници бяха разстлани
От трона на Джаганнатха до самата колесница.
Той от една на друга бе поставян да застане,
Подкрепян от носачите със силните десници.
(2.13.12)
Докато носачите пренасяха тежкото Божество
От едното ложе пухкаво на другото,
Някои от възглавниците звучно се пукаха
И въздуха с памучени перца отрупаха.
(2.13.13)
Джаганнатха е поддръжникът на цялата вселена.
Кой би могъл да мести снагата Му съвършена?
По личната си воля се придвижва Богът
Забавленията Му да се състоят да могат.
(2.13.14)
Докато от престола към колесницата бе транспортиран,
В чест на Бога музикални инструменти чуваха се да вибрират.
„Манима! Манима!143“ пееше Махапрабху,
Но заради силния шум никой не Го чу.
(2.13.15)
Докато носеха Бога към Неговата колесница,
Цар Пратапарудра в служене към Него се зае
Като се хвана лично със собствената си десница
Пътя с метла със златна дръжка да мете.
(2.13.16)
Улицата поръси и с ароматна вода;
Така той служеше като най-нисш слуга.
Макар царския престол да притежаваше,
Господ Джаганнатх смирено обожаваше.
(2.13.17)
Макар да беше той най-уважаваната личност,

143

Думата „манима“ се използва за обръщение към уважавана личност в Ориса. Бог Чайтаня се обръщал
почтително към Бог Джаганнатха по този начин.
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Благодарение на смирението му тъй се случи,
Че заради черната работа, превърна се в отличен
Кандидат божествената милост да получи.
(2.13.18)
Виждайки, че царят с това служене се е заел,
Щастието на Шри Чайтаня не знаеше предел.
Просто такова скромно служене като отдава,
Царят веднага Божията милост получава.
(2.13.19)
Всички бяха смаяни, изненадани, удивени
От декорациите по колесницата съвършени.
Тя цялата като че беше златна, просияваше
И по-високо от връх Сумеру се възвисяваше.
(2.13.20)
Ярки огледала се включваха в тях
И стотици чамари от опашките на як.
На върха се вееше много красив флаг,
Надолу се стелеше балдахин, чист и благ.
(2.13.21)
Нагиздена бе със копринени драперии,
С пъстри картини цялата й периферия.
Медни камбанки, гонгове, звънчета
Тананикаха във сладкогласна чета.
(2.13.22)
За забавлението си - церемонията Ратха Ятра Бог Джаганнатх се покачи на Свойта колесница,
А брат Му Баларама и сестра Им Субхадра
Възкачиха се на други две – общо троица.
(2.13.23)
Петнадесет дни в уединение бе Богът
На щастието с върховната богиня,
На забавления интимни за да могат
Да се наслаждават те само двамина.
(2.13.24)
След като взе от Лакшмидеви разрешение,
Богът излезе на Своята ратха да се разходи
И да извърши дивните си забавления,
Радост да може преданите Му да споходи.
(2.13.25)
Разстланият навред по пътя фин бял пясък
Напомняше брега на Ямуна, вълните с нежен плясък.
А градините разцъфнали от двете му страни
Наподобяваха Вриндаванските тайнствени гори.
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(2.13.26)
Докато Джаганнатх пътуваше на своята кола,
От двете си страни видя пленителната красота
И гледката със удоволствие изпълни Му ума.
(2.13.27)
Дърпащите колесницата наричаха се гауда
И теглеха я те с небивала наслада,
Ала колесницата ту шеметно вървеше,
Ту забавяше се, ту пък съвсем спреше.
(2.13.28)
Понякога колесницата запираше и не помръдваше,
Макар че всеки с цялата си енергия я дърпаше.
Сетне тръгваше отново по волята на Бога,
А не защото обикновени хора да я помръднат могат.
(2.13.29)
Когато колесницата стоеше спряла,
Махапрабху сбираше групата си цяла С цветни гирлянди гиздеше всяка снага
И с паста от сандал ги мажеше с ръка.
(2.13.30)
Парамананда Пури и Брахмананда Бхарати
Бяха лично почетени от Махапрабху Чайтаня Гирлянди и паста от сандал им бяха пратени
И това ги потопи в блажено състояние.
(2.13.31)
По същия начин Адвейта и Нитянанда Прабху,
Усетили досега с дивната длан на Махапрабху,
Такова силно щастие изпитаха,
Като че ли душите им политаха.
(2.13.32)
Богът също с обич бе раздал
Гирлянди и паста от сандал
На изпълнителите на санкиртана
Сред които главни бяха двама,
Великите преданоотдадени и махаджани Шривас Тхакур и Сварупа Дамодар Госвами.
(2.13.33)
Киртаниите бяха в четири групи разделени Общо двадесет и четири певци вдъхновени.
Във всяка група още двама на мриданги топурдяха;
Така добавени към останалите още осем бяха.
(2.13.34)
Когато четирите групи бяха образувани,
Шри Чайтаня, след известно умуване,
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Певците славни по равно раздели
И в групите съответно ги разпредели.
(2.13.35)
Заръча Богът на Нитай, Адвейта, Харидас
И Вакрешвара да танцуват до захлас
Във всяка една от четирите групи,
Тълпа около които се натрупа.
(2.13.36)
На първата киртан група
Водач бе Дамодар Сварупа;
Петима певци асистенти
Пригласяха му с инструменти.
(2.13.37)
Петимата, които определени бяха
Да му пригласят са Дамодар Пандита,
Нараяна, а с тях Говинда Датта,
Говиндананда и Рагхава Пандита.
(2.13.38)
На Адвейта Ачария Прабху бе наредено
Да танцува в първата група вдъхновено.
Богът тогава друга група образува,
Където водач бе Шриваса Тхакура.
(2.13.39)
Петимата певци бяха Гангадаса,
Шриман, а също Харидаса,
Шри Рама Пандит и Шубхананда,
А за танцьор избран бе Нитянанда.
(2.13.40)
Друга група включваше следните другари Васудева, Гопинатха и Мурари.
Всички те пееха във отговор с захлас
На Мукунда, който бе певецът ас.
(2.13.41)
Останалите двама в тази група наредени
Бяха Шрикханта и Валлабха Сена,
А помолен беше насред преданите да танцува
Харидаса Тхакур, прославен с това как мантрува.
(2.13.42)
В друга група, не по-лоша,
Лидер бе Говинда Гхоша.
Там бяха още младият Харидаса
Заедно с Рагхава и Вишнудаса.
(2.13.43)
Мадхава и Васудева, на Говинда двамата братя,
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Махапрабху да пеят в същата група изпрати.
А танцьор там беше Вакрешвар Пандит,
Който като че с ангелски криле беше обвит.
(2.13.44)
Имаше и група певци във санкиртана
Които бяха от село Кулина-грама.
Рамананда и Сатяраджа се зовяха
Танцьорите, които в тази група бяха.
(2.13.45)
Друга група от Шантипура беше
От Адвейта Ачария образувана.
Ачютананда във средата се въртеше,
А останалите пееха с танцуване.
(2.13.46)
Още една група на киртанананда
Бе образувана от жители на Кханда.
Те пееха на различно място,
А сред тях танцуваха натясно
Нарахари Прабху и Рагхунандана;
Така изброяването пълно стана.
(2.13.47)
Четирите групи пееха и танцуваха,
Пред колесницата на Бог лудуваха.
Отстрани имаше още две,
А сетната в тила позиция зае.
(2.13.48)
Имаше общо седем групи в санкиртана
И във всяка двама мъже биеха барабани.
Така четиринадесет мриданги едновременно ехтяха;
Звукът бе мощен и преданоотдадените подлудяха.
(2.13.49)
Ваишнавите като купчина облаци се сбраха
И щом в екстаз светите имена запяха,
От очите им закапаха сълзи
Като дъждът когато завали.
(2.13.50)
Когато вибрацията от санкиртана бе разлята,
С благоприятност тя изпълни трите свята.
Всъщност никой не чуваше други звуци или инструменти
Освен санкиртана, който в екстаз извиваше се на моменти.
(2.13.51)
Бог Чайтаня, танцувайки, преминаваше
През всички седем групи докато възпяваше
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„Хари! Хари!” и със високо вдигнати ръце
Викаше „Слава на Джаганнатха!” от сърце.
(2.13.52)
Тогава Шри Чайтаня друга мистична сила прояви,
Като във седемте групи едновременно се появи.
(2.13.53)
Всеки казваше в щастлив екстаз:
„Бог Чайтаня е само във нашата група!
Той лее милостта си върху нас;
Не ходи никъде другаде, освен тука!”
(2.13.54)
Тази невъобразима енергия на Бога
Обикновените хора да видят не могат.
Само преданите най-доверени и чисти
Способни са да прозрат делата Му лъчисти.
(2.13.55)
Бог Джаганнатха беше много удовлетворен,
Гледайки този санкиртан поразен.
Той накара колесницата да спре дори
На представлението за да се наслади.
(2.13.56)
Цар Пратапарудра също беше изумен
Да види този санкиртана вдъхновен
И насред гледката остана вцепенен,
В екстатична кришна-према потопен.
(2.13.57)
Когато царят заговори със възторг
За славата на възхитителния Бог
Пред Каши Мишра, на царя той отвърна:
„Предел на щастието ти не мога аз да зърна.”
(2.13.58)
И царят, и Сарвабхаума Бхаттачария
Знаеха за делата на Бог Шри Чайтаня.
Но никой друг нито видя, нито пък чу
За чудесата, извършени от Махапрабху.
(2.13.59)
Само онези, получили милостта на Бога,
Тези чудеса да проумеят могат.
Дори полубоговете, начело с Бог Брахма,
Не разбират нищичко без милостта.
(2.13.60)
Чайтаня Махапрабху бе много удовлетворен
Да види цар Пратапарудра тъй смирен,
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Приел на Господ Джаганнатх да служи улицата като помете Загадъчните действия на Махапрабху затова успя да разбере.
(2.13.61)
Макар на царя да бе отказана среща
Въпреки молбата му толкова гореща,
Безпричинна милост индиректно му бе дарена;
Кой би разбрал мощта на Бог Чайтаня съкровена?
(2.13.62)
Удивен бе Сарвабхаума Бхаттачария
Заедно с Каши Мишра Махашая
Да видят милостта, получена от царя,
Безпричинно дадена му от Чайтаня.
(2.13.63)
Известно време Бог Чайтаня
Забавляваше се с тези занимания.
Той лично пееше и призоваваше
Другарите си да танцуват; тъй и ставаше.
(2.13.64)
Според нуждата си проявяваше Бога
Понякога една форма, друг път много.
Всичко това автоматично се изпълняваше
От вътрешната енергия, която притежаваше.
(2.13.65)
Всъщност Бог Чайтаня себе си съвсем забрави
В хода на трансценденталните си прояви,
Ала вътрешната Му енергия, знаейки Неговите намерения,
Извършваше всичките необходими приготовления.
(2.13.66)
Точно както в миналото Бог Хари
Своите забавления във Вриндаван прояви,
Миг след миг се забавляваше със преданите си Чайтаня
На необикновени дейности във тяхната компания.
(2.13.67)
Как танцуваше Чайтаня пред колесницата на Ратха-ятра
Долавяха само отдадените с преданост най-чиста, свята.
Другите не можеха да разберат; как Кришна необикновено
Танцува е описано в „Шримад Бхагаватам” съвършено.
(2.13.68)
По този начин Шри Чайтаня
Танцува с радост най-голяма
И всички хора скоро потопи
На любовта в екстазните вълни.
(2.13.69)
Това бе разказът как Господ Джаганнатха
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На колесницата си се качи на Ратха-ятра
И как Бог Шри Чайтаня вдъхнови
Танца на преданите си пред колелата й.
(2.13.70)
Сега ви моля, чуйте как
Към храма Гундича се отправи Джаганнатх,
Докато през целия път Бог Шри Чайтаня
Танцуваше пред колесницата на разстояние.
(2.13.71)
Богът изпълнява киртана известно време
И с вдъхновението си накара Своите хора
Песните с ликуване да подемат
И танцуват ли танцуват без умора.
(2.13.72)
Когато Богът лично пожела да танцува
От седемте групи една се образува.
(2.13.73)
Тогава заедно събраха се Шриваса,
Рамаи, Рагху и единият Говинда,
Мукунда, Говиндананда, Харидаса,
Мадхава и другият Говинда.
(2.13.74)
Когато Шри Чайтаня пожела дълбоко
Докато танцува да скача нависоко,
Той постави всички тези хора
На Сварупа Дамодара под надзора.
(2.13.75)
Тези бхакти пееха заедно с Бога
И тичаха край Него в изнемога.
Останалите групи хора
Също припяваха без умора.
(2.13.76)
Отдавайки на Бога почитания
С допрени длани, Шри Чайтаня
Повдигна Своето лице към Джаганнатха
И отправи следната молитва сладка.
(2.13.77)
Преливащ от любов изрече Шри Чайтаня:
„Нека поднеса уважителните си почитания
На Господ Кришна, когото брахманите обожават,
И който всички крави и брахмани защитава!
Той винаги облагодетелствува целия свят!
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Покланям се на Кришна, Говинда, Върховния Бог свят!”144
(2.13.78)
„Вечна слава на Шри Кришна, Върховния Бог,
Сина, обливан от Деваки с майчинска любов!
Вечна слава на Върховната Божествена Личност,
Известен като светлината на династията Вришни!
Вечна слава на Върховния Бог, чийто телесен блясък
Е като на облака новороден, преди гръмотевичния трясък;
Чието тяло е меко и нежно като лотосово цвете;
Който се появи на тази благословена планета
Да облекчи света от демоничния товар
И освобождението да дари на всяка твар!“145
(2.13.79)
„Бог Кришна като джана-ниваса е познат Най-висшият подслон на всеки в този свят.
Наричат Го сина на Деваки, Деваки-нандана,
А също и сина на Яшода, Яшода-нандана.
Водачът на славната династия Яду е Той;
Пороците и злите демони унищожава в бой;
Самото Му присъствие прогонва всичко неблагоприятно
За подвижните и неподвижни същества в творението необятно.
Усмихнатото Му лице, красиво и блажено,
На гопите страстта разпалва въжделена.
Нека навред се носи Неговата слава
И нека винаги все по-щастлив да става!”146
(2.13.80)
„Аз не принадлежа към никоя от четирите варни (класи147),
Не съм и брахмачари, грихастха, ванапрастха или санняси.
Като слуга на слугата на слугата на гопите себе си отъждествявам
И в лотосовите нозе на техния закрилник Кришна се отдавам.
Той е като океан нектарен и причина е на цялото блаженство;
Той винаги сияе в трансцендентното си съвършенство.“148
(2.13.81)
След като цитира всички тези стихове, Чайтаня
Отново поднесе на Бога Своите почитания,
А всички предани, с длани допрени в любов,
Възнесоха молитви към Върховния Бог.
(2.13.82)
Когато Шри Чайтаня танцуваше и скачаше високо,

144

„Вишну Пурана” 1.19.65
„Мукунда-мала” 2
146
„Шримад Бхагаватам” 10.90.48
147
Четирите варни – брахмана, кшатрия, ваишя, шудра
148
„Падявали” 74
145
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Ревейки като гръм, с движения във всичките посоки
Като огнено кълбо, всеки наблюдател изумя,
Защото Той наподобяваше въртяща се главня.
(2.13.83)
Където и да стъпеше Чайтаня в Своя танц,
Въртейки се във дивния божествен транс,
Земята цяла с нейните хълмове и морета
Изглеждаше, че се накланя под небето.
(2.13.84)
Когато Чайтаня Махапрабху танцуваше
Дивната Му снага се преобразуваше
И различни трансцендентални симптоми проявяваше:
Понякога изглеждаше, че сякаш се вцепеняваше,
Космите по тялото Му настръхваха друг път,
А после плачеше, трепереше, покриваше се с пот,
Цвета си сменяше, както и Своето вътрешно настроение Ту гордост и жизнерадост, ту безпомощност и смирение.
(2.13.85)
Насред танца строполяваше се в изнемога
На пътя прашен с грохот Бога.
Приличаше тогава Той на златна планина,
Търкаляща се по коравата земя.
(2.13.86)
Нитянанда Прабху ръцете си протягаше
И се опитваше Бога в тях да улови
Когато Махапрабху насам-нататък бягаше,
Носен от екстазните приливни вълни.
(2.13.87)
Адвейта Ачария пък след Бог вървеше
И на висок глас: „Харибол!” тръбеше.
(2.13.88)
Просто за да спрат тълпите
Да не дойдат твърде близо,
Преданите Бога оградиха
С три кръга, за да не излиза.
В първия кръг водач бе Нитянанда Рама,
Който сам бе всемогъщият Шри Баларама.
(2.13.89)
Начело със Говинда и Кашишвара
Преданите хванаха се за ръце,
Да може вторият кръг верни другари
Лудия танц на Бога да възпре.
(2.13.90)
Махарадж Пратапарудра и личните му асистенти
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Формираха трети кръг около предишните два,
Просто да възпрат тълпите темпераментни
Прекалено да не приближават до вътрешността.
(2.13.91)
Цар Пратапарудра стоеше подпрян
Със длан на рамото на Харичандан,
Гледайки как Махапрабху танцува
И от екстаз голям се развълнува.
(2.13.92)
Докато царят танцуването следеше,
Шриваса Тхакура пред него стоеше
И екстаз духовен скоро го заля
Танцът на Махапрабху като видя.
(2.13.93)
Виждайки Шривас пред царя как стои,
Харичандана докосна го с ръка
Лекичко, без да го безпокои,
С молба да се отмести настрана.
(2.13.94)
Погълнат танца на Чайтаня да следи,
Шриваса Тхакура не можа да си изясни
Защо все го докосват и избутват настрани
И след време той, естествено, се разгневи.
(2.13.95)
Шриваса Харичандан зашлеви,
За да престане да го бута.
А той на свой ред се разяри
Като най-страшен ямадута.
(2.13.96)
Когато разгневеният Харичандана
Да проговори на Шривас захвана,
Пратапарудра Махарадж тогава
Лично го спря да не избълва лава.
(2.13.97)
Царят му каза: „Какъв щастливец си ти,
Че с досега на Шривас Тхакур се сдоби!
Де такъв късмет да имаше за мен!
Трябва да си му много задължен.”
(2.13.98)
Всеки беше крайно удивен
От танца на Чайтаня вдъхновен.
Дори Господ Джаганнатха бе
Изключително щастлив да Го съзре.
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(2.13.99)
Колесницата се закова и остана неподвижна,
Докато Джаганнатха със немигащи очи
Стоеше, за да може по-добре да вижда
Танца на Чайтаня и с поглед да Го следи.
(2.13.100)
Голямо щастие в сърцата си изпитваха и двама
До него Шримати Субхадра и Господ Баларама.
Всъщност с усмивки на лицата Те блажено се любуваха
Докато Бог Чайтаня и придружителите Му танцуваха.
(2.13.101)
Докато танцуваше Чайтаня, Върховният Бог,
Политайки във скок след скок висок,
Осемте симптома на екстаза в Неговото тяло
Проявяваха се едновременно и изцяло.
(2.13.102)
Тялото Му го побиха тръпки,
Кожата Му се покри със гъши пъпки,
Космите навред настръхнаха от екстатични стимули,
Снагата Му наподоби дърво копок149, покрито с тръни (шимули).
(2.13.103)
Слушайки как тракат зъбите Му, народът бе уплашен,
Че те ще изпопадат в този грохот страшен.
(2.13.104)
Цялото тяло на Шри Чайтаня се потеше,
А същевременно и на места кървеше.
Махапрабху издаваше звуците „джаджа гага“
Със глас, пресекващ от екстаза в Своята снага.
(2.13.105)
Рукналите Му сълзи неспирно шуртяха,
Като че изпръсквани от спринцовка бяха
И всеки, който бе застанал там,
Цял в тях се оказваше облян.
(2.13.106)
Всеки видя цвета на Неговото тяло
Да се променя в розово от бяло,
Така че блясъкът Му бе лика-прилика
Като този на цветето маллика.
(2.13.107)
Понякога Той сякаш бе зашеметен,
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Друг път се валяше в прах по земята.
Понякога бе неподвижен като дънер изсушен,
Без да помръдва ни с ръцете, ни с краката.
(2.13.108)
Когато Богът падаше на пода в безсъзнание,
Понякога почти оставаше там без дихание.
Когато преданите виждаха отчаяни това,
Животът им отслабваше при мисълта.
(2.13.109)
От очите и носа Му течеше вода,
Пяна капеше от Неговата уста;
Всичко това бе като че нектар вали
От пълната луна във бликащи лъчи.
(2.13.110)
Пяната, изливаща се от устата на Гауранга,
Поемана бе и изпивана от Шубхананда,
Защото той беше късметлия и експерт във това
Да вкусва със наслада настроенията на любовта.
(2.13.111)
След като Махапрабху Чайтаня
От дивите си танци бе опустошен,
Умът Му влезе в състояние
На екстаз в любовния обмен.
(2.13.112)
След като спря във танците си да се рее,
Богът нареди на Сварупа Дамодар да пее.
Долавяйки Неговото специфично настроение,
Сварупа Дамодар запя следното стихотворение:
(2.13.113)
„Най-сетне господарят на живота Ми е тук!
За Него Аз изгарям и за никой друг!
В любов по Него цялата повехнах клета,
Чезнейки във плам, докато станах пепел.”
(2.13.114)
Докато този рефрен високо пееше Сварупа Дамодара
За това, как Шримати Радхика в раздялата изгаря,
Махапрабху отново и ритмично затанцува,
Сякаш в океан огромен от блаженство плува.
(2.13.115)
Синът на Майка Шачи продължи
Нататък без да спира да танцува,
А колесницата на Джаганнатха се отърколи
След него, за да Му се полюбува.
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(2.13.116)
Докато танцуваха пред Джаганнатх и пееха,
Всички предани от Него поглед не отделяха.
Бог Шри Чайтаня тогава на опашката застана
На процесията от изпълнители на санкиртана.
(2.13.117)
Шри Чайтаня бе потънал цял
В стиха, който Сварупа Дамодара бе изпял.
Вперил във Бога и ум, и очи,
Той сцената стараеше се да изобрази.
(2.13.118)
Когато песента с жестове драматично разиграваше,
Шри Чайтаня понякога от процесията изоставаше.
В такива моменти Бог Джаганнатх колесницата спираше
И чак когато Махапрабху тръгваше отново, Той реагираше.
(2.13.119)
По този начин имаше закачливо състезание
Между Бог Джаганнатх и Шри Чайтаня.
Но Махапрабху беше по-силен, в любовта си окрилен,
А Бог Джаганнатх спираше да Го чака, на любовта във плен.
(2.13.120)
Докато Шри Чайтаня танцуваше,
Екстазът Му се преобразуваше.
Повдигайки високо двете си ръце,
Следния стих Той успя да произнесе:
(2.13.121)
„Същият онзи, на когото поднесох сърцето си в дар
През годините на младостта си, сега отново ми е господар.
Това са същите лунни нощи от месеца Чайтра, богати
На аромата на омайните жасминови цветя малати;
Същият сладък полъх се носи от горичката с кадамбови дръвчета;
В нашата любовна връзка аз съм същата, която любеше момчето.
Но при все това умът ми тук не е щастлив и ми се ще да се отвърна.
Как желая силно на брега на Рева под дървото Ветаси да се завърна!”150
(2.13.122)
Този стих Махапрабху Чайтаня без да спира
Продължаваше в екстаза си да рецитира.
Освен Сварупа Дамодара никой друг
Не можеше да разбере значението му.

150
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(2.13.123)
Значението му вече аз подробно обясних151;
Сега накратко ще опиша този стих.
(2.13.124)
В миналото, ясно от писанията стана
Как всички гопи, жителки на Вриндавана,
Бяха много удовлетворени от тяхната среща
С Шри Кришна на светилището Курукшетра.
(2.13.125)
По същия начин, виждайки Бог Джаганнатха,
Махапрабху в чувствата на гопите бе вглъбен
И проявявайки на техния екстаз същината,
Помоли Сварупа Дамодар да пее този рефрен.
(2.13.126)
Бог Шри Чайтаня каза следното на Джаганнатх:
„Ти си същият Кришна и Аз съм Радха, каквато бях.
Срещаме се тук отново Аз и моят Бог
Както във началото на Нашия живот.
(2.13.127)
Макар че сме си същите, и Аз, и Ти,
Умът ми все към Вриндавана се стреми.
Моля Те, с лотосовите си нозе пак стъпи
Във Вриндавана, във нашите гори!
(2.13.128)
На Курукшетра и по близките склонове
Е пълно с хора, колесници, слонове.
Но във Вриндавана градини от цветя цъфтят;
В тях пеят пойни птички и пчели жужат.
(2.13.129)
Тук, на Курукшетра, на принц Ти носиш дрехи,
Придружават Те велики воини във доспехи.
А във Вриндаван си пастир с чадар през рамо,
В компанията на сладката си флейта само.
(2.13.130)
Тук няма сякаш дори и капчица от океана
На щастието, което вкусвахме във Вриндавана.
(2.13.131)
Затова Те моля, във Вриндавана ела!
Нека се радваме един на друг както преди!
Ако последваш пламенната Ми молба,
Мечтата Ми ще се осъществи!”
151
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(2.13.132)
Накратко аз описах тука вече
Което в „Бхагавата” Радха рече.
(2.13.133)
В това си екстатично състояние
Още много стихове цитира Шри Чайтаня,
Ала людете във светско умопомрачение
Не разбират тяхното значение.
(2.13.134)
Значението на тези стихове да се разгадае не бе лесно;
На Сварупа Дамодар Госвами беше само то известно.
Сварупа Дамодара на всеослушание не го разкри,
Обаче Шрила Рупа смисълът навред разпространи.
(2.13.135)
Чайтаня Махапрабху започна, докато танцуваше,
Да рецитира още един прекрасен стих,
Който обикновено вкусваше и му се любуваше
В компанията на Сварупа Дамодара тих:
(2.13.136)
„Скъпи Господи с лотосов пъп - казаха гопите –
Лотосовите Ти нозе са едничкият подслон
На онези, които пропаднали са във дълбоките
Кладенци-вселени на материалния закон.
Над тези нозе великите йоги и философите
Медитират с обожание в дълбок поклон.
Нека в сърцата ни сияят на нозете Ти стъпките!
Това жадуваме, макар да сме робини на брачния канон.”152
(2.13.137)
Потънал в настроението на Радхарани,
Ето що изрече Шри Чайтаня:
„За повечето люде слели са се ум и сърце,
Ала понеже не се отделя от Вриндавана моят ум,
Затова той с Враджа е едно; с Твоите лотосови нозе
Ще дойдеш ли във Вриндавана, по онзи друм,
По който да пристъпяш толкова обичаш?
Това пълната Ти милост ще наричам.
(2.13.138)
Мой скъпи Господи, чуй истинската Ми молба:
Домът Ми е Вриндавана, върни се там сега!
Но ако Твоето общуване Аз не получа скоро там,
Ще бъде много трудно живота си да продължавам, знам.
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(2.13.139)
Мой скъпи Кришна, преди, докато живееше в Матхура,
Ти прати Уддхава, приятеля си, да Ме наставлява
На гяна-йога и дхяна-йога в тънката култура,
А сега самият Ти тези неща Ми внушаваш!
Но Моят ум не ги приема, познаваш Ме добре.
Къде е в него мястото за знание и медитации, къде?
Като толкова добре Ме знаеш и разбираш,
Не Ти подобава в йога да ме инструктираш.”
(2.13.140)
Чайтаня Махапрабху продължи:
„Бих искала съзнанието ми да страни
От Теб и в материални дейности да е заето.
Но дори и да опитвам, Аз не мога, клета...
Моето единствено желание си оставаш само Ти!
Да медитирам върху Теб… С това направо ме уби!
Да Ми обясняваш как за Теб да мисля, който си велик?
По-добре на Мен недей разчита за достоен ученик.
(2.13.141)
Гопите не са като мистичните йоги!
Просто да медитират върху лотосовите Ти нозе –
С това да бъдат удовлетворени те не могат,
Преструвайки се на тъй наречените йоги, не!
Да учиш гопите на медитация е лицемерно!
Те никак не са щастливи от това!
Напротив! Гневът им нараства безмерно
И сипе се връз Твоята глава!”
(2.13.142)
Шри Чайтаня Махапрабху продължи:
„Гопите се давят в океанските вълни
На раздялата болезнена от Тебе и
Ги поглъща тимингилата на техните мечти
Да Ти служат. Заслужават те да са освободени
От Купидон, защото предани са Ти неопетнени.
Тъй като нямат представа материална за живота,
Не се стремят и към освобождението ни на йота.
Те не желаят съвършенството мечтано
От йогите мистици и спекулаторите гяни,
Защото вече са действително освободени
От океана необятен на материалните промени.
(2.13.143)
Как забрави на Вриндаван сладката земя?
Как забрави и приятели, и майка, и баща?
Как забрави хълма Говардхана, брега на Ямуна
И гората, дето в раса-лила радостен танцува?
(2.13.144)
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Кришна, Ти със сигурност си фин, изискан джентълмен;
Със всички добродетели си щедро надарен;
Обноските Ти са отлични, сърцето Ти е нежно и си милостив;
Характерът Ти е безупречен, в компанията Ти всеки е щастлив.
При все това умът Ти не помни враджабасите дори Това е мъката единствена, която Моето сърце гори.
(2.13.145)
За собственото си нещастие самата Аз нехая,
Но зърна ли лика на майка Яшода тъй отчаян
И сърцата на враджабасите да се пръскат на парчета,
Аз питам се дали решил си всички да погубиш, клети?
Или ще се върнеш, за да ги съживиш в окаяното им състояние?
Защо още ги поддържаш живи в това неистово страдание?
(2.13.146)
Жителите на Вриндавана не искат да Те виждат
Облечен като принц, от това не се обиждай.
Нито пък искат да общуваш с многобройни
Идващи от страна далечна смели воини.
Земята на Вриндавана, уви, не могат да напуснат;
Без Теб да виждат сърцата им обаче ще се пръснат.
(2.13.147)
Мой скъпи Кришна, Ти си животът и самата душа
На Шри Вриндавана-дхама, добре знаеш това,
И особено на добрия Нанда Махараджа,
Ти си единственото богатство в земите на Враджа!
И понеже с милост само си изпълнен Ти,
На жителите на Вриндаван да живеят позволи Във Вриндавана с нозете си отново пристъпи!”
(2.13.148)
След като чу на Шримати Радхарани трогателното излияние,
Сърцето на Шри Кришна се изпълни със любовно вълнение.
Тялото Му бе обезпокоено, умът Му бе изключително смутен;
За любовта на враджабасите Той се почувства вечно задължен.
Тогава Кришна се обърна към Своята най-скъпа Радха
И започна да Я успокоява с думи, носещи наслада:
(2.13.149)
„Най-скъпа Моя Радхике, да Ме чуеш Аз Те умолявам!
Истината да ти кажа, ден и нощ се давя във ридания
И в спомени за всички вас във Вриндавана вглъбен оставам,
Без никой и да знае за дълбоките Ми страдания.”
(2.13.150)
Шри Кришна продължи за личната си драма:
“Всички обитатели на Шри Вриндавана-дхама –
Майка Ми, баща Ми, пастирчетата и всичко друго –
Са като живота и душата Ми, да го опиша Ми е трудно.
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Сред всички враджабаси, гопите са Моят живот и са Ми най-съкровени,
А сред тях си Ти, Шримати Радхарани, от живота Ми по-ценна.
(2.13.151)
Свидна Радхарани, Аз винаги съм подчинен
На всички вас, от любовта ви запленен.
Вие имате пълната власт над Мен!
Фактът, че от вас съм разделен
И живея по далечни места
Е Моята злочеста съдба.
(2.13.152)
Когато жената е разделена от мъжа, когото страстно обича
Или когато мъжът е разделен от своята жена любима,
Никой от тях не може да живее; всъщност живота им протича
Единствено един за друг и истина такава има,
Че ако единият умре и другият за това научи,
Най-вероятно същото и с него ще се случи.
(2.13.153)
Съпрузи, толкова верни в любовта,
Които доброто си желаят един другиму в разлъка,
За щастието собствено нехаят, затова
Несъмнено ще се срещнат и ще свърши тази мъка.
(2.13.154)
Ти си Ми най-най-скъпа и Аз добре това зная,
Че и миг не можеш да живееш във разлъка като тая.
Животът Ти за да поддържам, Аз Нараяна обожавам
И по Неговата милост идвам всеки ден в Вриндаван
Със Тебе да се наслаждавам на дивни забавления,
И в Дварака-дхама се завръщам в друго проявление.
Така Ти винаги можеш осезаемо да чувстваш
Как във Вриндавана Твоят любим присъства.
(2.13.155)
Така, усещаш ли, още по-силна става любовта ни
Заради късмета да получим милостта на Нараяна.
Тя позволява Ми при тебе Аз да идвам невидим;
Надявам се скоро и за враджабасите да стана зрим.
(2.13.156)
Вече убих във възрастта си млада
Всички демони, враждуващи с династията Яду,
А също погубих Камса и съюзилите се с него,
Но има още неколцина с вихрещо се его;
Искам и с тях да приключа и след това
Ще се завърна във любимата ни гора.
Моля Те, Радхике, знай, това не е лъжа!
(2.13.157)
Жителите на Вриндавана желая Аз да защитя
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От атаките на враговете си; единствено затова
Във царството си съм останал да живея;
Иначе за царска власт изобщо не копнея.
Съпругите, синовете, богатствата, с които се славя
Са единствено удоволствие на Ядавите да доставя.
(2.13.158)
Твоите любящи качества винаги Ме привличат
И нозете Ми единствено към Вриндавана тичат.
Всъщност заради тях очаквай в скоро време
Със Теб и гопите отново да се събереме
И да се наслаждаваме по познатите ни друми
В земите прелестни на нашата Враджабхуми.”
(2.13.159)
Докато говореше на Радхика, Кришна стана
Толкова нетърпелив да се завърне в Вриндавана.
Той Я накара да изслуша един стих
И увлечена в гласа Му нежен, тих,
Тя усети, че неволята Й цяла се разсея
И повярва, че Кришна пак ще бъде с Нея.
(2.13.160)
„Когато душите предано служене Ми отдават,
Вечния си съкровен живот те съживяват.
Вашата добра съдба идва от това, че Ме обичате С това печелите Ме целия, скъпи момичета!“153
(2.13.161)
Махапрабху седеше в Своята стая
И заедно със Сварупа Дамодар
Вкусваше нектара толкова потаен
На тези стихове с близкия си другар.
(2.13.162)
Шри Чайтаня Махапрабху танцуваше…
Сърцето Му във чувства на екстаз потъваше.
Като в лицето на Бог Джаганнатх се взираше,
Той се носеше в танц и стиховете рецитираше.
(2.13.163)
Никой не може да опише добрата съдба
На Сварупа Дамодар Госвами,
Защото с тяло, ум и със слова
Той винаги служи на Бог с любов голяма.
(2.13.164)
Сетивата на Шри Чайтаня Махапрабху
Бяха идентични с тези на Сварупа Дамодара,
153

„Шримад Бхагаватам” 10.82.44
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Затова, когато песните му със слуха си чу,
Той се погълна да им вкусва нектара.
(2.13.165)
В емоционалния си екстаз Чайтаня
Понякога сядаше на голата пръст
И свел поглед в угнетено състояние,
Рисуваше по земята с пръст.
(2.13.166)
От страх, че Богът пръста си така
Ще нарани като пише по земята,
Сварупа Дамодара Го възпря,
Като Го хвана лично за ръката.
(2.13.167)
Сварупа Дамодара винаги пееше точно така,
Че да съответства на емоцията на Чайтаня.
В какъвто и нюанс да вкусваше Той сладостта,
Сварупа въплъщаваше във песен Неговото настроение.
(2.13.168)
Шри Чайтаня Махапрабху се взираше
В Бог Джаганнатха… и не спираше
В красивото Му лице и лотосовите Му очи
Погледът на Шри Чайтаня да кръжи.
(2.13.169)
Бог Джаганнатха бе с гирлянд и с пищни одеяния,
С прекрасни накити бе украсена тъмната Му снага,
Ликът Му отразяваше лъчите слънчево сияние,
Ухание неземно изпълни атмосферата на света.
(2.13.170)
От трансцендентално блаженство океан
Разля се във сърцето на Шри Чайтаня
И веднага се завихри като мощен ураган
Признакът на лудост в Неговото състояние.
(2.13.171)
Лудостта на блаженството трансцендентално
Породи различни вълни емоционални.
Чувствата приличаха на вражи воини,
Стълкновяващи се буйно в сцени бойни.
(2.13.172)
Прояви се естествена нарастваща експресия
На емоционалните симптоми в прогресия:
Умиротворение, преходни, смесени, трансцендентални
И преобладаващи емоции и стимулите им първоначални.
(2.13.173)
На Шри Чайтаня деликатната снага
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Приличаше на дивна Хималайска планина,
По която екстатичните емоции са като гора
С обсипани със пролетни цветчета дървеса.
(2.13.174)
Гледката на тези симптоми в снагата на Чайтаня
Привличаше ума на всички и тяхното съзнание.
Всъщност Богът умовете на всички поръси
С нектарните емоции на према, любовта си.
(2.13.175)
Поръси умовете на слугите на Бог Джаганнатха,
А също на правителствените служители,
На поклонниците, посещаващи страната
И на всички, за които Нилачал обител бе.
(2.13.176)
Щом танците видяха и екстатичната любов
На Шри Чайтаня Махапрабху, Върховния Бог,
Всички бяха смаяни и от тази гледка поразени,
Сърцата им с любов към Кришна бяха наводнени.
(2.13.177)
Всички танцуваха и пееха в екстатична любов,
Отекващият шум бе силен и висок;
Всеки бе в блажено трансцендентално състояние,
Гледайки танците на Шри Чайтаня.
(2.13.178)
Освен другите, дори Бог Джаганнатх и брат Му Баларама
Започнаха бавно да се движат, обзети от щастие голямо.
(2.13.179)
Понякога спираха колесниците Джаганнатх и Баларам
И гледаха щастливо Шри Чайтаня как танцува там.
Всеки, който Ги видя да спират, без съмнение
Стана свидетел на Техните забавления.
(2.13.180)
Когато Бог Чайтаня танцуваше и залиташе така,
Той се свлече тъкмо пред Пратапарудра Махараджа.
(2.13.181)
Махарадж Пратапарудра вдигна Шри Чайтаня
С цялото си уважение и почитания,
Но когато видя царя да Го докосва със ръце,
Махапрабху изведнъж на себе си дойде.
(2.13.182)
След като видя царя пред себе си, Той спря
И с горчиво съжаление се прокълна:
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„О, колко жалко е, че човек ме допря,
Който се интересува от светски дела!“
(2.13.183)
Дори Нитай, Кашишвара и Говинда не бяха там.
Когато Бог Чайтаня падна на земята сам
Нитянанда бе потънал във голям екстаз,
А Кашишвара и Говинда бяха другаде в този час.
(2.13.184)
Шри Чайтаня Махапрабху вече бе удовлетворен
От поведението на царя, който бе приел смирен
На Господ Джаганнатх да служи като прост метач
И всъщност желаеше да види Пратапарудра Махарадж.
(2.13.185)
Ала Своите придружители за да предупреди,
Богът външно чувства на гняв изрази.
(2.13.186)
Махарадж Пратапарудра се уплаши
Когато Бог Чайтаня даде израз на гнева си.
Но тогава Сарвабхаума Бхаттачария
„Недей се тревожи!“ рече на царя.
(2.13.187)
Сарвабхаума Бхаттачария продължи:
„Богът много удовлетворен от тебе е!
Той просто пред придружителите си изрази
Към светските люде правилното поведение.”
(2.13.188)
Сарвабхаума Бхаттачария продължи:
„Ваша Светлост нека не се безпокои.
Ще предам молбата Ви във подходящия момент;
Тогава ще е лесно да се срещнете със Бога според мен.“
(2.13.189)
Като заобиколи Бог Джаганнатха,
Махапрабху мина зад колата
И започна след това
Да я бута със глава.
(2.13.190)
Веднага щом побутна, колата се задвижи,
Като трещящ и силен шум от това се породи.
От вси страни, забравили за всички грижи,
Людете започнаха да пеят имената на Хари.
(2.13.191)
Когато колесницата напред пое,
Шри Чайтаня приближените си взе
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И пред колесниците на Субхадра и Баларама
Затанцува Той във вдъхновение голямо.
(2.13.192)
След като приключи на танца да се радва
Пред колесниците на Баладева и Субхадра,
Кришна Чайтаня захвана танца си познат
И пред колесницата на Господ Джаганнатх.
(2.13.193)
След това те стигнаха едно място,
Което Балаганди се наричаше.
Там Джаганнатха спря колата и ту надясно,
Ту наляво се оглеждаше и надничаше.
(2.13.194)
Наляво Господ Джаганнатх видя
Брамински квартал и кокосова гора;
Надясно – градини с пъстроцветни поляни,
Досущ като във святата Вриндавана.
(2.13.195)
Пред колесницата танцуваха Махапрабху и Неговите предани.
От Бог Джаганнатх, който спрял бе колесницата, те бяха гледани.
(2.13.196)
Какъвто беше обичая, така и сега стана Храна на Бога се предложи на випра-шасана.
Наистина като че ли имаше безброй блюда
И Господ Джаганнатх опита вкусната храна.
(2.13.197)
Всички предани на Господ Джаганнатха –
От начинаещи до най-напреднали –
Предложиха Му сготвена от тях храната
С чувства най-искрени и предани.
(2.13.198)
Тези предани включваха цариците и царя,
Министрите му, които за делата отговарят,
Негови приятели и слуги приближени
И всички жители на Пуридхам блажени.
(2.13.199)
Всеки, който бе дошъл да посети
Джаганнатха Пури от различни страни,
Както и местните предани на Бог поднесоха
Каквото лично бяха сготвили и омесили.
(2.13.200)
Бхактите предложиха навсякъде храната Отпред, отзад и от двете страни на колата
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И във цветната градина, и наблизо също така,
Защото за предлагането няма строги правила.
(2.13.201)
Докато се предлагаше храната,
Наоколо се насъбра тълпата.
В това време Шри Чайтаня престана да танцува
И в близката градина се оттегли да й се любува.
(2.13.202)
Шри Чайтаня Махапрабху влезе в градината сам
И потопен в голям екстаз се свлече на земята там.
(2.13.203)
От танцуване бе Богът много изтощен,
Целият със капки пот бе оросен,
Като че бе поръсен със дъждец
И радваше се на прохладния ветрец.
(2.13.204)
Всички предани, участвали преди със Него в санкиртана,
Дойдоха там да си отдъхнат на дърветата под сянката голяма.
(2.13.205)
Ето така аз ви разказах за
Големия санкиртан, в който Богът
Екстатично танцува и пя
Пред Господ Джаганнатх до изнемога.
(2.13.206)
В „Чайтанящака“, възхвала на Бог Чайтаня,
Известна молитва от Шрила Рупа Госвами,
На танца на Бога е направено живо описание
Пред колесницата на Джаганнатха Свами.
(2.13.207)
„Шри Чайтаня танцуваше по улицата в голяма
Радост пред колесницата на Джаганнатха Свами,
Който е божественият господар на Нилачала;
Надмогнат от трансцендентално щастие преляло
Заобиколен от ваишнави, пеещи светите имена,
Той проявяваше екстазните вълни на любовта.
О, скъпи мой Махапрабху, кажи, кажи,
Кога отново ще Те видя с тези две очи?”154
(2.13.208)
Всеки, който чуе това благоприятно описание
На фестивала, ще получи даршан с Шри Чайтаня.

154

„Чайтанящака” 1.7 от „Става мала” на Рупа Госвами
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И също ще постигне издигнатото състояние
На према и в служенето твърдо упование.
(2.13.209)
В лотосовите нозе на Рупа-Рагунатха моля се отново аз,
Копнеещият винаги за милостта им Кришнадас,
И по пътеката от стъпките им, с благодат пропита,
Вървя и разказвам „Чайтаня Чаритамрита”.
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ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
ВРИНДАВАНСКИ ЗАБАВЛЕНИЯ
(2.14.1)
Фестивалът Лакшми-виджайотсава бе посетен
От Чайтаня, с личните Му бхакти придружен.
Там Той несравнимата любов на гопите дискутира
И, просто слушайки за тях, усети как любовта напира
В сърцето Му и беше изключително удовлетворен,
Танцувайки от божествената према вдъхновен.
(2.14.2)
Вечна слава на Чайтаня, известен като Гоурачандра!
Слава, вечна слава на Прабху Нитянанда!
От славата на Адвейта Ачария съм възхитен,
Който е толкова благороден, чист и извисен!
(2.14.3)
Отдавам своите смирени почитания
На преданите, водени от Тхакура Шриваса!
И на читателите, за които Бог Чайтаня
И нежните Му нозе живот и душа са!
(2.14.4)
Докато Махапрабху отдъхваше захласнат
Върху талазите на любовта екстазна,
Махарадж Пратапарудра влезе смутен
В градината, на обожанието в плен.
(2.14.5)
Следвайки наставленията на Бхаттачария,
Одеждите си царски бе оставил вкъщи царя
И сега влезе във градината както подобава
Във дрехите на преданоотдаден ваишнава.
(2.14.6)
Махарадж Пратапарудра имаше такова смирение,
Че най-напред от всички бхакти поиска разрешение
С допрени длани, и едва тогава в порив толкоз смел
Докосна лотосовите нозе на Бога, като цял се бе привел.
(2.14.7)
Докато Шри Чайтаня лежеше
И очите си затворени държеше
В екстатична любов и чувства потопен,
Царят започна да Го масажира насърчен,
Като много опитно захвана от нозете
Разтривайки ги със ръце и двете.
(2.14.8)
Тогава, все повече и повече захласнат,
Царят рецитира от „Шримад Бхагаватам”
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Стиховете за раса-лилата прекрасна,
Започващи с „джаяти те ’дхикам”155.
(2.14.9)
Докато Чайтаня Махапрабху слушаше как царят рецитира
Тези стихове от славния „Шримад Бхагаватам“,
Безкрайно удовлетворен Той повтаряше „Не спирай!
Моля те, продължавай още да четеш натам!“
(2.14.10)
Когато царят стигна до стиха,
Който започваше със сладките слова
„Тава катхамритам”, Златният Бог
Скочи и го прегърна в екстазна любов.
(2.14.11)
Щом чу царя да рецитира този стих,
Чайтаня рече му със глас дълбок и тих:
„Ти ми даде камък скъпоценен,
Но Аз нямам нищо да ти дам от Мене.
Затова, без да мога подобаващо да ти отвърна,
Просто си позволявам от сърце да те прегърна.“
(2.14.12)
С тези думи Чайтаня пак и пак започна
Стиха да рецитира съвършено точно.
Двамата трепереха с целите си снаги
И сълзи се лееха от техните очи.
(2.14.13)
„Мой Господи, нектарът на Твоите слова
И описанията на Твоите дела
Са животът и самата душа
На онези, които скръбни са в света.
Тези разкази са ни предадени
От великите преданоотдадени
И те отстраняват всички реакции греховни Който ги чуе се сдобива с благочестие съдбовно.
Тези разкази разпространяват се из трите свята
И на духовна мощ и сила са безпримерно богати.
А онези, които посланието Божие разпространяват,
Най-щедрата и благотворна работа за всекиго отдават.“ 156
(2.14.14)
Веднага щом изрече тези думи само,
Шри Чайтаня прегърна царя припряно,
Казвайки: „Най-щедрият си ти! Най-щедрият си ти!”
Без личността на Цар Пратапарудра да установи.

155
156

Тези стихове от Десета Песен, гл. 31, са познати като „Гопи Гита”
„Шримад Бхагаватам” 10.31.9
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(2.14.15)
Милостта на Шри Чайтаня върху него се стовари
Заради предишното служене с преданост на царя.
Затова, без да го попита кой е той дори,
Богът незабавно с милостта си го дари.
(2.14.16)
Милостта на Бог е толкоз силна!
Дори без за царя да попита,
Със благодатта Му изобилна
Всичко, всичко бе пропито.
(2.14.17)
Най-накрая Шри Чайтаня рече изумен:
„Кой си? Ти направи толкова за Мен
Изневиделица дойде и милостиво ме накара
На забавленията на Кришна да пия от нектара.“
(2.14.18)
Отвърна царят изключително смирен:
„На Твоите слуги покорен съм слуга Към тази мечта жадно съм устремен.
Моля Ти се, приемай ме така!”
(2.14.19)
По това време Махапрабху Шри Чайтаня
Прояви пред царя някои от Своите достояния
И му забрани на когото и да било да ги разкрива;
Така само той свидетел бе на гледката красива.
(2.14.20)
Макар че Чайтаня в Своето сърце
Какво се случва знаеше много добре,
Външно Той нищичко не разкри
И че знае, че говори с царя, скри.
(2.14.21)
Виждайки специалната милост на Бога върху царя
И добрата му съдба, която като лотос се разтваря,
Преданите Махарадж Пратапарудра възхвалиха
И умовете им със ведрост и блаженство се пропиха.
(2.14.22)
Поднасяйки молитви със допрени длани
На преданите и на Шри Чайтаня,
Царят оттегли се на разстояние.
(2.14.23)
След това донесе Ванинатха Рая
Всякакви видове прасада
И преданите заедно с Шри Чайтаня
Пристъпиха към обяда.
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(2.14.24)
Много прасад изпратил бе и царя
Посредством Сарвабхаума Бхаттачария
И братята Рамананда и Ванинатха Рая.
(2.14.25)
На Балаганди фестивала бе
Предложена сурова храната Млечни продукти и плодове,
Изпратени от Махараджата.
Всичко бе от класно качество най-трайно
И в разнообразие на практика безкрайно.
(2.14.26)
Имаше извара, сокове, хлебни плодове,
Кокосови орехи – пресни и сушени,
Манго, банани много видове
И семена от палми големи.
(2.14.27)
Имаше също портокали, грейпфрут, мандарини,
Бадеми, фурми, стафиди и сушени смокини.
(2.14.28)
Имаше стотици видове различни
Сладкиши като манохара-ладу,
Амрита-гутика и приготовления отлични
От кондензирано мляко с неописуема сладост.
(2.14.29)
Имаше също папая и саравати,
Като вид портокали познати,
А също и смачкана тиква, натурална сметана,
Леко запържена и във един вид пури втъкана.
(2.14.30)
Имаше и от сладкишите, познати като хари-валлабха,
И други, направени от сеноти, карпура и малати цветя.
Имаше нарове, сладкиши с чер пипер, други пропити
Със разтопена захар, както и амрити-джилипи.
(2.14.31)
Имаше захарни лотосови цветя,
Хляб от урад дхал, хруски със сладост пропити,
Сладкиши от пържен ориз, от сусамови семена,
Захарни бонбони и сусамови бисквити.
(2.14.32)
Дървета от манго, портокали и лимони
Бяха оформени като захарни бонбони
И отрупани със плодове, цветя,
Дори със тънки вейки и листа.
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(2.14.33)
Имаше кисело мляко, прясно мляко и масло,
Мътеница, плодов сок и приготовление едно
От запържен йогурт и захарен бонбон в него се потопил,
Солени кълнове от мунг дал с настърган джинджифил.
(2.14.34)
Имаше различни видове туршии –
От лимони и от дребни плодове.
Всъщност аз съм неспособен да разкрия
Всичко, което Джаганнатх получи да яде.
(2.14.35)
С голямо задоволство Шри Чайтаня видя, че градината
С прасадам разнообразен е изпълнена чак до половината.
(2.14.36)
Шри Чайтаня бе напълно удовлетворен като видя
Как Господ Джаганнатх прие цялата тази храна.
(2.14.37)
Тогава пристигнаха там пет до седем купчини
Направени от листа на дървото кетаки чинии.
Всеки човек получи от тях по десет големи
И така чиниите от листа бяха разпространени.
(2.14.38)
Шри Чайтаня знаеше какви усилия
Бяха положили на киртана певците.
Затова Той, на преданите си милия,
Най-обилно искаше да ги засити.
(2.14.39)
Всички предани поседнаха за прасадам във редове,
За да може лично Шри Чайтаня да им го поднесе.
(2.14.40)
Ала бхактите не искаха да пипнат от прасада
Щом Чайтаня Махапрабху сам да яде не сяда.
Тактичният Сварупа Дамодар Госвами
Обясни това на Бога с думи подбрани:
(2.14.41)
„Мой скъпи Господи, моля Те, сред нас седни.
Без Тебе няма да се храним, затова Ти пръв почни.“
(2.14.42)
Тогава Шри Чайтаня най-сетне приседна
Заедно с придружителите си ненагледни
И ги накара изобилно да се наядат,
Докато повече не могат и да поберат.

424

(2.14.43)
След като свърши, Богът си изми устата
И седна на преданите си по средата.
Толкова много допълнително прасад остана,
Че бе разпространен на хилядите без подкана.
(2.14.44)
Следвайки заръките на Шри Чайтаня
Говинда, който Му е предан неразривно,
Повика просяците, измъчвани в страдания
От глад и бедност, и нахрани ги обилно.
(2.14.45)
Наблюдавайки как просяците с прасад се хранят,
Махапрабху да пеят имената свети ги подкани.
(2.14.46)
Щом скитниците запяха светите имена,
Потънаха те на мига в екстазите на любовта.
Ето такива забавления поразителни
Извършваше Чайтаня, удивителния.
(2.14.47)
Извън градината, всеки един от слугите гауди
С другите да дръпне колесницата усилено се труди,
Но тя отказваше да се помръдне ни най-малко,
Сякаш усилията на всички бяха просто жалки.
(2.14.48)
Когато гаудите отчаяни видяха,
Че не могат и да помръднат колата,
Те се отказаха; а царят разтревожен свика
Свои служители и приятели цяла свита.
(2.14.49)
Царят уреди могъщи борци
Да напрегнат своите мишци
И да се опитат колата да отместят;
Дори царят самичък се намеси,
Но и това начинание се оказа трудно Колесницата отново не помръдна.
(2.14.50)
Разтревожен още и още
В тези мигове напрегнати,
Царят поиска слонове мощни
Да бъдат докарани и запрегнати.
(2.14.51)
Силните слонове дърпаха със всичка сила,
Но колесницата сякаш в земята се бе побила.
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(2.14.52)
Щом Чайтаня Махапрабху научи вестта,
Отиде Той там с бхактите си на мига
И всички заедно загледаха как
Слоновете опитват се да теглят в крак.
(2.14.53)
Животните, подканяни с удари на пръчка,
Плачеха и се напрягаха да дърпат мъчно,
Но и при все това не помръдваше колата.
Викове „Уви!“ се чуваха отчаяни в тълпата.
(2.14.54)
Тогава Чайтаня с добрите очи
Слоновете начаса освободи
И постави въжетата на колесницата
На Своите мъже в десниците.
(2.14.55)
Сетне Чайтаня отиде отзад на колата
И започна да я бута и натиска с главата.
Чак тогава колата, тежка досега като олово,
С тътнещ звук задвижи се по пътя си отново.
(2.14.56)
Наистина, колата движеше се автоматично,
А бхактите просто носеха въжетата в ръце.
Вървеше тя сама, и не беше нужно лично
Нито да я дърпат, нито да я бутат те.
(2.14.57)
Когато колесницата потръгна най-накрая,
Възгласи от вси страни се чуха „Джая! Джая!“
И „Вечна слава на Бог Джаганнатха!“
Това единствено ехтеше от тълпата.
(2.14.58)
За миг достигна дверите големи
Колесницата на храма Гундича.
Всички люде бяха силно удивени
От силата на Чайтаня всепривличаща.
(2.14.59)
Мощна вибрация се изтръгна от тълпата на разстояние:
„Чудо! Чудо! Слава на Гоуранга Шри Кришна Чайтаня“
(2.14.60)
Виждайки величието на Златния Бог
Цар Пратапаудра, неговите министри и приятели,
Бяха тъй развълнувани от божествена любов,
Че настръхнаха космите по телата им.
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(2.14.61)
Слугите на Бог Джаганнатха
Тогава Го свалиха от колата
И Богът да седне бе положен
На Своя престол разкошен.
(2.14.62)
На троновете си Субхадра и Баларам
На Свой ред също разположиха се там.
Последва къпане на Господ Джаганнатха
И накрая – предлагането на храната.
(2.14.63)
Докато Бог Джаганнатх, Субхадра и Баларама
Се настаняваха всеки върху Своята асана,
Чайтаня заедно с преданите си в двора на храма
Запя и затанцува в радостен санкиртана.
(2.14.64)
Докато Шри Чайтаня пееше и танцуваше,
От екстаза на любовта Той бе пометен,
А всички хора, които на Бога се любуваха,
Потънаха във този океан несметен.
(2.14.65)
Привечер, когато свърши да танцува в двора
На храма Гундича, Богът почувства умора.
Арати церемонията с любов и почит наблюдава
И след това да си отдъхне към Аитота се отправи.
(2.14.66)
На девет главни преданоотдадени
С Адвейта Ачария начело, девет поредни дни
Възможността да поканят Бог бе предоставена
По домовете им, за да се нагости.
(2.14.67)
През четирите месеца на дъждовния сезон
Всеки от останалите предани предложи подслон,
Като покани Бога на гости за един ден;
По този начин на покани имаше обмен.
(2.14.68)
В период от четири месеца всички видни предани
Разпределиха се кой след кого пореден е
И канеха Бога да обядва на всекиго у дома,
Ала останалите не получиха шанс за това.
(2.14.69)
Тъй като не всеки можа отделен ден да получи
Но преданите искаха това и на тях да се случи,
Двама или трима предани се обединяваха
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И покана заедно към Махапрабху отправяха.
Такива са забавленията на Бог Шри Чайтаня,
В които Той от преданите си приемаше покани.
(2.14.70)
Обичайно след като се окъпеше рано сутринта,
Чайтаня отиваше да види Господ Джаганнатх във храма,
А заедно с преданоотдадените си след това
Изпълняваше санкиртан в радост голяма.
(2.14.71)
Като танцуваше и в екстаз възпяваше
Махапрабху преданите подлудяваше.
Така да танцува Той накара
Възрастния Адвейта Ачария.
Понякога танцуваха Харидаса и Нитянанда,
А друг път сина на Адвейта, Ачютананда.
(2.14.72)
Вакрешвар и други предани по Негова заръка
Пееха и танцуваха, както Той толкова обича;
Три пъти дневно – сутрин, обед и като се мръкне –
Чайтаня киртан правеше във двора на Гундича.
(2.14.73)
По това време Шри Чайтаня почувства,
Че Бог Кришна във Вриндаван се завръща.
Мислейки така, Неговата болезнена раздяла
Постепенно вече бе утихнала и отшумяла.
(2.14.74)
Шри Чайтаня мислеше постоянно
За сладостната Радха-Кришна лила.
Неговото съзнание непрестанно
В такива мисли се бе потопило.
(2.14.75)
Имаше много градини в близост до Гундича,
Които на горичките Вриндавански приличат
И Шри Чайтаня и Неговите бхакти скъпи
В езерото Индрадюмна влязоха да се окъпят.
(2.14.76)
Богът лично пръскаше с вода
Всички предани, един след друг.
А те, заобиколили Го от всяка страна,
Също Го пръскаха във весел кръг.
(2.14.77)
Докато бяха във водата те заедно със Бога,
Понякога правеха един кръг, друг път – много
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И свиреха на каратали, а когато спираха
Квакане на жаби звучно имитираха.
(2.14.78)
Понякога сборичкваха се двама Единият побеждаваше, другият в поражение.
А Богът наблюдаваше в радост голяма
Цялото това весело забавление.
(2.14.79)
Най-напред започна игрива надпревара
Между Нитянанда Прабху и Адвейта Ачария.
Те се замеряха с вода и понеже Адвейта беше победен,
Той започна да обижда Нитянанда по-късно този ден.
(2.14.80)
По същия начин и Сварупа Дамодар
Пръскаше Видянидхи, стария си другар.
А Мурари Гупта и Васудева Датта
Играеха си двама във водата.
(2.14.81)
Друг един дуел се състоя
В замеряне взаимно със вода
Между Шриваса Тхакура и Гададхара Пандита,
Както и между Рагхава и Вакрешвара Пандита.
(2.14.82)
Сарвабхаума Бхаттачария се заигра
Във водата с Рамананда Рая
И двамата станаха като деца,
Изгубили сериозността си най-накрая.
(2.14.83)
Когато Чайтаня Махапрабху видя
Жизнерадостта на Сарвабхаума Бхаттачария
И как с Рамананда Рая се заигра,
Той се усмихна и рече на Гопинатх Ачария:
(2.14.84)
„Кажи на Бхаттачария и Рамананда Рая
Да спрат като малки деца да си играят.
На мъдри учени като тях двамата не подобава
Да губят хладнокръвието си във самозабрава.”
(2.14.85)
Гопинатх Ачария усмихнато отвърна:
„В такива милостта Ти ги превърна.
Аз вярвам, че капчица от нейния океан
Заля ги и затова сега така играят там.
(2.14.86)
И капка от океана на милостта Ти със нектара
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Потапя планини като Сумеру и Мандара,
А като хълмчета са тези двама джентълмени Затова във благодатната Ти милост тъй са потопени.
(2.14.87)
Логиката е като сухо маслено печиво,
От което е извлечено всичкото масло.
Бхаттачария своя живот прекара
Да яде такива кексове-сухари,
Но сега Ти по милостта си го накара
На забавленията да пие от нектара.“
(2.14.88)
Чайтаня Махапрабху се усмихна щастливо
На думите на Гопинатх Ачария закачливи.
Сетне повика Адвейта и му каза да ляга
Върху водата досущ като Шеша Нага.
(2.14.89)
Лягайки върху Адвейта Прабху,
Който плаваше на повърхността на водата,
Шри Чайтаня Махапрабху
Демонстрира на Шешашайи Вишну играта.
(2.14.90)
Личната си сила като прояви
Адвейта Ачария беше в състояние
Да плува по езерните вълни,
Носейки Махапрабху Чайтаня.
(2.14.91)
След като поигра във водата за известно време,
Чайтаня Махапрабху се завърна във Аитота,
Като не забрави преданите си със себе си да вземе;
Махаджаните така вървяха в стройна рота.
(2.14.92)
По покана на Адвейта Ачария
В дома Му на обяд бяха събрани
Парамананда Пури, Брахмананда Бхарати
И всички предани на Бога главни.
(2.14.93)
Какъвто допълнителен прасад
Донесен бе от Ванинатха Рая,
Засити целия духовен глад
На останалите предани на Шри Чайтаня.
(2.14.94)
Следобед, когато слънцето силно припича,
Чайтаня Махапрабху отиде в храма Гундича,
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За да види Джаганнатх и да Му потанцува,
А сетне в градината влезе да нощува.
(2.14.95)
На следващия ден, без с друго да се отвлича
Чайтаня Махапрабху пак отиде в храма Гундича,
Видя Бога и в двора танцува и пя;
Така минаха неусетно час или два.
(2.14.96)
Сетне, от Своите предани придружен,
Градината Шри Чайтаня посети,
За да се порадва във любящ обмен
На Вриндаванските си игри.
(2.14.97)
В градината имаше множество дървета и лиани,
Които бяха радостни да видят Шри Чайтаня.
Птички чуруликаха, жужаха пчели,
Прохладни бризове Го галеха като че ли.
(2.14.98)
Докато танцуваше Чайтаня във екстаз
Край всяко дърво като край свидна снага,
На Васудев Датта самотният глас
Разливаше песента си в тихата гора.
(2.14.99)
Докато Васудева Датта пееше различна песен,
Под всяко едно отделно дърво в гората
Чайтаня Махапрабху в екстаз голям унесен
Танцуваше, благославяйки така земята.
(2.14.100)
Сетне Шри Чайтаня Махапрабху заръча
На Вакрешвара, който в танците бе сръчен,
Да затанцува, а самият Той
Запя с копнеж във палещия зной.
(2.14.101)
Преданите, изпълнители на киртана,
Такива като Шри Сварупа Дамодара,
Започнаха да пеят заедно с Чайтаня.
Потопени на екстатичната любов в нектара,
Те загубиха всякаква представа
За време и какво около тях става.
(2.14.102)
След като известно време прекараха така
В градината, бхактите отидоха след това
До езерото Нарендра-саровара със прохладните води,
Където пак впуснаха се безметежни във игри.
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(2.14.103)
След като известно време мина
В игри със бхактите във водата,
Махапрабху се върна в същата градина,
Където радостно със тях прие храната.
(2.14.104)
Девет дни поред Шри Джаганнатха Дева
Пребиваваше щастлив в храма Гундича,
А Чайтаня също беше там, за да Го гледа,
И прояви забавленията, за които вече писах.
(2.14.105)
Нашироко се простираше Неговото имение Джаганнатха-валлабха, градината за забавление.
Шри Чайтаня Махапрабху там си отпочина
Докато периодът от девет дена премина.
(2.14.106)
Знаейки, че вече съвсем наближи
Време за празника Хера-панчами,
Вдъхновеният цар Пратапарудра
Заговори на Каши Мишра мъдро:
(2.14.107)
„Утре е фестивалът Хера-панчами (Лакшми виджая) Направете церемонията да няма равна като тая.
(2.14.108)
Нека толкова величествен да бъде фестивала,
Че види ли как организиран е и подреден
Шри Чайтаня Махапрабху да е изцяло
Смаян, удовлетворен и възхитен.
(2.14.109)
Вземете толкова цветни платна,
Малки камбанки, чадъри и чамари,
Колкото има в моята хазна,
Както и в тази на Господаря.157
(2.14.110)
Знамена – големи, малки – съберете
И всякакви хлопки, чанове, звънчета;
С тях колесницата красиво нагиздете!
Доведете музиканти и танцьори цяла чета!
(2.14.111)
Също удвоете и количеството на прасада,
157

Божеството на Шри Джаганнатха в храма
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Така че да надмине даже Ратха Ятра фестивала.
(2.14.112)
Организирайте фестивала така,
Че Чайтаня да може на свобода
Да посещава муртито когато пожелае
Заедно с преданите си, то се знае!”
(2.14.113)
На сутринта, в деня на фестивала
Махапрабху заедно с бхактите си лични
Отиде да види Бога в Сундарачала,
Което е другото име на храма Гундича.
(2.14.114)
След като бяха заедно в Сундарачала,
Всички те завърнаха се в Нилачала,
Понеже копнееха с целите си души
Да видят фестивала Хера-панчами.
(2.14.115)Каши Мишра посрещна Шри Чайтаня,
Като Му отдаде дълбоки почитания.
С придружителите Му ги отведе настрани
И на едно много хубаво място ги настани.
(2.14.116)
Като приседна, Бог Чайтаня да послуша пожела
На преданото служене за специфичния нектар.
Затова, усмихвайки се в нежността на обичта,
Започна да разпитва Шри Сварупа Дамодар:
(2.14.117-118)
„Въпреки че Бог Джаганнатха, Шри Пурушоттама,
Се наслаждава на забавленията си в Дварака-дхама
И там естествено изобилието си проявява,
При все това Той нетърпелив безкрайно става
Веднъж в годината да стане така,
Че да види Вриндаванската гора.”
(2.14.119)
Махапрабху посочи с пръст
Градините околовръст:
„Те са досущ като вриндаванския шубрак,
Затова и Джаганнатх копнее да ги види пак.
(2.14.120)
Външно Бог Джаганнатха се преструва,
Че иска да участва в Ратха Ятра фестивала.
Но всъщност да напусне Пури Той жадува
И да отиде в храма Гундича, Сундарачала.
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(2.14.121)
Там Богът през деня и през нощта
Се наслаждава във градините с цветя.
Но защо не взе със себе си, не проумях това,
Лакшмидеви, богинята на добрата съдба?”
(2.14.122)
Сварупа Дамодара отговори: „Скъпи Боже,
Чуй, моля Те, причината защо не може
Лакшмидеви, богинята на добрата съдба,
Да бъде допусната във Вриндавана.
(2.14.123)
Знаеш, че във вриндаванската лила
Участват единствено и само гопите.
Друг освен тях да привлече със сила
Ума на Кришна са напразни опити.”
(2.14.124)
Шри Чайтаня каза:
„Използвайки като извинение фестивала Ратха Ятра,
Кришна отива там заедно с Баладева и Субхадра.
(2.14.125)
Всички забавления с гопите, които
Се случват в градините с зеленина обвити,
Са най-поверителни екстази на Бог Кришна;
За тях не знае никой, толкова са скришни.
(2.14.126)
Тъй като в забавленията на Кришна никой не греши,
Как така се случи, че богинята на щастието се разгневи?”
(2.14.127)
„Природата на влюбената девойка е такава –
Отвърна Му Сварупа Дамодар с вълнение –
Че тя веднага пламенно се разгневява,
Усети ли от любимия пренебрежение.“
(2.14.128)
Докато свидният Сварупа Дамодара
Продължи с Махапрабху да разговаря,
Наблизо мина триумфално шествието
Начело със богинята на щастието.
Тя се возеше на паланкин от злато,
Носен от четири мъже и украсен богато.
(2.14.129)
Паланкинът беше обграден от хора,
Носещи слънчобрани цяла камара,
И много знамена, и ветрила чамара,
А музикантите и танцьорките нямаха умора.
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(2.14.130)
Момичета носеха съдове с вода хладка,
Ветрила чамара и кутии за бетелови ядки.
Прислужничките наброяваха стотици,
Облечени красиво и с ценни огърлици.
(2.14.131)
Богинята на щастието, от гняв обладана,
Пристигна пред главната порта на храма
От множеството си роднини придружена,
Чийто разкош бе несравним в тази вселена.
(2.14.132)
Щом шествието портата на храма наближи,
На Лакшмидеви верните прислужнички
Започнаха, без ни най-малко да се срамуват,
Главните слуги на Джаганнатх да арестуват.
(2.14.133)
Прислужничките вързаха слугите на Бог Джаганнатха
И оковавайки с белезници техните ръце,
Захвърлиха ги на богинята на щастието в краката,
Както се арестува някой, който краде.
(2.14.134)
Когато слугите на Бог Джаганнатха
Паднаха на Лакшмидеви във краката,
Те почти загубиха съзнание
И получиха съответно наказание,
Като на насмешки станаха мишена
И с думи разпуснати бяха принизени.
(2.14.135)
Когато придружителите на Шри Чайтаня
Видяха безочливото държание
На слугините на богинята на добрата съдба,
Усмивките си те прикриха със ръка.
(2.14.136)
Сварупа Дамодара рече: „Няма
Себична гордост толкова голяма
В трите свята! Или поне не съм аз
Виждал и чувал такава до тоз час.
(2.14.137)
Когато една жена е пренебрегната, разочарована,
В себична гордост накитите си захвърля тя
И тъжно, с пръсти във пръстта заровени,
Рисува с нокти фигури по голата земя.
(2.14.138)
За такава гордост чух у Деви Сатхябхама -
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Царицата на Кришна с гордост най-голяма.
И също съм го чул за пастирките на Вриндавана,
От които в изкуството на любовта по-вещи няма.
(2.14.139)
Обаче тази гордост на богинята на щастието е друга!
Могъществото си тя проявява гневно, бойно
И не с тъга, а с ярост атакува си съпруга,
При това придружена от собствените си воини.“
(2.14.140)
Шри Чайтаня Махапрабху каза:
„Моля те говори ми за екстаза
На различната егоистична мана158,
Проявяваща се в Вриндавана.“
Сварупа Дамодара смирено Му отвърна:
„Гордостта на гопите в река се превърна,
Течаща с пръски в буйни водоскоци
На хиляди по-мънички потоци.
(2.14.141)
Особеностите и настроенията на любовта
Различни са при всяка една жена.
Във ревността си всяка различно се гневи;
Ревнивият гняв приема разнообразни черти.
(2.14.142)
Не е възможно напълно да се опишат
Различните проявления на гнева,
С който гопите в ревността си едва дишат;
Ала няколко принципа ще изложа сега
Само като бегла, не детайлна констатация,
Защото могат да послужат те за индикация.
(2.14.143)
Три вида са жените, които в любовта
Изпитват страстния гняв на ревността.
Едни са въздържани и спокойни, други припряни, поривисти,
А трети ту едното, ту другото чувстват във сърцата си чисти.
(2.14.144)
Когато една героиня, която въздържана остава,
Види отдалеко как нейният герой се приближава,
Тя веднага се изправя, за да го посрещне ведро,
А като приближи съвсем, предлага му къде да седне.
(2.14.145)
Въздържаната героиня гнева скрива в своето сърце
И любимия си посреща със сладки думи на лице.
158

Себична гордост
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Когато възлюбеният я прегръща, пламнал от любов,
Отвръща със прегръдка тя на страстния му зов.
(2.14.146)
Въздържаната героиня е със много семпло поведение;
Тя пази ревнивия си гняв в сърцето си на съхранение.
Но със кротки думи и усмивки тя не позволява
На любимия към нея твърде да се приближава.
(2.14.147)
Поривистата героиня обаче
С възлюбения си постъпва другояче.
Понякога го укорява със язвителни слова,
Дърпа ухото му или го връзва с гирлянд от цветя.
(2.14.148)
Третата героиня, която е съчетание
Между въздържаност и трепетно желание,
Винаги се шегува с двусмислени слова:
Понякога любимия си хвали затова,
Друг път го укорява, а понякога дори
Остава безразлична в своите игри.
(2.14.149)
На още три делят се героините според своите връзки:
Една е запленена, друга – междинна, трета – дръзка.
Запленената е простодушна и въобще не знае
Коварните игри на ревнивия гняв да играе.
(2.14.150)
Просто лицето си покрива тази героиня
И продължава много наранена да плаче.
Когато чуе сладки думи от любимия,
Голямо удовлетворение изпитва тя обаче.
(2.14.151)
И междинната, и дръзката героини,
Могат да са ту въздържани, ту неспокойни.
На техните характеристики пък има
Друго подразделение, отново тройно.
(2.14.152)
Някои от тези героини са много приказливи,
Някои са кротки, други уравновесени, устойчиви.
Всяка героиня според особеностите на нрава
Любовния екстаз на Шри Кришна увеличава.
(2.14.153)
Макар някои гопи да са бъбриви като птички сутрешни,
Други да са уравновесени, а трети бликащи от благост,
Те до една трансцендентални са и съвсем безупречни,
А уникалните им качества изпълват Кришна с радост.“
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(2.14.154)
В безгранично щастие плуваше Шри Чайтаня,
Когато чуваше тези поверителни описания
И молеше Сварупа Дамодар отново и отново
Да продължава да изрича сладкото си слово.
(2.14.155)
Затова и продължи Сварупа Дамодар Госвами:
„Кришна е господар на сладостта неземна
И тази сладост вкусва Той единствен само;
От дивно щастие е снагата Му цяла безценна.
(2.14.156)
Кришна е изпълнен с екстатична любов
И завинаги подчинен на любовния зов
На Своите предани, от които гопите са
Най-опитни в чистия обмен на любовта.
Техните характеристики са уникални
В обмяната на вкусове трансцендентални.
(2.14.157)
В обичта на гопите няма и капчица нечиста примес,
Затова на Кришна носи тя най-сладостния унес.
(2.14.158)
„Абсолютната Истина, Бхагаван Шри Кришна,
Се наслаждаваше на Своя раса-танц възвишен
Всяка нощ, през омайния сезон на есента
Под лъчите на красивата, охлаждаща луна.
Той използваше поезия във думите си и
Бе заобиколен от най-красивите жени,
Които в танца бяха тъй силно увлечени,
От личността Му обаятелна привлечени.“159
(2.14.159)
Гопите, като във политиката, могат да са разделени
На лява и дясна фракции (крила) вдъхновени.
И двете крила карат Кришна да се наслаждава
На дивния вкус на обичта, която проявяват.
(2.14.160)
От всички гопи, пастирки най-отбрани,
Най-главната е Шримати Радхарани.
Тя е скъпоценна мина от любов екстатична
И извор на чисти интимни вкусове различни.
(2.14.161)
Радхарани е зряла и по нрав е уравновесена;

159

„Шримад Бхагаватам” 10.33.25
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В дълбокия екстаз на любовта е винаги вглъбена;
Чувството в сърцето Й е винаги едно;
Настроението Й е на гопи в лявото крило.
(2.14.162)
Понеже е гопика с такова ляво настроение,
Нейният женствен гняв търси изражение,
Ала Кришна изпитва дивно наслаждение
От любовните Й дейности и забавления.
(2.14.163)
„Развитието на любовните отношения
Между една девойка и младеж
Е с извиващи се, вълнообразни движения,
Наподобяващи змийския вървеж.
По тази причина между тях
Възникват два вида любовен гняв –
Такъв, за който причина има
И друг, който е съвсем без причина.”160
(2.14.164)
Щом Махапрабху Чайтаня чу за това да се говори,
Той с океана от блаженство не можа да се пребори
И каза: „Продължавай да говориш, Дамодара!“,
А Сварупа Дамодара продължи така да отговаря:
(2.14.165)
„Любовта на Шримати Радхарани
Е разцъфнал в шеметните висини екстаз.
В тях и оттенъче от нищо материално няма В това Те уверявам съвършено аз!
Държанието Й от извор е по-бистро
И десет пъти е от златото по-чисто.
(2.14.166)
Когато Радхарани види Шри Кришна, в такива моменти
Тялото Й изведнъж се украсява с екстатични орнаменти.
(2.14.167)
Неземните накити на Радхика по прелестното тяло
Са осемте саттвики, или трансцендентални симптоми,
И начело с харша, радостта в естествената обич засияла,
Още тридесет и три признака на непосилна притома,
Наречени опустошителни, или вябхичари-бхава,
И чувствените украшения на още двайсет бхави.
(2.14.168)
Някои от симптомите, които са проявени,
В следните стихове са критично обяснени:
160

„Уджвала Ниламани” (Шрингара-бхеда-пракарана 102)
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Кила-кинчита, куттамита, виласа, лалита,
Виввока, моттайита, маугдхя и чакита.
(2.14.169)
Когато екстатичните симптоми явни станат
По тялото на Радхарани като украшения,
На радостта на Кришна океанът
Цял надига се в талази от вълнение.
(2.14.170)
Сега чуй описание на различните екстази
Начело с кила-кинчита; с украси като тази
Шримати Радхарани редовно се облича
И ума на Шри Кришна така съвсем увлича.
(2.14.171)
Когато Шри Кришна види Радхарани
И поиска тялото Й със ръка да хване,
През брода на Ямуна дръзко Той
Препречва пътя Й във парещия зной.
(2.14.172)
Като към Радхарани се приближава,
Да бере цветя Кришна Й забранява.
Той може също и да Я докосне
Пред нейните приятелки и гости.
(2.14.173)
В такъв момент напрегнат става нужда
Симптомите на екстаза кила-кинчита да се пробуждат.
Най-напред у Нея бликва силно радостта,
Която е коренът на всички тези признаци на любовта.
(2.14.174)
Моля, чуй сега какво представлява
Наборът от симптоми кила-кинчита бхава:
Гордост, амбиция, сълзи и смях,
Завист, страх, а накрая и гняв
Са седемте екстатични признака на любовта,
Които се проявяват с намаляване на радостта.
(2.14.175)
Трансцендентални симптоми на екстаза други седем
Има от радостта при срещата с възлюбения ненагледен.
Когато съчетание на тези седем признака става,
Комбинацията е позната като маха-бхава.
(2.14.176)
Седемте комбинирани съставки,
Които на маха-бхава са като подправки,
Са гордост, амбиция, сух престорен плач и страх,
Завист, гняв, нежно усмихване и лекичък смях.
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(2.14.177)
Има осем признака на екстатичната любов
На нивото на трансцендентална радост
И когато смесени ги вкуси Кришна, самият Бог,
Умът Му е удовлетворен от сладост.
(2.14.178)
Всъщност те се сравняват с комбинация в този ред:
Кисело мляко, бонбон, пречистено масло и мед,
Черен пипер, камфор и кардамон за подправки Смесени заедно те стават много вкусни и сладки.
(2.14.179)
Кришна е хиляди и хиляди пъти по-щастлив
Когато ликът на Радика вижда да светлее,
Озарен от тази комбинация със блясък жив,
Отколкото с Нея директно да се слее.
(2.14.180)
„Нека гледката на кила-кинчита екстаза
Който Шримати Радхарани ни показа
И който е като букет от благоуханни цветя,
Донесе на всички най-добра съдба!
Когато Шри Кришна пътя Й препречи
Щом в дана-гхати Радхика пристигна вече,
В сърцето си Тя се усмихна и очите Й засияха,
Свежи сълзи потекоха оттам и те почервеняха.
Поради връзката със Кришна погледът Й бе омайно жив
И когато спря да плаче, образът Й стана още по-красив.”161
(2.14.181)
„Подлютен от сълзи, взорът на Шримати Радхарани
Ален като източния хоризонт по изгрев слънце стана.
От щастие и страст трептяха устните Й знойни,
Ликът й като лотос усмихваше се неспокойно.
Виждайки в нежното лице на Своята любима
Какво обилие от чувства Тя към Него има,
Кришна е милиони пъти по-щастлив, отколкото във сладост
Да Я прегръща; и нищо светско няма в Неговата радост.”162
(2.14.182)
Когато Чайтаня Махапрабху
Тези поверителни стихове чу,
Той неизмеримо щастлив тогава стана
И прегърна Шри Сварупа Дамодар Госвами.
(2.14.183)
После Махапрабху Сварупа Дамодар помоли:
161
162

„Уджвала Ниламани” (Анубхава Пракарана 41)
„Говинда Лиламрита” 9.18
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„Моля те, за накитите от екстаз да поговориш,
Украсяващи щедро Радхината снага,
С които омайва на Говинда Тя ума.”
(2.14.184)
Когато Гоуранга така го помоли
Сварупа Дамодара почна да говори.
Всички предани на Шри Кришна Чайтаня
Бяха щастливи да чуят неговите описания.
(2.14.185)
„Понякога, тъй както си седи
Или докато към Вриндавана върви,
Шри Радхика Кришна съзира
И сърцето Й едва не спира.
(2.14.186)
На различните екстази признаците това са,
Проявени в мигове такива и наречени виласа.
(2.14.187)
„Различните признаци, разкриващи се когато
Своя любим ненадейно зърне жената
Наричат се виласа; променя се лицето й, нейните очи,
Целият й стан и начина, по който върви или седи.”163
(2.14.188)
Сварупа Дамодара каза „Плахост и радостен смях,
И редом с тях желание силно, уважение, страх
И характеристиките на гопите от фракцията лява Всички те като симптоми на екстаз се проявяват
В комбинация неотразима сбрани,
Разкриващи вълнението на Радхарани.
(2.14.189)
“Когато Радхика пред себе си Кришна видя,
Тя сякаш че на място изведнъж се закова
И макар да се държеше своенравно, инатливо
И със син воал да бе забулено лицето Й красиво,
През финото було грееха двете Й парещи очи Трепкащи, развълнувани, досущ като звезди.
Погледите Й извиваха се като уловени животинки диви
И от украшенията Й виласа сърцето на Кришна бе щастливо.”164
(2.14.190)
Когато Радхика пред Кришна застане
На три места извива Й се стана -
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„Уджвала Ниламани” (Анубхава Пракарана 39)
„Говинда Лиламрита” 9.11
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В шията, в кръста и в нозете –
А веждите Й танцуват и двете.
(2.14.191)
Щом на Радхика в лицето и очите
Пробудят се на разни видове екстаз чертите,
Както на чаровно, женствено поведение подобава,
Тогава украшението „лалита,” знай, се проявява.
(2.14.192)
„Когато телесните черти са деликатни и изящно развити
И когато веждите са много красиво от вълнение извити,
У жената се проявява украшението на чара
Познато с наименованието лалита аланкара.“165
(2.14.193)
Щом Кришна види Радхарани
Украсена с тези накити подбрани,
Които „лалита” се назовават
И двамата да се срещнат закопняват.
(2.14.194)
“Когато на Радхарани подсилен бе чара
С украшението лалита аланкара,
Просто за да увеличи любовта на Кришна
По една привлекателна извивка кръшна
В шията, коленете и талията Й от плахост беше проявена
И от привидно нежелание да срещне Кришна причинена.
Трепкащите движения на веждите Й бяха в състояние
Да победят могъщият лък на Купидон по обаяние.
За да увеличи на любимия си многократно радостта,
С украсата лалита аланкара се нагизди Нейната снага.“166
(2.14.195)
Когато Кришна се спуска и сграбчва насила
Крайчеца на сарито Й от червена свила,
Шримати Радхарани всъщност е много щастлива,
Но Го възпира, борейки се чувствата си да прикрива.
(2.14.196)
Щом това екстатично отношение
У Радхика намира проявление,
То се нарича куттамита,
А Тя, от блаженство вътрешно пропита,
Привидно се опитва Кришна да избегне,
Когато Той да Я докосне със ръка посегне
И макар наужким да Му се гневи,
Отвътре щастие сърцето Й топи.
165
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„Уджвала Ниламани” (Анубхава Пракарана 51)
„Говинда Лиламрита” 9.14
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(2.14.197)
„Когато Кришна ръба на сарито Й хваща
И дръпва воала от Нейното лице,
Макар сърцето Й да прелива от щастие,
Уж оскърбена, Радха гневно Го кълне.
Мъдреците, познаващи тази наука със сладост пропита
Наричат подобно държание с термина куттамита.”167
(2.14.198)
Въпреки че Радха възпира Кришна с ръка,
Вътре във себе си Тя разсъждава така:
„Нека Кришна Своите желания задоволи!“
По този начин щастието отвътре Я топи,
Макар че външно сякаш се съпротивлява
И гняв привиден към любимия си проявява.
(2.14.199)
Шримати Радхарани външно плаче без сълзи,
Сякаш любимият с действието си Я оскърби.
Сетне усмихва се кротко и с думи мъдри
Тя започва да Го увещава и да Го мъмри.
(2.14.200)
Всъщност Радхарани няма никакво желание
Да възпре Шри Кришна в Неговото старание
Да докосне с ръцете си Нейната снага.
Шримати Радхарани, обаче, чиито бедра
Са като хобота на малкото слонче,
Протестира мнимо под предлог, че
Той Я притеснява в Своите нападки
И Го смъмря, усмихвайки се сладко.
А след това Тя плаче, но го прави без сълзи,
Които да се стичат по очарователните Й страни.
(2.14.201)
По този начин Шримати Радхика е украсена
От различни признаци на екстаза проявени,
Които ума на Кришна привличат
И сърцето Му по Нея все увличат.
(2.14.202)
Изобщо невъзможно е да се опишат
Безкрайните забавления на Кришна,
Въпреки че Той самият в проявлението си Шеша Нага
От незапомнени времена с хилядите си усти ги излага.”
(2.14.203)
Тъкмо когато Сварупа Дамодар притихна,
167

„Уджвала Ниламани” (Анубхава Пракарана 44)
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Шриваса Тхакур му каза, като се усмихна:
„Моля те, чуй сега от мен, скъпи ми господине,
Какво изобилие моята богиня на щастието има!
(2.14.204)
Богатството на Вриндавана, мен ако питате, що касае
От няколко цветя и клонки състои се, това се знае
Няколко минерала от хълмовете, няколко паунови пера,
Растение с името гунджа и друго… мисля, че е това.
(2.14.205)
Когато Господ Джаганнатха силно закопнее
За мъничко поне във Вриндавана да живее
Научавайки, че господарят й там радостен отива
Богинята на щастието става неспокойна и ревнива.
(2.14.206)
Тя се почуди: „Защо ли моят Господ Джаганнатха
Във Вриндавана отиде, изоставяйки обителта богата?“
И за посмешище да Го направи, ревнивата богиня
Започна планове да прави много украшения да има.
(2.14.207)
Тогава прислужничките на богинята на добрата съдба
На слугите на Бог Джаганнатха рекоха така:
„Защо Бог Джаганнатха, вашият господар
Остави богатствата на Лакшми, където е цар
Заради няколко листенца, плодове, цветчета диви
И цветните градини на Радхарани отиде да види?
(2.14.208)
Вашият господар е опитен във всички неща,
Но не разбираме защо постъпва Той така.
Сега, ако обичате, при Него отидете
И пред Лакшмидеви тук Го доведете.”
(2.14.209)
Ето така прислужничките на Шри
Завързаха слугите на Бог Джаганнатха
И доведоха всеки един да й се покори,
Принуден да й падне във краката.
(2.14.210)
Когато всичките прислужнички на Шри
Доведоха на Джаганнатха верните слуги
В лотосовите нозе на богинята на добрата съдба,
Слугите на Бога бяха глобени и поставени на колена.
(2.14.211)
Всички прислужнички на Лакшми дръзки
Започнаха да удрят колесницата със пръчки,
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А към слугите на Джаганнатха гледаха с очи
С каквито се гледа на най-долни крадци.
(2.14.212)
Накрая на Бог Джаганнатха слугите
На богинята на щастието се покориха
Като смирено с допрени длани Я увериха,
Че довели Бог Джаганнатха още утре биха.
(2.14.213)
Успокоена, богинята на добрата съдба
Тогава в собствените си покои се прибра.
Виждаш ли! Великолепното благосъстояние
На моята Лакшми не подлежи на описание!”
(2.14.214)
Шриваса Тхакура тогава продължи
Такава реч на Сварупа Дамодара да държи:
„Твоите гопи са заети прясно мляко да варят
И масло да избиват, заедно щом се съберат.
Но моята господарка, на сполуката богиня
Седи на трон от скъпоценности и рубини.“
(2.14.215)
Шриваса Тхакура, в настроението на Нарада Муни
Шегуваше се тъй с наслада голяма.
Чувайки го да говори така помежду им,
Започнаха да се усмихват приближените на Чайтаня.
(2.14.216)
Чайтаня Махапрабху тогава каза
С внимание на Тхакура Шриваса:
„Скъпи ми Шриваса, чуй Моите думи Твоят нрав е точно като на Нарада Муни.
Богатството на Бога и Неговите достояния
Върху теб оказват директно влияние.
(2.14.217)
Сварупа Дамодар е чист преданоотдаден
Единствено и само на Вриндаван.
Великолепие какво е той дори въобще не знае!
Просто е потънал в преданото служене омаян.”
(2.14.218)
Сварупа Дамодара тогава дръзко отвърна:
„Мой скъпи Шриваса, моля те чуй ме първо.
Забравил си като че ли, друго обяснение май няма,
Трансценденталното великолепие на Враджадхама.
(2.14.219)
Естественото великолепие на Вриндавана
Е необятно и безмерно като океана!
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Разкошът на Ваикунтха и Дварака
Не би могъл да се сравни и с капка!
(2.14.220)
Шри Кришна е Върховният Бог
Извор на всички достояния дълбок.
Проява на Неговите съвършенства другаде няма
Във пълната им степен, освен в Вриндаван дхама.
(2.14.221)
Трансцендентален магически кристал Вриндавана е цяла.
Повърхността й навред покрита е със скъпоценни камъни,
А гопите от Вриндавана украсяват не своето тяло,
Ами нозете си с безценните чинтамани.
(2.14.222)
Несравнимо приказна е гората на Вриндавана
С изпълняващи желанията дървета и лиани,
А обитателите й не желаят никакви други блага
Освен техните божествени плодове и цветя.
(2.14.223)
Във Вриндавана има безчет кама-дхену, крави,
Които също всички желания изпълняват.
Освен да бродят от гора в гора, те друго и не правят;
А хората не желаят нищо, освен млякото, което дават.
(2.14.224)
Естествената реч на жителите на Вриндаван
Прекрасна музика наподобява,
А пък движенията им са в такъв баланс,
Че съвсем подобни са на танц.
(2.14.225)
Водата на Вриндаван е като нектар омайна,
А брахмаджьоти, лъчезарието сияйно,
Което от трансцендентално блаженство прелива
Собствения си облик директно там разкрива.
(2.14.226)
Гопите-пастирки са също на щастието богини
И във всяко отношение те могат да надминат
Богинята на щастието, която Ваикунтха обитава.
Бог Кришна винаги се забавлява във Вриндаван
Като на Своята трансцендентална флейта свири,
Компанията на която Той нетърпеливо дири.
(2.14.227)
„Гопите, девойките на Вриндавана,
Са свръхбогини на добрата съдба.
Във Шри Вриндавана единствено се наслаждава
Бог Кришна, който всичките богатства притежава.
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Дърветата там изпълняват всички желания,
А пръстта направена е от камък чинтамани.
Водата е нектар, речта е песен,
Походката на всеки - танц чудесен,
А Кришна постоянно е на флейтата в компания На нея да посвирва е любимото Му занимание.
Навсякъде разпространено е блаженото сияние;
Вкусът на Шри Вриндаван е най-висше състояние!“168
(2.14.228)
„Гривните по глезените на жените във Враджа-бхуми
Са направени от чинтамани със звънчета помежду им.
Дърветата там са такива, че желанията сбъдват,
А цветчетата им, които цели от нектар набъбват,
Като накити в косите на гопите са натъкмени.
Там неслучайно на кравите казват кама-дхену,
Защото мляко в такова изобилие безспир даряват,
Че съкровището на Вриндавана те представляват.”169
(2.14.229)
Тогава Шриваса Тхакур затанцува,
В любов екстазна диво залудува,
С длани взе под мишниците да се бие
И да се смее, без да може радостта да скрие.
(2.14.230)
Така Махапрабху Шри Чайтаня
Чу тези дискусии подбрани
За чистите любовни състояния,
Проявявани от Радхарани.
Погълнат в пламенен екстаз,
Богът започна Своя дивен танц.
(2.14.231)
Докато Богът танцуваше във вихъра на любовта,
Сварупа Дамодара много сладостно запя,
А Чайтаня викаше: „Не спирай, моля те, недей!”
И ушите си превръщайки във чаши, молеше го: „Пей!”
(2.14.232)
Така екстатичната любов на Шри Чайтаня се пробуди,
Когато чу песните за великолепието на Враджабхуми.
По този начин Той Джаганнатха Пури наводни
С любовта към Бога, която света промени.
(2.14.233)
В крайна сметка богинята на добрата съдба
В покоите си както следва се прибра.
168
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Докато Чайтаня танцуваше в радост голяма,
Времето летеше и пладне настана.
(2.14.234)
След като дълго, дълго в санкиртана пяха,
Всичките четири групи умората познаха,
Ала екстатичната любов на Шри Чайтаня
Нарастваше без граници и очертания.
(2.14.235)
Докато танцуваше, потънал в любовта на Радхарани,
Шри Чайтаня досущ в Нейната форма стана.
Нитянанда Прабху видя това отдалече
И да поднася молитви мигом се завтече.
(2.14.236)
Виждайки екстатичната любов на Шри Чайтаня,
Нитянанда Прабху остана на известно разстояние.
(2.14.237)
Единствен Нитянанда можеше в прегръдка нежна
Да възпре Чайтаня всред екстаза Му безбрежен.
Ала Богът да танцува като че никога нямаше да се умори,
А санкиртанът повече не можеше да продължи.
(2.14.238)
Сварупа Дамодара тогава съобщи на Бога,
Че преданите да продължат със киртана не могат.
Разбирайки какво е тяхното състояние,
Махапрабху си върна външното съзнание.
(2.14.239)
Шри Чайтаня Махапрабху навлезе тогава
С преданоотдадените си в цветната дъбрава.
След като отдъхна там известно време,
Той отиде следобедната си баня да вземе.
(2.14.240)
Тогава дойдоха големи количества от храната,
Която бе предложена на Господ Джаганнатха,
А също и разнообразие от изискана храна,
Предложена на богинята на добрата съдба.
(2.14.241)
След като всички, за прасадам гладни,
Нахраниха се с Бога в късното следпладне,
Надвечер Той потопи се във водата,
А сетне отиде да види Бог Джаганнатха.
(2.14.242)
Веднага щом съзря любимия си Господ Джаганнатха,
Махапрабху започна да възпява и танцува по земята.
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След това с преданите си подхвана надпревара
От игри в езерото на име Нарендра-саровара.
(2.14.243)
После, щом отново в цветната градина се намери,
Шри Чайтаня Махапрабху седна да вечеря.
По този начин, в продължение на осем дни
Богът извършваше различните си игри.
(2.14.244)
На следващия ден Господ Джаганнатха
От храма излезе и, като се качи на колата,
Завърна се във обителта си свята.
(2.14.245)
Както преди Богът и Неговите придружители
По пътя на колесницата между двете обители
Танцуваха и пяха харинама,
Изпълнени със наслада голяма.
(2.14.246)
По време на церемонията Панду-виджая,
Бог Джаганнатха се движеше в омая
И докато беше носен в процесия къса,
Един набор от копринени въжета се скъса.
(2.14.247)
Когато пренасяха муртито на Джаганнатх оттам дотук,
На интервали го поставяха върху възглавници от памук.
Щом въжето се скъса, сцепиха се възглавниците и перушинки
От памук се разхвърчаха вред като най-приказни снежинки.
(2.14.248)
Заедно с всички други там
Присъстваха тези двама Рамананда Васу и Сатяраджа Кхан,
Жители на Кулина-грама
И Махапрабху с респект и уважение
Им даде следното нектарно поръчение.
(2.14.249)
Шри Чайтаня каза им: „Приятели,
Станете на тези въжета обожатели
И всяка година от вашето село носете
Направени от вас свилени въжета.”
(2.14.250)
Веднага след като това им каза,
Чайтаня скъсаната свила им показа
И рече: „Вижте тези въжета - те не са корави.
Правете такива, които да са много здрави!”
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(2.14.251)
После Шри Чайтаня поверително им прошепна,
Че тези въжета са обителта на Господ Шеша,
Който в десет различни образа се разширява
На Върховния Бог да служи и да Го обожава.
(2.14.252)
След като получиха от Бога заръки
За служене, което идеше им отръки,
Щастливите Сатяраджа и Рамананда Васу
Бяха много удовлетворени в радостта си.
(2.14.253)
Всяка година оттогава насетне,
Когато храмът Гундича бе почистен и преметен,
Сатяраджа и Рамананда Васу идваха с останалата чета
От предани, радостно донасяйки копринени въжета.
(2.14.254)
Така Бог Джаганнатха се завърна в храма
И седна на отредената за Него там асана,
Докато Махапрабху Шри Кришна Чайтаня
Се върна с преданите в резиденция избрана.
(2.14.255)
Ето как Бог Чайтаня на Своите предани показа
Шри Ратха Ятра, славната церемония,
А сетне изпълни с тях във радост неизказана
Вриндаванските забавления в хармония.
(2.14.256)
Забавленията на Бог Чайтаня най-различни
Са безкрайни, вечни, абсолютни, безгранични.
Дори Бог Шеша, известен още като Сахасра-вадана,
Не успява да опише забавленията на Шри Чайтаня.
(2.14.257)
В нозете на Шри Рупа-Рагхунатха продължавам да се моля
Милостта им да получа всред копнежите на своята неволя
И „Чайтаня Чаритамрита” разказвам ли разказвам все така,
Аз, Кришнадаса, вървящият във стъпките им низш слуга.
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ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА
БОГЪТ ПРИЕМА ПРАСАДАМ В ДОМА НА САРВАБХАУМА БХАТТАЧАРИЯ
(2.15.1)
Докато Махапрабху приемаше вечеря
В дома на Сарвабхаума Бхаттачария,
Амогха, Сарвабхаумовият зет
В ненужен критицизъм бе зает.
При все това много милостив бе Бога
И прие сред придружителите си Амогха,
Като показа на всички в този ден
Към преданите как се чувства задължен.
(2.15.2)
Вечна слава на Чайтаня Махапрабху!
Вечна слава на Нитянанда Прабху!
На Адвейтачандра вечни почитания
И на всички предани на Бог Чайтаня!
(2.15.3)
Вечна слава на всичките слушатели,
На „Чайтаня Чаритамрита” обожатели,
Които са приели тази славна творба
За свой живот, пулс, трепет и душа!
(2.15.4)
Докато Чайтаня в Джаганнатх Пури живееше,
Той с преданите си безспир танцуваше и пееше.
(2.15.5)
Шри Чайтаня в началото на деня ще иде
В храма муртито на Джаганнатх да види.
С вълнение Му отдаваше почитания и молитви,
Танцуваше и пееше от обичта, която изпитва.
(2.15.6)
След като посетеше сутрин храма, Богът
По време на предлагането упала-бхога
Оставаше отвън, пък после по неписан закон
Отиваше при Харидас Тхакур, а сетне в Своя дом.
(2.15.7)
Седейки в Своята усамотена стая
На броеницата мантруваше Чайтаня,
А пък мъдрият Адвейта Ачария
Идваше там да Му поднася обожания.
(2.15.8)
Адвейта Ачария Му поднасяше ароматна вода,
За да умие Своите лотосови нозе и уста.
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Сетне Той с уханна паста от сандал
Намазваше стана на Бог Чайтаня цял.
(2.15.9)
Шри Адвейта Прабху също поставяше гирлянд от цветя
Около врата Му и туласи манджари на Неговата глава.
Тогава, с допрени длани, Адвейта Ачария
Отдаваше на Бога молитви и почитания.
(2.15.10)
След като бе обожаван от Адвейта, Шри Чайтаня
Взимаше таблата с набрани цветчета и туласи
И на свой ред на Ачария отдаваше почитания
С останалите принадлежности в израз на обичта си.
(2.15.11)
Чайтаня обожаваше Адвейтачандра
Като повтаряше следната мантра:
„Който и да си, това си Ти,
Но Моята почит моля приеми!“
В допълнение Богът издаваше някои звуци,
Които караха Адвейта да се смее зад гърба си.
(2.15.12)
Ето как Адвейта Ачария и Шри Чайтаня
Изразяваха взаимните си почитания.
След това Адвейта отново и отново
Не спираше да кани у дома си Бога.
(2.15.13)
Всъщност поканата на Адвейта Ачария
Е една друга много удивителна история.
Тя е описана ярко в прекрасната литература,
Съставена от Шри Вриндаван дас Тхакура.
(2.15.14)
Понеже поканата на Адвейта известна стана
От описанията на Шрила Тхакура Вриндавана,
Ще кажа, че от страна на другите преданоотдадени
Към Бог Чайтаня също бяха покани отправени.
(2.15.15)
Ден след ден, един предан след друг
Канеха в дома си Шри Махапрабху
На обяд, заедно с всеки, който Му се бе отдал,
Като провеждаха в деня и малък фестивал.
(2.15.16)
В Джаганнатха Пури всички предани стояха
Докато четири месеца течаха ден след ден
И спазваха до един празниците на Джаганнатха
С радост голяма и възторг необикновен.
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(2.15.17)
Преданите отпразнуваха Шри Джанмащами Деня, в който Кришна на земята се появи,
Който също Нанда-махотсава се нарича.
На този ден преданите се обличат
Като синовете на вриндавански пастири
Заедно с Чайтаня, който и на флейта свири.
(2.15.18)
Облечени като пастирчета, преданите носеха ведра
С кисело и прясно мляко на кобилици през рамена.
Така дойдоха те където беше фестивала,
Святото име на Хари на уста запяли.
(2.15.19)
Преоблече се Канай Кхутия
Като Нанда Махарадж в носия,
А Джаганнатха Махити получи сгода
Да се предреши като Махарани Яшода.
(2.15.20)
По това време Каши Мишра беше там заедно с царя,
С Туласи Падичапатра и Сарвабхаума Бхаттачария.
(2.15.21)
Шри Чайтаня, както обичайно,
Танцуваше в опиянение омайно.
Всеки с прясно мляко бе покрит,
С йогурт и с вода от турмерик.
(2.15.22)
Тогава Адвейта на Чайтаня рече:
„Моля Те, недей да Ми се гневиш,
Но ще съм сигурен, че си пастирче вече
Само ако тоягата си можеш да въртиш!”
(2.15.23)
Приемайки Адвейтиното предизвикателство
Шри Чайтаня Махапрабху за доказателство
Взе голяма пръчка и я развъртя, след което
Я улавяше щом тя падаше надолу от небето.
(2.15.24)
Махапрабху въртеше и премяташе тоягата в ръце,
Понякога над главата си, друг път зад Своя гръб,
Отпред, отстрани, а понякога и между Своите нозе,
А хората се смееха на игрите Му със този прът.
(2.15.25)
Когато Чайтаня въртеше този прът
Като главня около главата си във кръг,
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Всички бяха от гледката изумени,
А сърцата им - безкрайно удивени.
(2.15.26)
Нитянанда Прабху също така
Развърташе тоягата си във ръка.
Кой може да разбере вглъбението, което вкусва
Всеки от тях в дълбоките пастирски чувства?!
(2.15.27)
Следвайки заръките на царя,
Туласи, който за храма отговаря,
Донесе едно от платната,
С които бе обличан Джаганнатха.
(2.15.28)
С това парче плат толкова безценно
Обвита бе главата на Чайтаня съвършена.
Останалите предани, с Адвейта Ачария начело,
Също обвили бяха платове над своето чело.
(2.15.29)
Канай Кхутия и Махити Джаганнатха,
Облечени като Нанда Баба и Яшода Мата,
Раздадоха всички богатства, които
Държаха у дома си тайно скрити.
(2.15.30)
Шри Чайтаня беше много удовлетворен,
Виждайки всичко това.
Той поклони им се смирен,
Приемайки ги за майка и баща.
(2.15.31)
В екстаз голям Махапрабху Чайтаня
Се върна в Своето местообитание.
Тъй Гоурасундара на любовта в владение
Извърши най-различни забавления.
(2.15.32)
Когато победата над Ланка се празнуваше
В деня, познат като Виджая Дашами,
Чайтаня Своите предани ликуващи
Като маймуни-войници предреши.
(2.15.33)
Проявявайки емоциите на Хануман,
Шри Чайтаня грабна клон голям
И изкатервайки на крепостта стените,
Започна да множи на Ланка руините.
(2.15.34)
В екстаза на Хануман, Чайтаня каза гневен:
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„Къде е Равана, този негодник неден!
Той отвлече майката на вселената, Шри Сита!
Ще го погубя със семейството му и неговата свита!”
(2.15.35)
Всички присъстващи бяха крайно удивени
Да видят екстазните Му чувства проявени
И завикаха с превъзбудено слово:
„Слава! Слава!“ отново и отново.
(2.15.36)
Шри Чайтаня и Неговите преданоотдадени
Във всички фестивали участваха представени,
В това число Раса-ятра, Дипавали и
Празникът Уттхана-двадаши.
(2.15.37)
Един ден двамата бхай,
Шри Чайтаня и Нитянанда Госай,
За нещо се договориха ясно,
Седейки заедно на уединено място.
(2.15.38)
Никой не знаеше какво обсъждаше Нитай
Насаме със Своя Гоурачандра бхай.
Ала по-късно всички се досетиха какво ли
Двамата помежду си са говорили.
(2.15.39)
След като всички предани бе призовал,
Чайтаня нареди им да се върнат във Бенгал.
Така на лицата им като за последно се любува,
Той със всички поотделно и сърдечно се сбогува.
(2.15.40)
Сбогувайки се със Своите бхакти свидни,
Чайтаня ги помоли да се връщат в Нилачала
Всяка година, за да може да ги види
Понеже щяха да Му липсват до премала
И с всички тях, които толкова обича,
Всеки път да почистват храма Гундича.
(2.15.41)
Като с голяма почит заговори,
Чайтаня Адвейта Ачария помоли:
„Давай на всички хора Кришна съзнание,
Дори и на тези в най-окаяното състояние!“
(2.15.42)
На Нитянанда Чайтаня заръча така:
„Иди във Бенгал и без колебание

456

Раздай на всички предаността и обичта
Към Бога, тоест Кришна съзнание.”
(2.15.43)
Нитянанда Прабху помощници получи
В мисията проповедническа да сполучи.
Бог Чайтаня Му ги даде: „Ето Рамадаса
И няколко души, сред които Гададхара даса.
(2.15.44)
Ала понякога ще идвам и Аз,
За да Те виждам час по час.
И макар да съм невидим, знай,
Че ще те гледам как танцуваш, бхай!”
(2.15.45)
Чайтаня Махапрабху тогава се обърна
И Шривас Пандита със ръка прегърна,
Като го обви със нея около врата
И заговори му с най-сладките слова.
(2.15.46)
Чайтаня Махапрабху Шринивас Тхакур помоли:
„Всеки ден да изпълнявате санкиртана е Моята воля.
Единствен ти ще съзерцаваш как сред вас
За другите невидим ще танцувам Аз.
(2.15.47)
Вземи този прасадам от Джаганнатха
И този плат и ги отнеси на Шачимата.
След като поклони й поднесеш смирени,
Помоли я да извини Моите оскърбления.
(2.15.48)
Изоставил служенето си към майчицата си нещастна,
Аз вместо това приех ордена на отречението санняса.
Всъщност изобщо не биваше да постъпвам така,
Защото съсипах религиозните си принципи с това.
(2.15.49)
На любовта на майка ми съм подчинен
И да й служа във замяна Аз съм задължен,
Но вместо да направя точно това,
Аз като луд тъй рано се отрекох от света.
(2.15.50)
Една майка никога не се оскърбява
От лудостите, които синът й проявява.
Така и Моята майчица тъй свидна
Не се оскърбява от поведението Ми обидно.
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(2.15.51)
Защо ми трябваше да ставам Аз санняси
И тъй да жертвам Аз към майка обичта си,
Която е Моето истинско съкровено притежание?
Когато съм го сторил е било в безумно състояние.
(2.15.52)
Аз живея в Джаганнатха Пури, Нилачала,
Заради заръката, която тя ми беше дала.
Ала понякога, от време на време поне,
Отивам да зърна лотосовите й нозе.
(2.15.53)
Всъщност Аз всеки ден я посещавам
Лотосовите й нозе да съзерцавам.
Присъствието Ми да усети може тя,
Макар и да не вярва, че истина е това.
(2.15.54-55)
Един ден Шачидеви, майчицата Ми добра,
На Шалаграма Вишну предлагаше храна.
Ориз от шали сготвила бе лично,
Наред със зеленчуци най-различни,
Спанак и къри от бананови цветя,
Пържена патола с нимбови листа,
Джинджифил с лимон, на парченца нарязан,
Кисело и прясно мляко с вкус неизказан,
А също захарни бонбони и много
Други видове храна за Бога.
(2.15.56)
Взимайки храната в своя скут,
Майка Ми разплака се от смут,
Мислейки си как ястията всички май
Са толкова любими на нейния Нимай.
(2.15.57)
Тя мислеше: „Моят Нимай го няма вече тук!
Кой ще приеме тази храна? Никой друг...”
И медитирайки над Мен така,
От очите й бликаха сълза след сълза.
(2.15.58)
Докато тя си мислеше и плачеше така,
Аз мигновено отзовах се и изядох всичката храна.
Виждайки, че блюдото е празно
Тя избърса сълзите си незабавно.
(2.15.59)
Сетне започна да се чуди тя
Кой ли изял е цялата храна.
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„Защо чинията е празна” - в недоумение бе цяла,
Съмнявайки се, че всичко бе изял Бала Гопала.
(2.15.60)
Тя започна да се чуди дали въобще
Предлагането още преди да изтече
Имало е нещо сложено в подноса
Или е изядено от някое животно хитроносо.
(2.15.61)
Помисли си: „По някаква погрешка да не би
В чинията нищо да не съм сложила, или
Да не съм готвила още този ден въобще?!
Ще видя в тенджерите има ли нещичко поне.”
(2.15.62)
Когато тя видя, за свой сюрприз,
Че тенджерите още пълни са с ориз
И зеленчуци, тя се изуми
И някакво съмнение в ума й се яви.
(2.15.63)
Така учудена, повика тя слугата си Ишана
И го помоли мястото пак чисто да стане.
Сетне, сякаш нищо досега не Му бе дала,
Направи ново приношение пред Гопала.
(2.15.64)
Сега, когато реши да приготви храна,
Направена с обич и по качество добра,
И иска с нея да нахрани Мене, своя син,
Тя ридае със тревожен плач такъв един.
(2.15.65)
Така, принуден от повелята на нейната любов,
Да идвам и да ям храната й Аз съм готов.
Майка ми го знае и е вътрешно щастлива,
Ала външно не иска да приеме това инатливо.
(2.15.66)
Това се случи на Виджая-дашами деня,
Когато Аз реших действително да я посетя.
Можеш да я попиташ за тази случка сам
И да я накараш да повярва, че наистина бях там.”
(2.15.67)
Описвайки това, Шри Чайтаня изгуби покой,
Надмогнат от вълните на екстаза.
Ала за да продължи да се сбогува с преданите, Той
Все пак присъствие на духа запази.
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(2.15.68)
После заговори на Шри Рагхава Пандита
Няколко думи приятни и с обич пропити.
Той каза: „Всъщност Аз съм ти задължен
Заради чистата любов, която имаш към Мен.“
(2.15.69)
Сетне Махапрабху каза на всички така:
„Чуйте за преданото служене и любовта,
Които Рагхава отдава на Кришна съкровено;
Неговото служене е толкова чисто и съвършено!
(2.15.70)
На други стоки да не говориме за вноса;
Просто чуйте как предлага той кокоса.
Кокосовата ядка се продава на цена
По пет ганди само за всяка една.
(2.15.71)
Макар да разполага с хиляди кокосови дървета,
А на тях да са милиони и милиони плодовете,
Той въпреки това нетърпеливо разпитва къде
Може да си купи най-сладките плодове.
(2.15.72)
Сетне събира кокосови орехи с голямо старание
От място, отдалечено на двайсет мили разстояние
И плаща за тях, без да се колебае,
Като за цената им висока нехае.
(2.15.73)
Ежедневно по пет или седем кокосови ядки
Се окастрят и поставят във вода, за да са хладки.
(2.15.74)
Дойде ли време бхогата да се предлага,
Кокосите окастрят и изчистват се веднага;
После дупки на върха се правят
И на олтара на Бог Кришна се поставят.
(2.15.75)
Кокосовото мляко Бог Кришна изпива
И понякога кокосовите орехи остават пресушени.
Ала да се случи и друго някой път бива –
Да ги остави целите във сок нектарен напоени.
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(2.15.76)
Когато забележи Шри Рагхава Пандита,
Че течността в кокосите е била изпита,
Той е много удовлетворен и ги строшава,
Изважда кашата и на друго блюдо я поставя.
(2.15.77)
Поднасяйки вътрешността на кокоса,
Той медитира вън, пред портите на храма.
А Кришна, уж без нищо да докосва,
Чинията празна оставя без срама.
(2.15.78)
Понякога, след като се е нахранил наготово,
Кришна напълва чинията с пулпата отново.
По този начин вярата му се увеличава
И Рагхава Пандит в океан от любов плава.
(2.15.79)
Един ден ето че случи се така,
Че десет кокосови ореха, почистени както подобава,
Бяха донесени от един слуга
За муртито когато предстои да се предлага.
(2.15.80)
Когато кокосовите орехи бяха донесени
Имаше малко време да бъдат поднесени,
Защото вече беше късно, а слугата,
Който ги носеше, остана до вратата.
(2.15.81)
Тогава Рагхава Пандит видя,
Че слугата докосна тавана,
А после със същата ръка
Кокосовите ядки хвана.
(2.15.82)
Рагхава Пандита каза тогава:
„Хора постоянно през вратата преминават.
Прах от нозете им когато вятъра подхване,
Нагоре вдига се и се докосва до тавана.
(2.15.83)
Ти първо пипна тавана над вратата,
А след това ядките от кокос;
Не стават те за приношението свято!
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Осквернен е вече целият поднос!”
(2.15.84)
Такова е служенето на Рагхава Пандита Основано на любов от чистота пропита.
Той кокосите изхвърли, а не ги прие
И със служенето си целият свят превзе.
(2.15.85)
Тогава Рагхава Пандит поиска
Нови кокосови орехи чисти
И след като бяха окастрени надлежно,
Поднесе ги на муртито прилежно.
(2.15.86)
По този начин, от разни села
Той отлични плодове събра Банани, манго, хлебно дърво и портокал,
И всичко друго първокласно, за което бе разбрал.
(2.15.87)
Плодовете пристигаха от далечни места,
Разбира се на много висока цена.
След като ги измиваше с внимание голямо,
Рагхава ги предлагаше на муртито във храма.
(2.15.88)
Така с голяма грижа и с внимание
Рагхава Пандита приготвяше в старание
Спанак, други зеленчуци, репички и плодове,
Различни видове ориз и сладки не една и две.
(2.15.89)
Той готви печива, сладък ориз,
Кондензирано мляко и ястия изкусни.
А стандартът в кухнята е толкоз чист,
Че храната е първокласна и най-вкусна.
(2.15.90)
Рагхава Пандита също така в чинии
Предлага всякакви видове туршии.
Поднася още и различни благоуханни аромати,
Дрехи, украси – най-добри сред всичките познати.
(2.15.91)
Така Рагхава Пандит служи на Бога
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По начин, който с нищо да сравня не мога.
Всички са толкова щастливи
Да виждат обожанието му живо.”
(2.15.92)
Шри Чайтаня тогава милостиво го прегърна
И към другите със почит, за да се сбогува, се обърна.
(2.15.93)
Бог Чайтаня, цял от любов осенен,
Каза с уважение на Шивананда Сен:
„Моля те, грижи се много, брате
С внимание за Васудева Датта.
(2.15.94)
Васудева Датта е много щедър Всеки ден, със жест пределно ведър,
Какъвто приход дойде в неговата хазна,
Той не го задържа, а го харчи веднага.
(2.15.95)
Знаеш, Васудева Датта е семеен, затова
Би следвало да отделя по някоя и друга пара.
Ала понеже той така никога не прави,
С издръжката на семейството му е трудно да се справи.
(2.15.96)
Моля те, грижи се на Васудева Датта за семейните дела,
Управлявай финансите му и уреждай всякакви неща.
(2.15.97)
Идвай всяка година и нека преданите, които толкова обичам,
Да пристигат заедно с тебе за фестивала Гундича.
Имам още една молба към теб, приятелю добри:
За всички тях, умолявам те, ти се грижи.”
(2.15.98)
Шри Чайтаня тогава, с почит най-голяма,
Покани всички обитатели на Кулина-грама,
Като ги помоли да идват всяка година
И да носят със себе си въже от свила,
За да дърпат Господ Джаганнатха,
Когато се качи на Своята ратха.
(2.15.99)
Сетне Той добави: „Гунараджа Кхан,
Който също е жител на Кулина-грам,
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Е съчинил книга, наречена „Шри Кришна-виджая”,
А любовта към Кришна, изразена в нея, ще ви смае!
(2.15.100)
Ето какво казва в нея Гунараджа:
„Кришна, синът на Нанда Махараджа
Е моят живот и душа!“ Заради това му твърдение
Аз се оставям в ръцете на неговите поколения.
(2.15.101)
Какво да кажа за него, всяко куче дори,
Което в неговото село живее
Сърцето Ми във своя власт държи;
За останалите да говоря и не смея!”
(2.15.102)
След това Сатяраджа Кхан и Рамананда Васу
В лотосовите нозе на Бога поднесоха въпроси.
(2.15.103)
Сатяраджа Кхан каза с копнеж чист:
„Мой Господи, аз съм семеен материалист.
В духовния живот не зная как
Да напредвам с другите във крак.
Затова в лотосовите Ти нозе аз се отдавам
И да ме напътстваш, със смирение Те умолявам.”
(2.15.104)
Шри Чайтаня Махапрабху отвърна: „Без да спираш
Святото име на Кришна продължавай да вибрираш!
Когато е възможно да Му служиш продължавай
И служене на Неговите предани отдавай.“
(2.15.105)
Попита на свой ред Сатяраджа Кхан,
За да не остане въпросът неразбран:
„Как да разпозная кой ли е ваишнава?
Опиши ми признаците, които притежава?”
(2.15.106)
Чайтаня Махапрабху му отговори така:
„Който дори веднъж повтори светите имена,
За обожание веднага той достоен става
И като най-издигнат сред хората се отличава.
(2.15.107)
Просто като изрече веднъж святото име на Бог
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Човек се избавя от последиците на греховния живот.
Всичките девет процеса на служенето изпълнява
Святото божие име просто като той възпява.
(2.15.108)
Не е нужно човек да е посветен дори
Или да е действал, както се изисква от преди.
Той трябва просто без да спира
Святото име с устните си да вибрира.
Така дори човек да е бил най-окаян,
Той става за освобождение достоен.
(2.15.109)
Святото име на Господа като някой възпява
От оплитането на материалните дела той се спасява.
Сетне започва да изпитва силно привличане към Бог,
А после се събужда и спящата в сърцето му любов.
(2.15.110)
„Святото име на Бог Кришна привлича
Много свети личности, като ги отвлича,
От материалните дейности и ги спасява
Като всички последици от греховете им унищожава.
То е толкова могъщо, че освен тези, които са неми
Всеки може да го възпява без никакви проблеми.
Дори и най-нисшите сред хората, чандали,
Стават най-издигнати, ако имената са възпяли.
Святото име на Кришна дарява с освобождение
И е идентично с Бога във всяко отношение.
Когато хората просто с език го възпяват,
Незабавни ефекти при тях се проявяват.
Възпяването на светите имена не е подчинено
На посвещение, благочестие или нещо определено
Като правила за спазване преди посвещение;
Святото име не се нуждае от никакво допълнение.”170
(2.15.111)
Ето окончателния съвет на Шри Чайтаня:
„Ваишнава е онзи, който Харе Кришна възпява.
Затова да му се отдават уважение и почитания
Без никакво съмнение той заслужава.”

170

„Падявали” 29
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(2.15.112)
Шри Чайтаня Махапрабху тогава
С внимание започна да дарява
Тримата обитатели на Кханда Рагхунандана, Шри Нарахари и Мукунда.
(2.15.113)
Шри Чайтаня, наречен още Шачинандана
Обърна се към Мукунда даса така:
„Ти си бащата, а синът ти е Рагхунандана –
Кажи ми прав ли съм или греша?
(2.15.114)
Или пък Рагхунандана е твой баща,
А ти си негов син, дали не е така?
Моля те, кажи ми фактите да знам.
Съмненията си Аз не мога да разпръсна сам.
(2.15.115)
Мукунда отвърна: „Рагхунандан е баща ми, без съмнение,
А аз съм неговият син – това е моето заключение.
(2.15.116)
Всички ние с преданост към Кришна се сдобихме
Като от Рагхунандана това настроение попихме.
В моето съзнание затова
Той ми е като мой баща.”
(2.15.117)
Чувайки Мукунда да прави такова вярно заключение,
Шри Чайтаня Махапрабху потвърди неговото мнение:
„Да, онзи, който пробужда в нас към Бог предаността
Е без съмнение наш духовен учител и баща.”
(2.15.118)
Шри Чайтаня много щастие към Своето добави
Просто преданоотдадените си като прослави.
Всъщност, когато тяхната слава изрази,
Той сякаш с пет лица сдоби се и усти.
(2.15.119)
Сетне Шри Махапрабху на бхактите си заяви:
„Слушайте към Бог каква любов Мукунда в себе си таи!
Сърцето му е с такава дълбока и чиста обич пребогато,
Че би могла да се сравни единствено с най-чисто злато.
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(2.15.120)
Привидно външно може да ви се струва,
Че Мукунда даса елита на държавата лекува.
Но вътрешно той е потопен в любов към Бога Колко дълбока е тя да ви опиша Аз не мога!
(2.15.121)
Веднъж Мукунда даса, придворният лечител,
На висока трибуна седеше с мюсюлманския цар
И отговаряше му, понеже го беше попитал,
За лечебната медицина и за всеки цяр.
(2.15.122)
Докато Мукунда и царят
На тези теми разговарят,
Отнякъде донесе един слуга
Ветрило от паунови пера,
За да засенчи главата на царя
От слънцето, което по обяд прегаря.
(2.15.123)
Само като зърна ветрилото от паунови пера,
Мукунда даса изведнъж потъна в любовта
И изгубил свяст, цял на екстаза в плен,
Падна от трибуната сякаш от удар поразен.
(2.15.124)
Уплашен, че лекарят е бил убит, в това време
Царят лично слезе от трона, за да го съвземе.
(2.15.125)
Той попита: „Мукунда, боли ли те, кажи?”
И гласа му чу: „Никъде не ме боли.”
(2.15.126)
Царят тогава любопитен продължи:
„Мукунда, защо така се свлече на земята ти?
„Царю скъпи,“ - Мукунда му отвърна „Епилепсията при мене се завърна.“
(2.15.127)
Понеже изключително интелигентен бе,
Царят успя всичко в миг да разбере.
Мукунда бе най-необикновен по неговото мнение,
Възвишен и постигнал във духа освобождение.
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(2.15.128-129)
Рагхунандана е постоянно ангажиран
Да служи на Бог Кришна във мандира.
Има едно езеро до входа на храма,
А на бреговете му дърво кадамба,
Което всеки ден по два цвята дава,
С които Кришна да се обожава.”
(2.15.130)
Шри Чайтаня даде ново наставление
На Мукунда със най-сладките слова:
„Имаш едновременно две задължения –
Да сбираш и материални, и духовни блага.
(2.15.131)
Дълг на Рагхунандана освен това
Е винаги да ангажира своите сетива
В служене на Бог Кришна и той няма
Друго намерение освен да служи на Шри Шяма.”
(2.15.132)
Сетне на Нарахари Богът даде следната поръка:
„Искам ти със Моите предани да останеш тука.
По този начин вие тримата ще изпълнявате различни
Задължения във служене към Бога лично.”
(2.15.133)
Сарвабхаума Бхатачария и
Неговия брат Видя-вачаспати По безпричинна си милост Шри Чайтаня
Даде на тези двамата следните указания:
(2.15.134)
„В тази трудна епоха, която Кали-юга се назовава,
Кришна в две форми – на дърво и на вода – се проявява.
Тъй, позволявайки на обусловените души дървото да съзерцават
И във водите да се къпят, Той помага им да се освобождават.
(2.15.135)
Богът в дървена форма е Джаганнатха,
А реката Ганга - във формата на водата.
(2.15.136)
Нека Сарвабхаума обожава в храма
Бог Джаганнатха Пурушоттама,

468

А брат му Вачаспати от своя страна
Да почита майка Ганг, свещената вода.”
(2.15.137)
Шри Чайтаня Махапрабху тогава прегърна
Мурари Гупта и към преданите се обърна,
Които чуха всички удивени и щастливи за
Твърдата му вяра в служенето и предаността.
(2.15.138)
Бог каза: „Преди опитвах Аз отново и отново
Да изкуша Мурари Гупта със следното слово:
„Шри Кришна, Враджендра-кумара, мой братко
Е най-сладостният сред всичко най-сладко!
(2.15.139)
Върховната Божествена Личност е Кришна,
Източникът на всичко и причината всевишна.
Той е чистата трансцендентална любов
И на цялото удоволствие изворът дълбок.
(2.15.140)
Той всички трансцендентални характеристики има!
Той е досущ като скъпоценни съкровища цяла мина!
Притежава ловкост, интелигентност, присъствие на духа;
На всички трансцендентални настроения е Той върха!
(2.15.141)
Характерът Му е много мил,
А забавленията Му – мелодични;
В интелигентността е умел
И да се наслаждава Той обича.
(2.15.142)
Затова, Мурари Гупта, Кришна обожавай!
В подслона на нозете Му завинаги оставай!
Да Му служи с любов – само това
Единствено е нужно на ума!”
(2.15.143)
По този начин той Ме слушаше отново и отново;
Под Моето влияние промяната в ума му бе готова.
(2.15.144)
Мурари Гупта отвърна Ми така:
„Ти знаеш, че съм Твой верен слуга
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И изпълнител съм на заповедите Ти хрисим.
Не претендирам да съм независим.”
(2.15.145)
Мурари Гупта след това
Си отиде вкъщи и у дома
Си мислеше през цялата нощ
Как на духа му ще достигне мощ
Да изостави общуването на Рагхунатха
И от мисълта му се подкосяваха краката.
(2.15.146)
Тогава, падайки на Господ Рамачандра във нозете,
Той умоляваше смъртта душата му да бъде взета
Още тази нощ, че служенето си не можеше да изостави
И лотосовите нозе на своя Рагхунатха да забрави.
(2.15.147)
Така Мурари Гупта плака през нощта,
Покой в ума си не намери той до сутринта
И цяла нощ той затова не мигна дори,
А буден си остана във тревога до зори.
(2.15.148)
На сутринта Мурари Гупта пристигна при Мен,
Нозете Ми прегърна и заплака във молба смутен.
(2.15.149)
Мурари Гупта каза: „Аз си положих главата
В лотосовите нозе на Господ Рагхунатха.
Сега не мога да отдръпна своята глава Твърде много болка ще ми причини това!
(2.15.150)
За мен е невъзможно, Господи мой свят,
Да изоставя служенето в нозете на Рагхунатх.
Не го ли сторя пък, ще наруша без срам
Заръката Ти и какво да сторя сам не знам!”
(2.15.151)
Така Мурари Гупта ми се примоли:
„Ти унищожаваш всичките неволи!
Бъди милостив към мен – нека пред Теб умра;
Така от всичките си съмнения ще се отърва.“
(2.15.152)
Чувайки това, много щастлив бях Аз,
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Вдигнах Мурари и прегърнах го в екстаз.
(2.15.153)
Аз му казах: „Слава на теб, Мурари!
Твоето обожание така щастлив Ме прави!
Толкова твърдо установен си в него ти,
Че дори молбата Ми ума ти не склони.
(2.15.154)
Точно такава трябва да е любовта
Към лотосовите нозе на Бога от един слуга.
Дори самият Бог раздялата да пожелае,
Слугата Му този подслон не изоставя, и това е!
(2.15.155)
Просто, за да тествам твоята твърда вяра
Аз те подтиквах към такава изневяра,
Като отново и отново молих, но излишно
Да обожаваш вместо Рамачандра Кришна.
(2.15.156)
Истината е, че ти на Хануман си въплъщение
И слуга си вечен на Рамачандра без съмнение.
От лотосовите Му нозе да се отказваш ненужно е,
Нито от обожанието им или преданото им служене.”
(2.15.157)
Шри Чайтаня Махапрабху продължи:
„Животът и душата ми нему принадлежи!
Когато чуя за смирението на Мурари Гупта,
Самото Ми съществувание из корен потръпва.“
(2.15.158)
После на Васудева Датта дойде ред
Да го прегърне с обич Шри Чайтаня
И на прославените му качества безчет
Сякаш със хиляди усти направи описание.
(2.15.159)
Когато Чайтаня Махапрабху го възхвали,
Васудева Датта незабавно силно се смути.
Тогава сламка между зъбите си взе
И със смирение докосна Божиите нозе.
(2.15.160)
Васудева Датта каза на Махапрабху Чайтаня:
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„Мой скъпи Господи, Ти си се родил, за да спасиш
Душите клети от обусловеното им състояние!
Една молба сега Те моля да удовлетвориш:
(2.15.161)
Мой Господи, Ти несъмнено си способен
Да постъпваш по начина за Теб угоден.
По безграничната си милост ако пожелаеш,
Ти можеш много лесно всичко да направиш.
(2.15.162)
Мой Господи, сърцето ми от болка кърви
Като гледам страданията на всички тези души.
Моля Те да прехвърлиш техните грехове
Върху моята глава – да страдам само аз поне!
(2.15.163)
Мой скъпи Господи, нека такава е моята награда Да страдам постоянно във пределите на ада,
Като приема кармата на всички същества.
Моля Те, освободи ги на материализъма от болестта!”
(2.15.164)
Чувайки думите на Васудева Датта,
Сърцето на Чайтаня цялото се разтопи.
Той затрепера, сълзите Му закапаха по земята
И с глас пресекваш тези слова зареди:
(2.15.165)
„Изобщо не е чудно, че така говориш.
Изглежда сякаш, че успял си да измолиш
На Бог Кришна милостта във пълна степен.
Няма съмнение, че си толкова достолепен!
Ти сам си инкарнация на Махарадж Прахлада.“
Чайтаня знаеше, че Васудева е велик отдаден.
(2.15.166)
„Всичко, каквото чистият предан пожелае
Бог Кришна му дарява, без да се колебае.
Той няма никакво друго сърдечно задължение,
Освен да сбъдва на предания си жаркото копнение.
(2.15.167)
Дори да желаеш освобождението на всички същества,
Не е нужно да понасяш последствията им от греха.
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Всички те могат да се освободят, трябва това да знаеш,
Просто като тяхната добра съдба ти пожелаеш.
(2.15.168)
Кришна не е неспособен, Той притежава
Могъществото цяло на света
Защо Му е изобщо да те принуждава
Реакциите да изстрадваш на други същества?
(2.15.169)
Чието благополучие някой като тебе пожелава,
Такова живо същество веднага ваишнава става.
А Кришна всички предани освобождава И от греховете им отминали последица не остава.
(2.15.170)
„Обожавам предвечния Господ Говинда, който изгаря до корен
Кармичните дейности на Своя чист преданоотдаден
И безпристрастно предопределя за всеки според плодовете
Съдбите на онези, които с кармична работа са винаги заети,
В съответствие със сторените в миналото дела - от малкия микроб
До царя чак на райските планети, Индра, издигнатия полубог.”171
(2.15.171)
Заради желанието ти, тъй праведно и честно
Освобождението на целия свят става лесно,
Защото за Кришна няма никакви проблеми
Съществата да освободи от цялата вселена.
(2.15.172)
Тъй както на дървото удумбара
Има милиони и милиони плодове,
Тъй и в реката Вираджа прастара
Има безброй вселени-светове.
(2.15.173)
На това дърво има милиони плодове
И ако от него паднат едно или две
И бъдат на земята унищожени,
Дървото дори не усеща тези промени.
(2.15.174)
По същия начин, ако опразни се една вселена
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Защото всички същества във нея са освободени,
Това дреболия е за Кришна съвършена
И Той на сериозно изобщо не я взема.
(2.15.175)
Безбройните планети в духовното царство
Са проява на безкрайното Божие богатство,
А Причинният Океан във всяка посока
С водите си огражда Ваикунтхалока.
(2.15.176)
Мая и нейните безчет материални вселени
Плават във Вираджа, предела на духовния свят,
Досущ пръстена делва във реката потопена,
Цялата пълна със безброй зрънца синап.
(2.15.177)
От милионите синапени семенца,
Плаващи във делвата по таз река,
Ако едно загуби се, това е нищо.
Така пренебрежителна за Кришна
Е загубата на една цяла вселена,
От която всички дживи са освободени.
(2.15.178)
Какво да говорим за една вселена;
Дори всичките вселени в мая
Да бъдат до една унищожени,
За Кришна е нищо загуба като тая.
(2.15.179)
Ако един човек, който притежава
Милиони изпълняващи желанията крави
Изгуби по случайност една коза Каква загуба за него е това?
Кришна е във пълно притежание
На всички шест известни достояния.
Ако цялата материална енергия се унищожи,
Загубата ни най-малко не ще Го обезпокои.
(2.15.180)
„О Господи, Боже мой, непобедими!
О Господарю на всички енергии неизброими!
Моля Те, прояви вътрешната си мощ, за да
Надвиеш невежеството на подвижните и неподвижни същества,
Които от незнание навличат си плашеща злочестина!
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О Господи, моля Те, славата си прояви!
Вътрешната си мощ, скрита във външната, покажи!
Аз зная, че можеш да сториш това с лекота,
Защото си резервоар на най-великолепните неща.
В духовния свят, зает във забавления със Своята свита,
Ти разкриваш вътрешната си енергия прикрита,
А външната си енергия понякога пък проявяваш
Като в омаята на взора си със семената-дживи я засяваш.
Двете Ти енергии във Ведите са потвърдени,
Както и двата вида забавления, в тях проявени.”172
(2.15.181)
Шри Чайтаня Махапрабху по този начин
Описа добрите качества, които тачи
У Своите предани, като ги изредува.
Сетне ги прегърна и със всички се сбогува.
(2.15.182)
От надвисналата със Махапрабху разлъка
Всички предани заплакаха от страшна мъка.
Сам Богът също много натъжен бе лично
Заради раздялата със преданите си обични.
(2.15.183)
Със Шри Чайтаня остана Гададхара,
Който заживя край храма в Ямешвара.
(2.15.184-185)
Заедно със Бога в Джаганнатха Пури
Останаха и Парамананда Пури,
Джагадананда и Сварупа Дамодара,
Дамодар Пандит, Говинда, Кашишвара.
Чайтаня Махапрабху всяка сутрин придобил бе навик
Да посещава Бог Джаганнатх според сърдечния си повик.
(2.15.186)
Един ден дойде Сарвабхаума Бхаттачария
И покани със допрени длани Шри Чайтаня.
(2.15.187)
Щом за Бенгал заминаха си всички ваишнави,
Вероятност съществуваше голяма
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Когато Сарвабхаума молбата си отправи
Богът да приеме неговата покана.
(2.15.188)
Сарвабхаума Бхаттачария Му рече:
„Моля Те, Господи, недей отлага вече,
А моята покана милостиво приеми На обяд да идваш всеки ден в дома ми
В продължение на месец цял Те каня.“
„Неприемлива за мен е твоята покана!“ Шри Чайтаня отговори му във строгостта си „Защото нарушава принципите религиозни на санняси.“
(2.15.189)
Тогава Сарвабхаума с увещанията продължи:
„Моля Ти се, приеми поканата поне за двайсет дни!”
Ала Чайтаня Махапрабху пак му отвърна: „Не!
В съответствие със принципите на санняс това не е!”
(2.15.190)
Когато Сарвабхаума Го помоли
Да прояви най-сладката си воля
И да обядва у дома му в продължение на цели две недели,
Богът рече: „Само един ден нека са мечтите ти най-смели.“
(2.15.191)
Тогава Сарвабхаума Бхаттачария улови
В прегръдка лотосовите нозе на Бога
И смирено каза: „За по-малко от десет дни
Да склоня, признавам Ти, съвсем не мога!”
(2.15.192)
По този начин, като усилено се пазари,
Махапрабху до пет дена престоя си смали.
Така както Бхаттачария с молбата си Му „заповяда“,
Той склони редовно в къщата му да приема от обяда.
(2.15.193)
Като изтекоха уречените дни
Сарвабхаума Бхаттачария не миряса,
А каза Му: „Мой Боже, Ти
Имаш със себе си десет санняси.”
(2.15.194)
И продължи да уговаря Бога като рече:
„Това беше уредено и пред Тебе вече
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Шри Парамананда Пури Госвами
Във дома ми за пет дена да остане.
(2.15.195)
А пък със Сварупа Дамодара
Сме близки сърдечни другари.
Понякога със Теб ще идва той,
А друг път сам във домът мой.
(2.15.196)
Другите осмина санняси
Ще приемат всеки по реда си
Покани за по два дена и така
Цял месец ще ни е благословен дома.
(2.15.197)
Ако наведнъж ми гостуват всичките санняси
Няма както трябва да ги почета, боя се.
Няма да ги посрещна с нужното уважение
И така виновен ще съм в не едно оскърбление.
(2.15.198)
Понякога ще идваш сам в обителта ми стара,
А друг път ще Те придружава Шри Сварупа Дамодара.”
(2.15.199)
След като Богът тази уговорка потвърди,
Бхаттачария от щастие сякаш се възроди
И Шри Чайтаня още същия ден той покани
Да заповяда в неговия дом да се нахрани.
(2.15.200)
На Сарвабхаума Бхаттачария жената
Известна бе със името Шатхира Мата.
На Шри Чайтаня тя бе предана велика
И от сърцето й майчинска обич блика.
(2.15.201)
Само щом Сарвабхаума се завърна у дома,
Той поръките си даде на своята жена
И Шатхира Мата започна да готви веднага
Със голямо внимание и наслада.
(2.15.202)
На Сарвабхаума Бхаттачария в дома
Винаги имаше запаси от достатъчно храна.
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Каквото беше необходимо – шак, зеленчуци, плодове Той го събираше и носеше в дома си с двете си ръце.
(2.15.203)
Сарвабхаума лично се зае веднага
В готвеното на Шатхира Мата да помага.
Готвачка беше тя много добра,
Умела във приготвянето на храна.
(2.15.204)
На кухнята от южната страна
Имаше две стаи, където се предлагаше храна
И в едната от тях със преданост голяма
Ястията се поднасяха на Нараяна шалаграма.
(2.15.205)
Другата стая бе специално построена
От Бхаттачария, да е съвсем уединена,
За да може в нея да обядва Бога
Надалеч от всяка суета и тревога.
(2.15.206)
Стаята беше построена така,
Че навън една-единствена врата
Отваряше се, служеща за вход
За Шри Чайтаня, Върховния Бог.
Откъм кухнята имаше и друга врата,
През която внасяше се всичката храна.
(2.15.207)
Най-напред почти три кила готвен ориз
Бяха сервирани на голям бананов лист.
(2.15.208)
Сетне всичкият ориз бе смесен
С жълто гхи със аромат чудесен.
Толкова много бе като количество маслото,
Че започна скоро да прелива от листото.
(2.15.209)
Навред около банановото листо
Бяха поставени гърненца не едно
От кора на бананово дърво и освен нея
От листа на растението кея,
Те бяха пълни със различни ястия
От най-вкусни зеленчукови блюда.
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(2.15.210)
Имаше спаначени гозби около десет вида,
Супа сукхта от горчивите листа на нимба,
Пикантно блюдо с черен пипер,
Каквото никой не е ял
И питки с мътеница и панир,
Примесени със пържен дал.
(2.15.211)
Имаше дугдха-тумби, дугдха-кушманда,
Весара, лафра, моча-гханта,
Моча-бхаджа и други приготовления
От различни зеленчукови насаждения.
(2.15.212)
Имаше количества безкрайни
От приготовленията тайни
Като вриддха-кушманда и пхула-бади,
Плодове и корени, носещи наслада.
(2.15.213)
Имаше патладжан пържен с млади нимбови листа
Леко бади, пържена патола и освен това
Каша от плодове и тиква-цигулка,
Изпържена на кръгли заврънтулки.
(2.15.214)
Имаше супа с пържен урад и мунг дхал По-вкусна никой никога не беше ял.
Имаше в добавка също сладко-люто чатни
И пет-шест кисели приготовления невероятни.
(2.15.215)
От мунг и урад дхал имаше бада,
А също и от банан най-сладък.
Имаше торти от сладък ориз и освен това
Кокосови кексове и разни други печива.
(2.15.216)
Имаше канджи-бада, дугдха-чида,
Дугдха-лаклаки и няколко вида
Печива, които аз съм неспособен
Да опиша поради броя им огромен.
(2.15.217)
Имаше ястие в една глинена кана
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От сладък ориз със гхи облян,
Смесен със сгъстено мляко, чанпа-кала
И сочен мангов плод нектарен.
(2.15.218)
Имаше също и много вкусна
Извара, пресечена изкусно
И разнообразие от сандеши Любимите на всички сладкиши.
Всъщност, каквото бе достъпно в Бенгал
И Ориса, бе приготвено на този фестивал.
(2.15.219)
Бхаттачария приготви тази разнообразна храна
И след като фино-тъкан плат разстла
Върху дървена платформа бяла,
Красиво подреди я цяла.
(2.15.220)
От двете страни на запасите с храна
Имаше кани с ароматна и хладка вода.
Туласи-манджари, като специален приз,
Бяха поставени върху купчината с ориз.
(2.15.221)
Сарвабхаума Бхаттачария добави на софрата
Храна, която бе предложена на Джаганнатха –
Сладки топчета амрита-гутика, сладък ориз и
Питки, които той старателно отделно подреди.
(2.15.222)
Когато всичко бе готово
Махапрабху се появи отново,
След като бе свършил обредите си по пладне Той знаеше на Бхаттачария сърцето жадно.
(2.15.223)
След като Бхаттачария уми нозете Му смутен,
Богът влезе в стаята, дето обядът беше подреден.
(2.15.224)
Шри Чайтаня беше леко удивен
Да види колко пищно беше уреден
Обяда и ръкомахайки Той заговори
На стоящия наблизо Бхаттачария:
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(2.15.225)
„Бхаттачария! Това е цяло чудо!
Как може това голямо оризово блюдо
Със всички тези зеленчуци за украса
Да се сготвят само за шест часа?!
(2.15.226)
Дори сто души, силни като мечки,
Да готвят на стотина печки
Не могат за толкова кратко време
Да завършат тези приготовления.
(2.15.227)
Надявам се, че вече в любовта си
Тази храна предложил си на Кришна ти?
Иначе тези цветя туласи
Върху нея не на място са, нали?
(2.15.228)
Твоята съдба е изключително щастлива
И твоите усилия оказаха се сполучливи,
Защото предложи такава прекрасна храна
На тези милостиви Радха-Кришна божества.
(2.15.229)
Цветът на този ориз е толкова пленителен,
Ароматът му е толкова изкусителен,
Че ясно е – Кришна и Радха
Вече са го вкусили с наслада.
(2.15.230)
На щастието ти предел не давам!
Не зная докога да продължавам
И трябва ли Аз още да те възхвалявам!
Но знай добре, че най-щастлив съм Аз сега
Да вкуся този изумителен прасадам на мига.
(2.15.231)
Отнеси мястото за сядане на Кришна настрана
И Ми дай друга чиния да опитам тази храна.”
(2.15.232)
Сарвабхаума Бхаттачария Му рече:
„Това не ме учудва толкова вече.
Всичко е възможно чрез енергията и милостта
На Онзи, който ще яде от тези ястия.
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(2.15.233)
Нито аз, нито пък моята жена
Сме се уморили, готвейки тази храна.
Онзи, поради чийто мистични сили
Храната бе готова, знае всичко, Боже мили!
(2.15.234)
Сега Те моля тук седни
И обяда си Ти приеми.“
Шри Чайтаня Махапрабху отвърна:
„Това място на свещено се превърна
Поради причина, която не е скришна То бе използвано от Господ Кришна.“
(2.15.235)
Бхаттачария отвърна: „Разсъди сам –
Божия милост са храната и този асан.
Щом можеш на вкуса й да се насладиш,
Какво оскърбително има тук да поседиш?”
(2.15.236)
Чайтаня Махапрабху рече тогава:
„Да, което говориш, подобава.
Шастрите казват, че преданите могат
Да споделят всичко, ползвано от Бога.
(2.15.237)
„Мой Господи, гирляндите и ароматните масла,
Одеждите прекрасни, украшенията
И всички останали предложени на Теб неща
Могат сетне да бъдат използвани от Твоя слуга.
Като на тях и на остатъците от блюдата Ти се насладим,
Ще съумеем илюзорната енергия да победим.”173
(2.15.238)
Чайтаня Махапрабху тогава каза така:
„Тук има такива количества храна,
Че е невъзможно всичко да се изяде”
Сарвахаума Бхаттачария отвърна: „Не,
Аз съм запознат добре, о скъпи Боже,
Със възможностите Ти - не казвай, че не може.
(2.15.239)
173

„Шримад Бхагаватам” 11.6.46
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Не се мръщи и не намирай ми кусури!
Та нали знам, че в Джаганнатха Пури
Ядеш по петдесет и два пъти на ден,
Със стотици ведра с прасадам снабден.
(2.15.240)
В Дварака с шестнайсет хиляди царици си богат,
Като всяка живее във свой самостоятелен палат.
Също осемнайсет майки и безброй другари млади
Там има, както и роднини Твои от династията Яду.
(2.15.241)
Във Вриндавана са по-възрастните и по-млади братя,
Както и съпрузите на сестрите на Твоите свакя
И множество пастири, и Твоите приятели гопали;
В дома на всеки от тях по два пъти на ден сте яли!”
(2.15.242)
„Наистина, - Сарвабхаума Бхаттачария продължи Купчини със ориз на Говардхана-пуджа ягя яде Ти.
В сравнение с това този поднос е толкова малък Не може той да се сравни дори с едничък залък.
(2.15.243)
Ти си самият Върховен Бог,
А аз – един слуга Твой незначителен.
Моля Те, приеми поднесения с любов
Обяд във моя дом неразточителен.”
(2.15.244)
Чувайки това, Махапрабху се усмихна
И седна да се храни след като притихна;
А Бхаттачария, със удоволствие голямо
Най-напред предложи Му прасад от храма.
(2.15.245)
Сарвабхаума Бхаттачария имаше зет,
Амогха, който на дъщеря му Шатхи бе съпруг.
Макар да беше брахмана, той бе със нрав проклет
И вечно търсеше как да охули някой друг.
(2.15.246)
Амогха искаше да види как се храни Шри Чайтаня,
Но не му бе позволено и държан бе той на разстояние.
Всъщност, сам Бхаттачария на прага на дома
Охраняваше решително със прът в ръка.

483

(2.15.247)
Ала когато Бхаттачария се зае с прасада
И бдителността му леко взе да спада,
Амогха влезе и, видял храната, се опули,
Захващайки да сипе своите люти хули:
(2.15.248)
„Тази храна е достатъчна да наяде
Цяла дузина огладнели мъже,
Ала самичък този санняси се кани
С това количество да се нахрани.”
(2.15.249)
Веднага щом Амогха мислите си изрази,
Сарвабхаума рязко го стрелна със очи.
Виждайки настроението на Бхаттачария,
Амогха си тръгна бързо, сякаш се опари.
(2.15.250)
Сарвабхаума след него се завтече
С пръчката в ръка да го удари,
Но Амогха бързо избяга надалече
И не го достигна Бхаттачария.
(2.15.251)
Тогава Бхаттачария зет си почна да кълне
И с какви ли не имена захвана се да го зове.
Ала когато се завърна, разгневен до изнемога
Видя, че Богът се усмихва на кавгата му с Амогха.
(2.15.252)
Когато майката на Шатхи,
На Бхаттачария жената,
За този инцидент дочу
Как зет й критикувал бе Махапрабху,
Тя започна страховито
Да се удря по главата и гърдите,
Като отново и отново рече:
„Нека Шатхи овдовее вече!“
(2.15.253)
Виждайки на двамата скръбта,
Чайтаня се опита да ги утеши.
Както поискаха изяде цялата храна
И сърцето Му много се удовлетвори.
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(2.15.254)
След като Махапрабху Чайтаня
Най-сетне щастливо се нахрани,
Бхаттачария Му поля с вода
Да измие Своите ръце, нозе, уста
И Му предложи ароматни подправки от своя дом,
Като туласи-манджари, карамфил и кардамом.
(2.15.255)
Сетне Бхаттачария поднесе на Чайтаня
Гирлянд и Го намаза с паста от сандал.
А след като Му поднесе своите почитания,
Заговори Му смирен, от скръб прелял:
(2.15.256)
„Аз Те поканих у дома си Тебе, съвършения санняси,
Ала вместо подобаващото уважение,
Ти бе охулен… какво ужасно оскърбление!
Моля Те от все сърце, прости ми,
Във великодушието си извини ме!”
(2.15.257)
На това Махапрабху отвърна:
„Оскърблението къде е, да го зърна?
Думите на Амогха са напълно верни.
Защо ги считаш за хули безмерни?”
(2.15.258)
Казвайки това, Чайтаня се обърна
И във жилището си се завърна,
А Сарвабхаума продължи
По стъпките Му да върви.
(2.15.259)
Падайки в нозете Му отново и отново,
Бхаттачария се укоряваше с горчиво слово.
Богът го успокояваше със сладък тон
И го изпрати да се върне в своя дом.
(2.15.260)
След като се завърна у дома си,
Бхаттачария се допита до жена си
И след като сам себе си упрекна,
Той за намеренията си й намекна.
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(2.15.261)
„Ако онзи, що Господ Чайтаня поруга,
Прости се с живота във своята снага,
Неговото греховно поведение
Може и да намери изкупление.”
(2.15.262)
Сарвабхаума Бхаттачария продължи:
„Или ако изоставя аз живота може би
Този грях ще получи своето изкупление.
Уви, обаче, ни едно от тези предложения
Не е подходящо, защото телата на тези двамина
Принадлежат на хора, които се зоват брамини.
(2.15.263)
Не искам да видя вече в тази обител
Лицето на онзи жалък оскърбител!
От роднинството си с него се отказвам
И името му даже не искам да казвам!
(2.15.264)
Съобщи на дъщеря ми Шатхи:
„Това ти нареди баща ти –
Връзката с мъжа си ти изостави,
Понеже е пропаднал толкова ниско!
Ако съпругът във семейството се провали,
Дълг на жена му е да не общува с него близко.“
(2.15.265)
„Пропадне ли съпругът в своите нрави,
Съпружеството с него трябва да се изостави.”174
(2.15.266)
През нощта, Сарвабхаумовият зет Амогха,
След като оскърби по този начин Бога,
Избяга, а на сутринта, заради обидата от вчера,
Той незабавно разболя се от холера.
(2.15.267)
Когато Бхаттачария научи
Какво със зетя му се случи,

174

Цитат от смрити-шастра
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Той каза: „Провидението върши това,
Което Бхаттачария искаше, но не можа.
(2.15.268)
Когато някой Върховния Бог обиди,
Незабавно резултата от това ще види.”
След като каза това, той рецитира
Два стиха, които в шастра се намират.
(2.15.269)
„Онова, което за да свършим са ни нужни
Усилията обединени и задружни
На слонове, коне и колесници
И цели полкове пеши войници,
Осъществено бе вече съвсем лесно
От гандхарвите – ангелите небесни.”175
(2.15.270)
„Когато човек не уважава великите души,
Всичко благоприятно в живота се руши Богатство, репутация, религия, притежания;
Добрата съдба го напуска и сполитат го страдания.”176
(2.15.271)
По това време Гопинатх Ачария
Отиде Шри Махапрабху да посети
И Той попита: „Как е Бхаттачария?
Наред всичко в дома му ли върви?”
(2.15.272)
Гопинатха Ачария съобщи на Бога,
Че съпрузите и двамата гладуват,
А пък клетият им зет, Амогха,
На смъртен одър от холера боледува.
(2.15.273)
Щом Чайтаня чу, че Амогха умира,
Хукна Той към него без да спира;
На гърдите му положи Своята ръка
И после заговори му ето така:

175
176

„Махабхарата”, Вана Парва 241.15
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(2.15.274)
„Сърцето на брахмана е по природа много чисто,
Затова е подходящо в него да седи Бог Кришна.
(2.15.275)
Как си допуснал там освен това
Да се настани и чандалът на завистта?
По този начин ти си замърсил
Сърцето си, олтара свят и мил.
(2.15.276)
Обаче, поради общуването с Сарвабхаума,
Цялото ти замърсяване изчезна от ума.
Когато сърцето е изчистено от всяко замърсяване излишно,
Човек може на възпяването да се посвети на Харе Кришна.
(2.15.277)
Затова, Амогха, ти стани
И светите имена мълви!
Сториш ли го, Кришна без съмнение
Ще те облее с Своето благоволение.”
(2.15.278)
След като бе докоснат от Махапрабху
И Неговите милостиви думи чу,
Амогха, който бе на смъртното си ложе,
Веднага стана и възпя святото име Божие.
Екстатичната любов го завладя
И като луд той затанцува и запя.
(2.15.279)
Докато Амогха танцуваше, цял от любов в захлас,
Той прояви всички признаци на неземния екстаз Трепереше, облян в сълзи, ликуваше,
Потеше се, заекваше и в транс лудуваше.
Виждайки екстатичните му чувства на вълни,
Лицето на Махапрабху усмивка озари.
(2.15.280)
Разкаялият се, смирен Амогха
Се просна в лотосовите нозе на Бога
И каза: „Боже милостиви,
Прости ми всичките обиди!“
(2.15.281)
И не само, че за прошка умоляваше,
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Ами и сам с шамари се налагаше:
„Ето със тези мои устни, двете,
Изричах хулите проклети!”
(2.15.282)
Всъщност Амогха продължи
Да се бие и по двете си страни,
Докато не поду и не охлузи
Своите зачервени бузи.
Накрая Гопинатх Ачария го спря,
Като го хвана здраво за ръка.
(2.15.283)
Чайтаня Махапрабху сетне Амогха успокои,
Като докосна тялото му с длан и промълви:
„На Моята обич ти безусловно си обект,
Тъй като на Сарвабхаума Бхаттачария си зет.
(2.15.284)
Всеки жител в неговата къща
Аз в сърцето си с любов прегръщам,
Включително прислужнички, слуги
И кучето във неговия двор дори!
Ако и тях в това число броиме.
Какво да кажем за които са роднини?
(2.15.285)
Маха-мантрата винаги възпявай
И с обидите повече не продължавай!”
След като Богът рече на Амогха това,
Отправи се на Сарвабхаума към дома.
(2.15.286)
Щом Сарвабхаума Бхаттачария
Съзря, че идва Бог Чайтаня,
Незабавно падна Му в нозете като лотоси;
Богът го прегърна и седна след това на асана си.
(2.15.287)
Шри Чайтаня Махапрабху Сарвабхаума тъй успокои:
„В крайна сметка зет ти Амогха е просто дете, нали!?
Каква пък чак толкова е неговата страшна вина?
Защо си седнал да гладуваш и се поддаваш на гнева?
(2.15.288)
Просто стани
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И иди се изкъпи!
Лицето на Джаганнатха
За теб ще е гледка приятна.
Виж Божеството в храма
И се върни тук за обяд Това ще Ми донесе радост голяма,
А не да стоиш и да умираш от глад.
(2.15.289)
Ще стоя тук и няма да си ида,
Докато не се завърнеш и не видя,
Че от Бог Джаганнатх със прасад
Не утолиш ти още днеска своя глад.”
(2.15.290)
Бхаттачария мъничко се посъвзе
И сграбчи на Чайтаня лотосовите нозе:
„Защо върна към живот Амогха?
Да понеса това аз не мога.
Вече го бях решително презрял;
По-добре да беше той умрял!”
(2.15.291)
Махапрабху отвърна му невъзмутим:
„Амогха е просто дете и е твой син!
Грешките на сина си не гледа добрият баща,
Особено когато го поддържа при това.
(2.15.292)
Сега, понеже е вече ваишнава,
Той лишен от оскърбления става.
Може да го дариш с твоето благоволение
Без никакво колебание или съмнение.”
(2.15.293)
Бхаттачария отвърна Му с обич голяма:
„Ти сега върви да видиш Джаганнатх във храма.
Аз ще се изкъпя и ще ида след това,
Пък после ще си дойда у дома.”
(2.15.294)
Шри Чайтаня Махапрабху тогава
Обърна се към Гопинатх с молба такава:
„Остани тук и Ми съобщи след обяда
Когато Бхаттачария приключил е с прасада.“
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(2.15.295)
С тези думи Шри Махапрабху Чайтаня
Пое на Господ Джаганнатх към храма.
Сарвабхаума Бхаттачария като се окъпа,
Отправи се за даршан с муртито си скъпо,
А след това прибра се у дома
И прие смирено своята храна.
(2.15.296)
След това събитие Амогха стана
Чист преданоотдаден на Чайтаня.
Той танцуваше в екстаз и умиротворен
Възпяваше на Кришна имената по цял ден.
(2.15.297)
Ето такива са дивните описания
На забавленията на Шри Чайтаня.
Който ги вижда, прочете или чува
С голямо смайване им се любува.
(2.15.298)
Така Шри Чайтаня Махапрабху с голяма наслада
Прие в дома на Сарвабхаума Бхаттачария прасада.
В рамките на това единствено забавление
Множество други намериха проявление.
(2.15.299)
Ето такива са удивителните черти
На Чайтаня-лила, Божиите игри.
Така Махапрабху в дома на Сарвабхаума яде,
И навред по цялата земя той с любовта си се прослави.
(2.15.300)
Така аз разказах за екстатичната любов, която
Прояви на Сарвабхаума Бхаттачария жената.
Също разказах и за милостта, каквато света едва ли пак ще види,
С която Чайтаня Махапрабху прости на Амогха тежките обиди.
Той направи това, защото Амогха бе прославен
С това, че има връзка с чист преданоотдаден.
(2.15.301)
Онзи, който със любов и вяра
Слуша тези Божии забавления,
Много скоро ще достигне до олтара
На лотосовите Му нозе без съмнение.
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(2.15.302)
Молейки се в лотосовите нозе на Рупа-Рагхунатха,
Винаги копнеейки за милостта им свята,
Аз, Кришнадаса, „Шри Чаритамрита” пиша
И прахта от славните им стъпки вдишвам.
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ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА
БОГЪТ СЕ ОПИТВА ДА ОТИДЕ ВЪВ ВРИНДАВАНА
(2.16.1)
Шри Чайтаня Махапрабху е като облак щедър,
Излял дъждовния нектар на Своите очи
В пороите на погледа си ведър
На Гаудадеш над сухите земи,
Чиито люде са като увивни растения,
Изгарящи в жарките тегоби
На материалните притеснения,
А Чайтаня Махапрабху ги съживи.
(2.16.2)
Вечно да се прославя Махапрабху Чайтаня!
На Бог Нитянанда цялата слава и почитания!
На Шри Адвейтачандра слава, слава!
Туй всички предани на Бога заслужават!
(2.16.3)
Намисли Шри Махапрабху
Да замине за Вриндавана.
Щом цар Пратапарудра това чу,
Душата му от мъка бе попарена.
(2.16.4)
Затова царят повика в своята стая
Сарвабхаума Бхаттачария и Рамананда Рая
И обърна се към тях с наведена глава,
Отправяйки в смирението си следните слова:
(2.16.5)
„Моля ви, направете всичко възможно
Да задържите Шри Чайтаня неотложно
Тук, във Джаганнатха Пури, Нилачала,
Защото другаде да иде закопнял е.
(2.16.6)
Без прекрасния санняси Шри Чайтаня
Това царство ми носи само отчаяние.
Затова ви моля, измислете план
Махапрабху тук да остане задържан.”
(2.16.7)
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Сетне самият Господ Шри Чайтаня
Каза на Рамананда Рай и Бхаттачария:
„Намислил съм да сбъдна Своята мечта
И Шри Вриндаван Дхам да посетя.”
(2.16.8)
С мисъл за раздялата неприятна,
Те Го помолиха да остане за Ратха Ятра.
Сетне, когато месец Картика настане,
Той ще може да отиде в Вриндавана.
(2.16.9)
Ала когато месец Картика настана,
Те казаха: „Твърде студено е сега.
По-добре за Дола Ятра да останеш,
Пък за Вриндавана да тръгнеш след това.”
(2.16.10)
По този начин те и двама
Прибягваха неспирно до измама,
Като представиха множество пречки,
За да не пуснат Бог да иде надалече.
Направиха това от страх, понеже
Ножът на раздялата сърцето реже.
(2.16.11)
Макар Богът да е напълно независим
И никой да не може да Го спира без съмнение,
Въпреки това не тръгна по закон неписан,
Без от преданите си да е получил разрешение.
(2.16.12)
Тогава, за трета година
Преданоотдадените от Бенгал
Искаха отново да заминат
Да зърнат Бога в Пури, Нилачал.
(2.16.13)
Всички преданоотдадени от Гаудадеш
Около Адвейта се събраха с пламенно желание
И Той, трептящ от радостен копнеж,
Поведе ги към Пури и към Шри Чайтаня.
(2.16.14-15)
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Въпреки че Богът на Нитянанда Прабху нареди
Екстатичната любов в Бенгал да разпространи,
Нитянанда Прабху също пое да види Шри Чайтаня.
Кой може да разбере екстатичните Му състояния?
(2.16.16-17)
Тръгнаха към Нилачал във разговори приятни
Преданите от Навадвипа: Ачаряратна,
Видянидхи, Шриваса, Рамай, Васудева,
Мурари, Говинда Гхош и братята му с него.
А Рагхава Пандита пак понесе своите торби,
Изпълнени с най-отбрани деликатеси и храни.
Жителите на Кулина-грам носеха въжетата от свила,
Според поръката на Чайтаня, която им бе толкоз свидна.
(2.16.18)
Нарахари и Шри Рагхунандана,
За които Кханда родно място стана,
И много други предани натам поеха и запяха;
Кой може да каже колко като бройка бяха?
(2.16.19)
На групата бе отговорник Шивананда Сена,
Който бързаше навсякъде със таксите да се заеме.
За всички грижеше се той с безгрижен смях
И радостен пътуваше наред със всички тях.
(2.16.20)
Шивананда Сена се заемаше с всичко необходимо,
Около нужди, които преданоотдадените имат.
Особено се грижеше да знаят жилищата им кои са
И познаваше отлично пътищата във Ориса.
(2.16.21)
Тази година на преданите верните съпруги
Тръгнаха наред със всички бхакти други.
Майката на Ачютананда, Сита Тхакурани,
До съпруга си Адвейта Ачария застана.
(2.16.22)
Шриваса Пандита също взе своята съпруга, Малини,
А съпругата на Шивананда заедно с своя мъж замина.
(2.16.23)
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Чайтаня дас, синът на Шивананда Сена,
Също с тях вървеше със лице засмено.
(2.16.24)
Съпругата на Чандрашекхара (Ачаряратна) също отиде;
Любов към Бога като неговата рядко можеше да се види.
(2.16.25)
Съпругите на всички тези велики бхакти
Бяха понесли от дома за Бог Чайтаня
Всякакви приготовления и гозби сладки
Да Го зарадват според Неговите предпочитания.
(2.16.26)
Както вече казахме преди,
Шивананда Сена всичко уреди
Що касае нуждите на групата от бхакти.
Той успокояваше събирачите на такси
И намираше места за почивка,
Където да отдъхнат всички.
(2.16.27)
Шивананда Сен, освен това,
За всички предани осигуряваше храна
И грижеше се за всеки по пътя с внимание;
Така пътуваше щастлив към Шри Чайтаня.
(2.16.28)
Когато в Ремуна пристигнаха всички те,
Отидоха до храма да видят красивото лице
На Бог Гопинатха и Адвейта Ачария там
Танцува и възпява в екстатичен плам.
(2.16.29)
Всички свещенослужители във храма
Познаваха отпреди Шри Нитянанда Рама,
Затова до един дойдоха там
Да изразят респекта си голям.
(2.16.30)
Тази нощ всички велики предани останаха в храма,
А свещенослужителите донесоха
Дванадесет делви с кондензирано мляко за Нитай Рама,
Които в лотосовите Му нозе поднесоха.
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(2.16.31)
Шри Нитянанда делвите с прасад разпредели
И всекиму трансценденталния екстаз увеличи.
(2.16.32)
Тогава всеки един от тях се включи, за да дискутира
Как Мадхавендра Пури Божеството на Гопала инсталира,
А също и как Гопала Мурти си изпроси
Сандалова паста Мадхавендра да Му носи.
(2.16.33)
Именно муртито на Гопинатх
Открадна кондензираното мляко-прасад
За Мадхавендра Пури; читателят вече чу
Тази случка от самия Шриман Махапрабху.
(2.16.34)
Същият този разказ прочут
От преданите отново беше чут,
Но разказан от Нитай този път.
Трансценденталното им блаженство нарасна,
Когато чуха пак тази история прекрасна.
(2.16.35)
Така, вървейки, те се озоваха
По пътя си във град Катака,
Където останаха да отдъхнат един ден цял,
За да посетят храма на Свидетеля Гопал.
(2.16.36)
Когато Нитянанда Прабху описа изцяло
Дейностите на Свидетеля Гопала,
Блаженството не спря да се увеличава
В умовете на всичките ваишнави.
(2.16.37)
Всички нетърпеливо в своите сърца
Копнееха да видят Бог Чайтаня, затова
Припряно продължиха все нататък
Към Джаганнатха Пури от град Катак.
(2.16.38)
Когато достигнаха моста, наречен Атхаранала,
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Който не бе далеч от Пури, Нилачала,
Шри Чайтаня, чувайки за тази новина
Изпрати два гирлянда по слугата Говинда.
(2.16.39)
Говинда постави тези два гирлянда
На Адвейта Ачария и на Нитянанда,
А те и двамата зарадваха се много
На този свиден дар от Бога.
(2.16.40)
И така във радост най-голяма
Там на място Те запяха харинама
И по този начин в танци дивни, луди
Нитянанда и Адвейта стигнаха до Пури.
(2.16.41)
После втори път Махапрабху Чайтаня
Изпрати гирлянди в израз на почитание
И Сварупа Дамодара с други бхакти тръгна
Поръчението на Шачинандан да изпълни.
(2.16.42)
Когато преданите от Бенгал вървяха
И край езерото Нарендра спряха.
От отдадените друга група
Начело с Дамодар Сварупа
Ги срещнаха и с най-дълбоки почитания
Поднесоха гирляндите, които даде им Чайтаня.
(2.16.43)
Когато най-сетне достигнаха до Симха Двара,
Чайтаня Махапрабху тези новини разбра
И се завтече да прегърне Своите другари,
Нетърпелив в очите им да зърне любовта.
(2.16.44)
Тогава Шри Чайтаня с преданите си
Реши Бог Джаганнатх да посети.
Накрая, от всичките тях придружен,
Той се завърна у дома удовлетворен.
(2.16.45)
Тогава Каши Мишра и Ванинатха Рая
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Донесоха много прасадам, то се знае.
Чайтаня Махапрабху със собствените си длани
Го раздаде и нахрани всекиго с обич голяма.
(2.16.46)
Още от предишната година
Всеки свое жилище си има
И там отидоха да си починат.
(2.16.47)
Цели четири месеца поред
Групата предани там остана,
Радвайки се на щастливия си късмет
С Чайтаня да повтарят харинама.
(2.16.48)
С предишната година това си прилича,
Че за Ратха ятра те измиха храма Гундича.
(2.16.49)
Жителите на Кулина-грама
Донесоха копринени въжа тъкани.
И както преди всички танцуваха до изнемога
На Ратха Ятрата пред колесницата на Бога.
(2.16.50)
След като доста време танцуваха,
Всички към близката градина отпътуваха
И седнаха да си починат на място добро
Край едно красиво и прохладно езеро.
(2.16.51)
Един брахмана Кришнадаса се зовеше
И родом идваше от Радха-деша.
Той бе слуга на Нитянанда, тъй красив!
И беше изключително щастлив.
(2.16.52)
Кришнадаса бе, който напълва
С вода една голяма делва
И върху Бога докато се къпе я излива,
На което Той реагира много щастливо.
(2.16.53)
499

По това време в количества големи
Пристигна прасад от мястото Балаганди
И заедно с преданоотдадените си засмени,
Нахрани се обилно Бог Чайтанячандра.
(2.16.54)
Както и предишната година
Шествието на Ратха ятра там премина,
Което от Бога и преданите бе видяно,
Както и фестивала Хера-панчами.
(2.16.55)
След това Адвейта Ачария покани
На гости у дома си Шри Чайтаня.
Точно тогава в Джаганнатха Пури
Се разрази страшна дъждовна буря.
(2.16.56)
Всички тези случки бяха описани без кусури
В детайли от Шрила Вриндаван дас Тхакура.
После един ден Шривас Тхакур покани
Бог Шри Чайтаня в дома му да се храни.
(2.16.57)
Съпругата на Шриваса, Малини Тхакурани,
Сготви зеленчукови ястия най-подбрани,
Каквито на Шри Чайтаня бяха любими;
Обичаше Го като майка тя, а мислеше се за слугиня.
(2.16.58)
Главните от тези, които бяха се отдали,
Водени от Чандрашекхара Ачария,
На различни времеви интервали
Канеха в дома си Шри Чайтаня.
(2.16.59)
Когато дъждовният сезон Чатурмася отмина,
Шри Чайтаня и Нитай, само двамина
Ежедневно разговаряха в усамотение;
Никой не разбираше потайното им поведение.
(2.16.60)
Тогава Шрила Адвейта Ачария
С жестове обърна се към Шри Чайтаня
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И прочете няколко поетични пасажа,
Значението на които никой не можа да каже.
(2.16.61)
Виждайки лицето на Адвейта Ачария,
Ликът на Чайтаня във усмивка се разтваря.
Като разбра, че Бог приема Неговото предложение,
Адвейта Ачария затанцува от вълнение.
(2.16.62)
Никой не знаеше какво Адвейта Ачария помоли,
Нито каква беше на Шри Чайтаня сладката воля.
След като на прегръдката на Адвейта се полюбува,
Шри Чайтаня Махапрабху със Него се сбогува.
(2.16.63)
После Чайтаня каза на Нитай:
„Светецо, моля Те, чуй Ме сега Едно нещо искам от Тебе, знай!
Дано изпълниш тази Ми молба.
(2.16.64)
Недей да идваш в Джаганнатха Пури ежегодно;
Остани в Бенгал, защото е за Мен това угодно.
(2.16.65)
Ти можеш да изпълниш онова,
Което Твоят Чайтаня не можа.
Не виждам никой друг освен Тебе във Гаудадеш,
Който мисията Ми да осъществи с такъв стремеж.”
(2.16.66)
Нитянанда Прабху отвърна: „О Натха177,
Аз съм тялото, а Ти си душата.
Между живота и тялото разлика няма,
Ала животът е като олтара в храма.
(2.16.67)
По силата на Своята енергия невъобразима
Можеш да направиш онова, което е немислимо.
Каквото и да поиска от Мен Твоята воля
177

О Господарю
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Знай, че Аз непременно ще го сторя.“
(2.16.68)
Тогава Шри Чайтаня Махапрабху
Прегърна скъпия си Нитянанда Прабху
И се сбогува с Него, а след това
Каза и на преданите прощални слова.
(2.16.69)
Точно както и предишната година стана
Един преданоотдаден от Кулина-грама
Попита Бога: „Кой е дългът ми, моля Те, кажи ми
И по какъв начин е задължението ми изпълнимо?”
(2.16.70)
Богът му отговори: „Винаги се ангажирай
В служене на ваишнавите и не спирай
Святото име на Кришна да възпяваш.
Ако правиш тези две неща се приближаваш
Към подслона на лотосовите нозе на Бога;
По-добър съвет Аз да ти дам не мога.“
(2.16.71)
Сетне човекът от Кулина-грама пак попита:
„По какво разбира се, че някой е ваишнава?
Признаците за определянето му би ли описал?”
Чайтаня се усмихна и отвърна му тогава:
(2.16.72)
„Всеки, който постоянно възпява
Святото име на Бог е ваишнава
Първокласен и твой дълг свещен е
Да служиш на лотосовите му нозе.”
(2.16.73)
На следващата година жителите на Кулина-грама
Отново същото попитаха със преданост голяма.
Чувайки въпроса им, Чайтаня им описа
Различните видове ваишнави какви са.
(2.16.74)
Чайтаня Махапрабху отговори:
„Първокласен ваишнава е този,
Чието присъствие дори причина става
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Другите името на Кришна да възпяват.”
(2.16.75)
Така Чайтаня описа видовете ваишнави –
Ваишнава, ваишнаватара и ваишнаваттама И съмнение за признаците им не остави
У обитателите на Кулина-грама.
(2.16.76)
Накрая всичките велики ваишнави
Потеглиха обратно към Бенгал.
Само Пундарика, който като Видянидхи се слави,
Остана тази година в Пури, Нилачал.
(2.16.77)
Пундарика Видянидхи и Сварупа Дамодара
Бяха много близки, сърдечни другари
И вкусваха едно и също настроение
В обсъждане на Божиите забавления.
(2.16.78)
Пундарика Видянидхи за втори път
Даде посвещение на Гададхар Пандит,
А на Одана-шаштхи на деня
Пундарика празника видя.
(2.16.79)
Когато Пундарика Видянидхи видя
Че Джаганнатх с колосана одежда бе облечен,
Това той много възненавидя
И умът му укоряващ на гнева бе обречен.
(2.16.80)
Тази нощ двамата братя Баларама и Бог Джаганнатха Дойдоха на Пундарика във съня
И, усмихнати, го пернаха с ръка.
(2.16.81)
Макар да бяха подути бузите му набити,
Пундарика Видянидхи щастие изпита.
Тази случка вече беше обрисувана богато
От Вриндаван дас в „Чайтаня Бхагавата”.
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(2.16.82)
Всяка година преданоотдадените от Бенгал
Идваха да видят пъстрия Ратха Ятра фестивал.
Но главната причина да изминат това разстояние
Бе да поостанат заедно с Махапрабху Чайтаня.
(2.16.83)
Всичко, случило се през тези години,
Което за преданите стойност има,
Ще бъде по-късно описано
В тази Чайтаня-лила записана.
(2.16.84)
Така със Своите свидни другари
Махапрабху четири години прекара.
Преди това на две години в продължение
Той бе из Южна Индия на поклонение.
(2.16.85)
Сетне вече две години време стана
Откакто искаше да иде в Вриндавана,
Ала не успяваше да напусне този край
Заради хитрините ловки на Рамананда Рай.
(2.16.86)
На петата година, когато часът бе назрял
Преданоотдадените дойдоха от Бенгал
Да видят ежегодния Ратха ятра фестивал.
След като обаче го видяха със копнеж,
Те се завърнаха отново в Гаудадеш.
(2.16.87)
Тогава Шри Чайтаня отправи предложение
Към Сарвабхаума Бхаттачария и Рамананда Рая
И заговори с думи в сладко настроение,
Решен да замине за Вриндаван най-накрая:
(2.16.88)
„Моето желание да отида във Вриндавана
С отлагането все по-силно стана.” Продума Той - „Заради вашите хитри номера
Не успях цели две години Аз да го осъществя.
(2.16.89)
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Трябва най-сетне да замина този път!
Моля се думите ви да не Ме възпрат.
Освен вас, свидни другари Мои двама,
Друго прибежище Аз тук си нямам!
(2.16.90)
В Бенгал имам два милостиви подслона Реката Ганг и Моята майка благосклонна.
(2.16.91)
Ще замина за Вриндавана през Гауда-деша
С двете Свои майки да се срещна.
Сега ще имам ли най-сетне вашето благоволение
За отпътуване да Ми дадете разрешение?”
(2.16.92)
Когато Сарвабхаума Бхаттачария и Рамананда Рая
Чуха тези думи, това помогна им да осъзнаят,
Че изобщо не е било добре да се държат така,
Изигравайки на Бога толкова номера.
(2.16.93)
Те казаха: „Сега на дъждовете е сезона
И пътуването много трудно стана.
Виджая-дашами във края на мусона
Изчакай, пък тръгни за Вриндавана.”
(2.16.94)
Чайтаня изпита голямо удовлетворение
Да получи най-сетне тяхното позволение.
Той изчака сезона на дъждовете да отмине
И на Виджая-дашами за Вриндавана замина.
(2.16.95)
Чайтаня взе със себе си малко прасад
Какъвто бе останал от Бог Джаганнатх,
А също и остатъци от мехлема на Бога кадара,
Сандалова паста и няколко въжета стари.
(2.16.96)
След като взе от Бог Джаганнатха разрешение,
Шри Чайтаня Махапрабху тръгна на зазорение,
Ала всички предани от Ориса не приеха
Раздялата с Него и по следите Му поеха.
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(2.16.97)
Загрижеността си като с много обич изрази,
На преданите си Чайтаня да го следват забрани.
А сетне с придружителите си от Джаганнатха Пури
Продължи най-напред към Бхаванипура.
(2.16.98)
След като Бог Чайтаня Баванипура стигна,
Рамананда Рая там на своя паланкин пристигна,
А Ванинатха Рая уреди количества прасад големи
На Бога да бъдат изпратени и разпределени.
(2.16.99)
Чайтаня Махапрабху прасадама прие
И нощта на това място прекара,
А на заранта по пътя пак пое
И накрая стигна до Бхуванешвара.
(2.16.100)
След като стигна в град Катака
Той, като жадна птица чатака,
Видя храма на Гопал – пастирът млад С голяма любов и силна вяра,
А сетне бе поканен на обяд
От брахмана на име Свапнешвара.
(2.16.101)
Рамананда Рай останалите предани покани
Всеки на свой ред да се нахрани,
А Махапрабху се уедини да си почине
Край храма във една градина.
(2.16.102)
Докато Махапрабху полегна, за да си почине
Под едно дърво бакула в близката градина,
Шри Рамананда Рая чевръсто побърза
Да отиде при Махарадж Пратапарудра.
(2.16.103)
Когато царят научи вестта, лицето му чисто
От щастие разцъфна и той хукна поривисто,
А щом съзря свидния си Бог Кришна Чайтаня,
Хвърли се на земята да Му отдаде почитания.
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(2.16.104)
Завладян от заливащите го любовни вълни,
Царят отново и отново ставаше и падаше.
Тялото му трепереше, от очите му бликаха сълзи,
Докато молитви най-красиви той отдаваше.
(2.16.105)
Чайтаня Махапрабху беше много удовлетворен
Да види царя от предаността тъй променен.
Затова Той се изправи и със двете си ръце
С прегръдка във обятията си топли го прие.
(2.16.106)
Попаднал във прегръдката на Шри Чайтаня,
Царят отдаде безспир молитви и почитания.
Така Божията милост царя просълзи
И тялото на Бога с тези сълзи напои.
(2.16.107)
Опитвайки да го успокои, Рамананда Рая
Сложи махараджата да седне най-накрая.
Богът милостта си му бе дал изцяло
Със ум, слова, дори със Своето тяло.
(2.16.108)
Махапрабху оказа милост на царя такава
И от този ден щастлив нататък
Като спасител негов Той се назовава
С името Пратапарудра-сантрата.
(2.16.109)
Поклониха се всички служители на царя пробуден
Пред нозете на Чайтаня в свещената прах
И накрая с Пратапарудра и със неговите люде
Раздели се Шачинандана, сбогувайки се с тях.
(2.16.110)
Тогава, слънцето преди да залезе
Царят навън при свитата си излезе
И укази издаде, на хартия надлежно записани,
Да бъдат разпратени до държавните служители.
(2.16.111)
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Заповедта гласеше ей така:
„Във всяко село нека са готови
От пет до седем къщи нови,
Заредени с всякаква храна.
(2.16.112)
Всеки от вас трябва лично да отведе
Бога до тези новопостроени домове.
Ден и нощ, пазете с пръчка във ръка
И Му служете с преданост като слуга.”
(2.16.113)
Сетне нареди Пратапарудра Махараджа
На двама царедворци, уважавани и мъдри,
На име Харичандана и Мардараджа
Да сторят нужното заръката да се изпълни.
(2.16.114-115)
Нареди им също така Махараджата
Да държат на бреговете на реката
Нова лодка на близко разстояние,
Та когато се изкъпе Шри Чайтаня
И реши да прекоси от другата страна,
Те да поставят паметна колона
И да направят всяко едно от тези места
Място за поклонение според закона.
„Всъщност,“ - каза царят - „Там ще се окъпя аз
И искам също да съм там и в смъртния си час.
(2.16.116)
Нови къщи в Чатурдвара
Нека се вдигнат!” – царят продължи „А сега, Рамананда, свидни другарю,
При Чайтаня Махапрабху се върни.”
(2.16.117)
Когато цар Пратапарудра разбра
Че Богът се кани да замине вечерта,
Той незабавно уреди да доведат слонове
С малки палатки на техните гърбове.
Тогава всичките дами придворни
Качиха се на слоновете неуморни.
(2.16.118)
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Всички тези дами застанаха край пътя,
По който Богът предстоеше да пристъпи.
Шри Чайтаня замина на свечеряване
Заедно със Своите преданоотдадени.
(2.16.119)
Когато месечината бе изгряла
И Шри Чайтаня Махапрабху отиде да се изкъпе
На брега на реката Читротпала,
Всяка от тях да Му се поклони напред пристъпи.
(2.16.120)
Виждайки Бога, всичките бяха потопени
На любовта божествена във топлата вселена
И с преливащи в сълзи очи, те до една
Започнаха да повтарят светите имена.
(2.16.121)
На трите свята в просторните очертания
Няма никой по-милостив от Шри Чайтаня.
Просто като Го види от разстояние
Човек изпада в екстатично състояние.
(2.16.122)
След това Богът в нова лодка се качи
И реката в нощта пълнолунна прекоси.
Сетне, докато месечината през облаците наднича,
Той стигна до града, що Чатурдвара се нарича.
(2.16.123)
Нощта прекара там Бог Чайтаня,
А по време на сутрешната Му баня
Вече бе пристигнала храната,
Предложена на Господ Джаганнатха.
(2.16.124)
Следвайки строгите заповеди на царя,
Надзорникът на храма, избран да отговаря
Всеки ден да снабдява Бога с прасадам,
Изпращаше люде, по които да бъде доставян.
(2.16.125)
След като прие щастлив прасадама така,
Чайтаня Махапрабху се изправи на крака
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И продължи нататъка да върви,
Възпявайки в екстаз „Хари! Хари!“
(2.16.126)
Рамананда Рая, Мардараджа и Харичандана
Винаги вървяха заедно със Шри Чайтаня
И стараеха се по всеки начин, който нужен бе
Да Му отдават изпълнено със обич служене.
(2.16.127-129)
Парамананда Пури Госвами, Сварупа Дамодара,
Джагадананда, Мукунда, Говинда, Кашишвара,
Харидаса Тхакура, Пандита Вакрешвара,
Гопинатха Ачария, Пандита Дамодара,
Рамай, Нандай и много други предани на Бога
Вървяха с Него – да изброя аз всичките не мога.
(2.16.130)
Когато Гададхар Пандит поискал бе да дойде с Бога,
Чайтаня Махапрабху му отговори, че не може
И го помоли да не изоставя обета си кшетра-санняса,
Защото това би Го направило много нещастен.
(2.16.131)
Когато да се върне в Пури бе помолен,
Гададхара Пандита рече недоволен:
„Където Твоя светлост се е спряла Това е Джаганнатха Пури, Нилачала.
По дяволите обета ми ужасен,
Така наречен кшетра-санняса!“
(2.16.132)
На това Чайтаня му отвърна:
„Аз искам в Пури да се върнеш,
За да отдаваш служене на Гопинатха.”
„Просто като зърне човек нозете Ти святи,
Милион пъти на Гопинатха служил е отдадено!” Отвърна Гададхара с гърло във сълзи задавено.
(2.16.133)
Шри Чайтаня тогава му рече:
„Ако оставиш служенето си обаче,
Вината ще е Моя, затова е по-добре
Да останеш тук и служиш от сърце.
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И те моля, за раздялата ни не тъжи.
Постъпката ти ще Ме удовлетвори.“
(2.16.134)
Като дете сърдито отговори Му Гадай:
„Вината не е Твоя грижа, Нимай!
Поемам всичко върху своята глава.
При това, изобщо няма да Те придружа
Съвсем самичък аз нататък ще вървя!
(2.16.135)
Ще отида да видя Твоята майка,
Но не от обич към Теб всеотдайна.
Аз ще отговарям за изоставянето на моя врáта178
И на служенето ми към Гопинатха.”
(2.16.136)
Така Гададхара Пандита пътуваше сам,
Ала когато всички стигнаха до Катака, Чайтаня
Прати да го повикат и със свян
Яви се той във Неговата компания.
(2.16.137)
Никой не е способен да разбере
Любовта, която споделяха сърце в сърце
Чайтаня Махапрабху и Гададхара Пандита,
Който изостави служенето си към Гопинатха,
Както човек изоставя с лекота едно
Стръкче слама от изсъхнало сено.
(2.16.138)
Постъпката на Гададхара бе
Зарадвала много Божието сърце,
Ала Той на ядосан в любовта си се престори
И като хвана ръката му, ето какво му заговори:
(2.16.139)
„Ти изостави служенето си към Господ Гопинатха
И наруши обета си да обитаваш Пури Джаганнатха.
Постигнато от теб е всичко това;
Доволен ли си, че си тук сега?
178

Обет
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(2.16.140)
Копнежът ти да вървиш със Мен е
Желание за сетивна наслада обикновено!
С това два религиозни принципа ти наруши.
Постъпката ти изключително Ме натъжи.
(2.16.141)
Ако желанието ти с Моето щастие се е сляло,
Моля те, върни се незабавно в Нилачала.
Знай, че просто директно ще Ме опозориш
Ако да спориш по въпроса продължиш.”
(2.16.142)
Изричайки тези тежки думи,
В една лодка се качи Чайтаня.
А Гададхара, от скръб безумен,
Се свлече, изгубил съзнание.
(2.16.143)
Чайтаня Махапрабху на Сарвабхаума нареди
По пътя Гададхар Пандит да придружи.
Бхаттачария каза тогава на Гададхара Пандита:
„Стани! С такава мистика Чайтаня-лила е пропита.
(2.16.144)
Знаеш, обещанието си наруши самият Кришна,
Само и само да спази обещаното от дядо Бхишма.
(2.16.145)
“Възнамерявайки моето обещание да спази,
Бог Кришна Своето собствено погази.
Зарекъл се бе оръжие на Курукшетра да не вдига,
Но когато застраших Арджуна, без окото да Му мига
Дрехата Му се изхлузи и Бог Шри Кришна скочи
От колесницата, грабна колело и към мене се насочи
С намерение да ме убие. Той бе като лъв, който се мята
Слон да погуби, а от стъпките Му затрептя земята.”179
(2.16.146)
По същия начин, понасяйки цялата мъка
179
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На непосилната със теб, Гадай, разлъка,
Чайтаня Махапрабху усилие положи
В спазването на обета да не се изложиш.”
(2.16.147)
По този начин Сарвабхаума съживи
Покрусения Гададхара Пандита и
Тогава двамата скръбни към Пури поеха,
Търсейки в общуването си някаква утеха.
(2.16.148)
Заради Чайтаня от всички преданоотдадени
Всякакви задължения биха били изоставени.
Ала въпреки това Махапрабху не би желал
Преданият да не изпълни обет, който е дал.
(2.16.149)
Скъпи читатели, знайте, всичко това
Са опасенията на любовните дела.
Всеки, който слуша със внимание
Тези случки от живота на Чайтаня,
Много скоро като пчеличка ще се свре
В подслона на лотосовите Му нозе.
(2.16.150)
Щом Чайтаня и групата Му в своя тур
Достигнаха до град на име Яджапур,
Богът помоли двамата царски слуги
Да се връщат и без тях нататък продължи.
(2.16.151)
Шри Чайтаня със слугите се сбогува
И продължи нататъка да пътува,
Придружен единствено от скъпия си Рая Рамананда,
Със който денонощно разговаряха за Кришначандра.
(2.16.152)
Във всяко едно село по пътя поет,
Във изпълнение на царския декрет
Нови къщи бяха построени,
Всичките със храна заредени.
(2.16.153)
Чайтаня достигна Ремуна най-накрая,
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Където се сбогува с Рамананда Рая.
(2.16.154)
Тогава Рамананда изгуби съзнание
От скръб и рухна на земята.
В скута си го взе нежно Чайтаня
И от обич голяма заплака.
(2.16.155)
Чайтаня Махапрабху изпитваше такива чувства,
Когато раздялата си с Рамананда Рая предвкусва,
Които е много трудно да бъдат описани, защото
Почти непоносимо е – тук спира ми перото…
(2.16.156)
След събитията, които не мога да опиша,
Богът стигна пределите на щата Ориса.
Там един царедворец дойде
Да Го посрещне с поклон в Неговите нозе.
(2.16.157)
В продължение на два до четири дни
Царедворецът на Господа служú.
Той също и с детайли Го удостои
Напред по пътя що Му предстои.
(2.16.158)
Той съобщи Му, че територията напред
Е във властта на един мюсюлмански шах,
Който е страшен пияница заклет
И никой не смее да минава там от страх.
(2.16.159)
Властта на мюсюлманската управа
Достигаше във тези дни до Пичалада.
Поради страх от тези мюсюлмани,
Никой не прекосяваше Рупа Нараяна.180
(2.16.160)
Царедворецът още на Шри Чайтаня съобщи,
Че е добре да поостане на границата няколко дни,
180
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За да може да се договорят с мюсюлманската управа
Спокойно Богът с лодка през реката да преплава.
(2.16.161)
По това време, един служител
На мюсюлманския управител
Пристигна във щата Ориса да шпионира,
Като умело в лагера като войник се дегизира.
(2.16.162-163)
Дивните качества на Чайтаня милиони
Съзря учуден мюсюлманският шпионин
И докладва той на своя падишах:
„От Пури е дошъл един скитащ монах,
А заедно с Него вървят тълпи
От множество освободени души!
(2.16.164)
Всички тези святи хора
Повтарят Харе Кришна без умора.
Те до един се смеят и танцуват
И леят сълзи докато мантруват.
(2.16.165)
Милиони и милиони люде
Се стичат тука да Го зърнат,
А после, в порив непринуден,
Не могат у дома да се завърнат.
(2.16.166)
Всички тези хора сякаш полудяват!
Само танцуват и Кришна нам възпяват.
Понякога те плачат от любов дори
И по земята се търкалят във екстаза си.
(2.16.167)
Всъщност, тези неща не могат да бъдат описани;
Трябва да бъдат видени, почувствани, вдишани!
Съдейки по въздействието на този монах
Заявявам, Той Върховният Бог е, без страх.”
(2.16.168)
След като каза това
Пратеникът също запя
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На Кришна и Хари светите имена.
Той също започна да плаче, да се смее
И точно като луд да танцува и да пее.
(2.16.169)
Умът на мюсюлманския господар
При тази вест напълно промени се
И той изпрати своя секретар
При наместника на управата в Ориса.
(2.16.170)
Мюсюлманският секретар да види Махапрабху дойде,
А когато отдаде почитания в лотосовите Му нозе
И промълви святото име на Бога „Кришна, Кришна“,
Сърцето му се изпълни с екстатична любов най-висша.
(2.16.171)
След като после се успокои,
Отново секретарят им се поклони
И на представителя на Ориса каза с уважение:
„На своя шах съм тук по поръчение.
(2.16.172)
Ако ти си съгласен, нашият мюсюлмански губернатор
Ще дойде за среща с Махапрабху и ще се върне обратно.
(2.16.173)
За срещата силно копнее той
И молбата си изпраща с уважение.
Не се страхувайте, че готвим се за бой;
Това е съвсем мирно предложение.”
(2.16.174)
Щом чу предложението, изречено приятно,
Ориският представител, наречен маха-патра,
Бе изключително учуден и на себе си рече:
„Губернаторът е пияница. Как тъй размислил е вече?
(2.16.175)
Несъмнено Шри Махапрабху Чайтаня
Е променил така ума на мюсюлманина.
От присъствието Му, дори от спомена за Него,
Целият свят е освободен от илюзорното иго.”
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(2.16.176)
След като размисли за тази промяна славна,
Маха-патра на секретаря каза незабавно:
„Голямо щастие за твоя губернатор това е.
Нека дойде и с Бог Чайтаня да се запознае!
(2.16.177)
Обаче трябва да съм сигурен,
Че ще дойде тук невъоръжен.
С него придружители може да има
Най-много петима, или седмина.”
(2.16.178)
При губернатора се връща секретаря
И за тези новини му заговаря.
А сетне губернаторът, иначе заклет мюсюлманин,
Предрешен като индус дойде на среща с Шри Чайтаня.
(2.16.179)
Още отдалеч като видя Господ Чайтаня,
Мюсюлманският управник Му отдаде почитания
Като се свлече на земята и с сълзи в очи
Ликуващ, в чувства екстатични в миг се потопи.
(2.16.180)
Пристигайки по този начин, мюсюлманският управник
Пред Шри Чайтаня Махапрабху със почит се изправи,
В молитвена поза пред Бога застана
И започна да възпява харинама.
(2.16.181)
После той запита, допрял длани смирено:
„Защо това окаяно създание бе родено
В мюсюлманско семейство, което се счита най-низше,
Вместо да бъде дарено с хиндуистко потекло висше?
(2.16.182)
Ако в семейство на индуси бях роден
Да остана лесно би било за мен
В близост до Твоите лотосови нозе,
Но сега тялото ми безполезно е.
Веднага да загина ще е най-добре!”
(2.16.183)
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Като чу на губернатора смирените слова,
Дълбока радост маха-патра завладя
И прегръщайки лотосовите нозе на Шри Чайтаня,
Поднесе Му следните молитви в обожание:
(2.16.184)
„Просто като чуе Твоето име свято
Един чандала от потекло прокълнато
Може да се пречисти, а сега
Тази най-пропаднала душа
По извънредно щастие се случи,
Че безценния Ти даршан днес получи.
(2.16.185)
Няма нищо чудно въобще,
Че спечели той такива плодове.
Просто като човек Те види
И невъзможното постига.
(2.16.186)
„Да не говорим за напредъка духовен
На личности, съзиращи самия Бог Върховен;
Дори човек роден в семейство на чандали
Пропаднали, които даже кучета са яли,
Придобива незабавно качества достойни
Ведическите жертви да извършва многобройни.
Дори веднъж ако повтори името на Бога
Добрата му съдба да обозра не мога;
Какво да кажем ако в прослава Негова възпява,
За Него слуша, помни Го и почит Му отдава!“181
(2.16.187)
Тогава Шри Чайтаня, с погледа си милостив
Мюсюлманския управник дари
И като го утеши, помоли го щастлив
Да възпява имената „Кришна” и „Хари”.
(2.16.188)
Мюсюлманският управник каза тогава:
„Тъй като прие ме Ти с милост такава,
Моля Те, дай ми някаква поръка,
181
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За да мога да Ти служа още тука.
(2.16.189)
И също Ти се моля, избави ме
От греховните последици непреодолими
На това, че завиждах на брахмани и ваишнави
И че безразборно избивал съм крави.“
(2.16.190)
Мукунда Датта тогава рече на падишаха:
„Мой скъпи господине, чуй моля без уплаха Желае да отиде Шри Гоуранга
В момента на брега на майка Ганга.
(2.16.191)
Моля те да Му помогнеш там да стигне За това съдействието ти нужно е.
Ако успех в тази своя първа задача постигнеш,
Ще си отдал велико служене.”
(2.16.192)
Сетне падишахът отдаде почитания
И молитви в нозете на Шри Чайтаня,
Както и на бхактите Му в светите нозе;
След това си замина със зарадвано сърце.
(2.16.193)
Преди обаче той да си тръгне,
Маха-патра топло го прегърна
И много дарове сърдечно му предложи,
Като към другарство го предразположи.
(2.16.194)
На следващата заран той изпрати кротко
Множество красиво украсени лодки,
Които да превозят Шри Чайтаня
На брега оттатък срещу стана.
(2.16.195)
Маха-патра прекоси реката
Заедно със Шри Чайтаня.
Отсреща лично ги посрещна пашата
И в Божиите нозе поднесе обожание.
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(2.16.196)
Една от лодките бе чиста, новопостроена
И в средата й пространство беше отделено.
Точно на тази лодка мюсюлманските служители
Качиха Махапрабху с Неговите придружители.
(2.16.197)
Накрая маха-патра и Бога
Трябваше да си вземат сбогом.
Оставайки на брега на реката,
Маха-патра горчиво заплака.
(2.16.198)
Мюсюлманският управник тогава
Тръгна с Махапрабху да Го придружава.
Поради опасност от пирати и разбойници,
Той взе десет лодки, пълни с войници.
(2.16.199)
Мюсюлманският управник Шри Чайтаня прекара
Покрай опасното от пирати място Мантрешвара,
А сетне лодката навлезе по реката Рупа Нараяна
И край селцето Пичалда тогава пристана.
(2.16.200)
Накрая Шри Чайтаня с управника се раздели,
Който интензивна екстатична обич прояви.
(2.16.201)
Забавленията на Бог Чайтаня
Са толкова необикновени!
Който слуша за делата Му със почитание
Е славен, а в живота съвършен е.
(2.16.202)
Накрая стигнаха Панихати щастливо.
Чайтаня една от личните си дрехи сне
И на капитана подари я милостиво,
Който с екстатична радост я прие.
(2.16.203)
Панихати се намира на брега на Ганг.
Като научиха, че светец от подобен ранг
Е дошъл, всякакъв народ се насъбра,
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Пристигайки по суша и по вода.
(2.16.204)
Рагхава Пандита Шри Чайтаня съпроводи,
Ала по пътя на тълпа струпал се бе народа
И Той с големи усилия се опита
Да стигне къщата на Рагхава Пандита.
(2.16.205)
При Рагхава Пандит остана приютен
Богът само за един-единствен ден.
На следната заран в Кумарахатта отиде
С Шриваса Тхакура за да се види.
(2.16.206)
От къщата на Шривас Тхакура благословена
Богът отиде във дома на Шивананда Сена,
А след това безкрайната Му милост бе излята
В дома на преданоотдадения Васудева Датта.
(2.16.207)
Богът известно време остана в дома
На Видя-вичаспати, ала след това
Замина за Кулия преднамерено,
Понеже станало бе много пренаселено.
(2.16.208)
Когато Бог Чайтаня, сияйният санняси,
Отседна във дома на Мадхава даса,
Стотици хиляди хора се стълпиха
И на даршана Му се насладиха.
(2.16.209)
Седем дни Богът остана в тази обител
И спаси всеки грешник и окаян оскърбител.
(2.16.210)
След като напусна Кулия грама
Махапрабху посети Шантипура Дхама
В дома на Адвейта Ачария, където
Майка Шачимата срещна си детето
И така тя най-накрая облекчена бе
От нещастието, което сърцето й превзе.
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(2.16.211)
После Богът отиде в друго село
Известно като Рамакели.
Канай Наташала следваше в Неговия тур,
А след това се завърна в Шантипур.
(2.16.212)
Този път остана Шри Чайтаня
Цели десет дена в Шантипура.
На всичко това детайлно описание
Вече бе дал Вриндаван дас Тхакура.
(2.16.213)
Няма да разказвам тези случки аз,
Защото са описани от Шри Вриндаван дас.
Не е нужно едно и също да се преповтаря,
Защото книгата по обем ще се претовари.
(2.16.214-215)
В тези превъзходни описания
Разказва се как Шри Чайтаня
Срещна братята Санатана и Рупа
И как Нрисимхананда украсил бе пътя.
По-рано вече аз описах тези случки в тази книга,
Затова няма да ги повтарям тук - един път стига.
(2.16.216)
Когато в Шантипура върна се Шри Чайтаня,
Рагхунатха дас отиде там да Му поднесе почитания.
(2.16.217)
Двамата братя Хираня и Говардхана,
Които бяха жители на Саптаграма,
Имаха годишен приход нуждите си да покрият
От милион и двеста хиляди рупии.
(2.16.218)
Двамата братя Хираня и Говардхан Маджумадара
Притежаваха на богатството и на великодушието дара.
Възпитани, предани на брахманите, от аристократично потекло
Те бяха най-издигнати всред богословското общество.
(2.16.219)
На практика всичките тия
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Брахмани, живеещи в Надия
Бяха зависими от щедростта голяма
На братята Хираня и Говардхана,
Които им даваха пари, земя
И за управление дори села.
(2.16.220)
Те се отнасяха с голямо уважение и обожание
Към Ниламбара Чакраварти, дядото на Шри Чайтаня,
Ала той държеше се с тях
Като че им беше равен, брат.
(2.16.221)
В миналото тези двама братя
Служили бяха на бащата
На Шри Кришна Чайтаня Махапрабху,
Затова Той ги позна, още имената им щом чу.
(2.16.222)
Синът на Говардхана Маджумадара бе
Рагхунатха дас, и макар да предизвиква изумление
Нравът му бе такъв, че още от дете
Не се интересуваше от земни наслаждения.
(2.16.223)
Когато в Шантипура се завърна
Чайтаня, след като прие санняса,
Те срещнаха се и от сърце прегърна
Той отречения Рагхунатха даса.
(2.16.224)
Когато Рагхунатха зърна Шри Чайтаня,
В любов екстазна Му отдаде почитания,
Падайки на нозете Му в лотосовата прах
И в знак на милост Богът го докосна с тях.
(2.16.225)
На Рагхунатха дас бащата, Говардхана,
На Адвейта Ачария служеше с любов голяма,
В следствие на което Шри Адвейта Ачария
Бе много удовлетворен от цялата фамилия.
(2.16.226)
Докато Рагхунатха дас беше в компанията им свята,
Адвейта даваше му на Махапрабху остатъците от храната.
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Така Рагхунатха дас пет или седем дни подред
Да служи във нозете на Чайтаня имаше късмет.
(2.16.227)
След като със Рагхунатха даса се сбогува,
Махапрабху към Джаганнатха Пури отпътува.
А Рагхунатха даса, щом се върна у дома си,
Сякаш от екстаза полудя във любовта си.
(2.16.228)
Рагхунатха даса бягаше от своя дом
Отново и отново, за да иде в Пури Дхам.
Но баща му го настигаше, завързваше го и насила
Връщаше го вкъщи – такава бе тяхната лила.
(2.16.229)
Баща му даже пет пазачи нае
Да го вардят по цяло денонощие.
Четири лични слуги бяха назначени
Да се грижат за удобствата му на смени.
А двама брахмани с пределна чистота
Заети бяха да готвят за него храна.
(2.16.230)
Така Рагхунатха бе под постоянната опека
И контрол на тези единадесет човека,
Затова не можеше да избяга в Пури-дхама
И страданието му от това беше голямо.
(2.16.231)
Когато Рагхунатха даса дочу,
Че в Шантипур пристигнал е Махапрабху,
Той се обърна към своя баща
Със следната гореща молба:
(2.16.232)
„Моля ти се, разрешение ми дай
Да видя лотосовите нозе на Бога!
Не го ли сториш, живота си, знай
В тялото си аз да задържа не мога!”
(2.16.233)
Чувайки така изречена молбата
Съгласи се на Рагхунатха дас бащата.
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Давайки му много слуги и притежания,
Баща му го изпрати да се види с Шри Чайтаня,
Като на изпращане дълго го прегръща,
Молейки го много скоро да се връща.
(2.16.234)
В продължение на седем дни и нощи
Той бе в компанията на Чайтаня мощна
И докато в Шантипур стоеше
Ето що на ума му беше.
(2.16.235)
Рагхунатха дас си мислеше така:
„Как да се сдобия скоро с свобода
От ръцете на тези стражи? И нека видя
Как с Махапрабху към Пури да отида?“
(2.16.236)
Тъй като Бог Чайтаня всичко знае
Разбра и този помисъл на Рагхунатха таен,
Затова с такива думи утешителни
Той го напътства поверително:
(2.16.237)
„Бъди търпелив и се върни у дома;
Недей действа сякаш хлопа ти дъска.
Постепенно, постепенно ще бъдеш в състояние
Да прекосиш океана на светското съществувание.
(2.16.238)
От показна преданост няма нужда,
Нито пък от отречение фалшиво.
В земното битие, макар да ти е чуждо,
Без привързаност живей щастливо.
(2.16.239)
В сърцето си много верен на Кришна бъди,
А външно като обикновен човек дръж се ти.
Така Кришна ще е много удовлетворен
И от хватката на мая ще бъдеш освободен.
(2.16.240)
Можем да се срещнем в Нилачала
Щом от Вриндавана се върна Аз;
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Ти в това време помисли отначало
Как за бягство да намериш сгоден час.
(2.16.241)
Кришна тогава ще ти разкрие как
Извън крепостта да сложиш крак.
Ако до милостта на Кришна някой се допре
Никой никога не може да го спре.”
(2.16.242)
Със тези думи Шри Чайтаня
Сбогува се със Рагхунатха даса,
Който се върна у дома в мълчание
И изпълни съвета на този санняси.
(2.16.243)
След като се завърна у дома,
Рагхунатха даса изостави лудостта
И външното привидно отречение
И се зае с семейните си задължения.
(2.16.244)
Щом майката и бащата на Рагхунатха даса
Видяха, че като разсъдлив семеен се държи,
Те радостни отхлабиха бдителността си,
Без да помислят на какво ли се дължи.
(2.16.245-246)
Междувременно във Шантипура
Шри Чайтаня своите предани събра
И да се завърне в Джаганнатха Пури
Той позволение от тях вземá.
(2.16.247)
Тъй като се бяха срещнали сега
Преданите и Чайтаня в Шантипура,
Той ги помоли да не си правят труда
Да идват тази година в Джаганнатха Пури.
(2.16.248)
Чайтаня Махапрабху пред тях кротко застана:
„Със сигурност ще отида от Пури до Вриндавана.
Ако всички вие ми дадете разрешение
Ще се върна тук отново Аз без затруднение.
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(2.16.249)
Като нозете на майка си прегърна смутено,
Шри Чайтаня помоли я съвсем смирено
За позволение да иде в Вриндавана
И тя му Го даде, през сълзи засмяна.
(2.16.250)
Шримати Шачидеви своя син прегърна
И в родния си Навадвипа се завърна,
А Богът и Неговите бхакти ведри
Отправиха се към Пури Дхам, Ниладри.
(2.16.251)
Преданите, придружаващи Чайтаня,
Му служеха по пътя със внимание.
Така, изпълнен с щастие преляло
Богът се завърна в Нилачала.
(2.16.252)
Когато Махапрабху пристигна в Пури Дхама,
Той посети на Господ Джаганнатха храма.
Из целия град новината се разнесе,
Че Той се е завърнал в Пури вече.
(2.16.253)
Тогава всички предани голяма радост
Изразиха, че Богът се е върнал.
А Той, във екстатична и любяща благост,
Всеки от тях подред прегърна.
(2.16.254)
Каши Мишра, Прадюмна, Рамананда Рая,
Сарвабхаума, Шикхи Махити, Ванинатха Рая
И всички други предани се събраха там
Бог Шри Чайтаня да посрещнат с плам.
(2.16.255)
Гададхара Пандита също дойде
Да види Бога с пълно с обич сърце.
Тогава, като преданите около себе си събра,
Чайтаня заговори им със следните слова:
(2.16.256)
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„Моето решението такова беше
Да отида във Вриндавана през Гаудадеша,
За да видя Шачидеви, своята майка свята,
И реката Ганг, пречистваща и трите свята.
(2.16.257)
Тъй Аз отидох във Бенгал, ала
Хиляди предани вървяха в Моята следа.
(2.16.258)
Множество стотици и хиляди хора,
Водени от любопитство, без умора
Идваха да Ме видят и заради тълпата,
Аз не можах по пътя да позная свободата.
(2.16.259)
Всъщност, тълпите бяха толкова големи
Че къщата и дуварите, обграждащи двора,
Където бях отседнал, бяха цели разрушени Навред, където хвърлех поглед, виждах само хора.
(2.16.260)
С голяма трудност от село на село
Аз се придвижих до град Рамакели,
Където срещнах двамата братя
Като Рупа и Санатана познати.
(2.16.261)
Велики предани са тези двама братя,
Достойни да получат на Бог Кришна милостта,
Макар да живеят като министри богати,
Служейки на мюсюлманите в светските си дела.
(2.16.262)
Шрила Рупа и Санатана са много вещи
В образованието, служенето с преданост гореща,
Интелигентността и силата, но въпреки това
Те смятат себе си по-низши и от сламката трева.
(2.16.263-264)
Всъщност, делата на тези двама братя са такива,
Че могат да разтопят дори скала немилостива.
Понеже от държанието им бях Аз възхитен,
Казах им: „Всеки от вас е толкоз възвишен!
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Ала въпреки това считате себе си за много низши
И заради това съвсем скоро ще ви избави Кришна.”
(2.16.265-266)
След като говорихме така, Аз се сбогувах с тях
И на тръгване ми рече Санатана:
„Не е правилно хилядната тълпа, която видях,
Да те следва на път за Вриндавана.
(2.16.267)
Въпреки че чух неговите слова,
Никакво внимание не им обърнах Аз,
А вместо това продължих на заранта
Към Канаи Наташала във захлас.
(2.16.268)
През нощта, обаче, когато затихна екстаза,
Аз размислих над това, което той ми каза.
(2.16.269)
Отсъдих, че напълно прав е бил Санатана Тази навалица не носи слава, а позор.
Ще си рече всеки по пътя към Вриндавана:
„Ето го, идва тук поредният позьор!”
(2.16.270)
Тогава Аз разсъдих много ясно,
Че Вриндаван е уединено място,
Което е много трудно постижимо.
Затова реших, че да го доближиме
Е най-добре ако съм сам-самин
Или най-много с другар още един.
(2.16.271)
Мадхавендра Пури във Вриндаван е отишъл сам
И от милостта на Кришна тъй е бил облян,
Който под претекст, че му дава млекце
Му е показал детското си личице.
(2.16.272)
Тогава разбрах, че съм отправил крак
Към Вриндаван като някакъв маг,
Съпроводен от своя спектакъл, което
Със сигурност няма добре да бъде възприето.
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Никой не трябва към Вриндаван да поема,
Като толкова много хора със себе си взема.
(2.16.273)
Затова реших да ида сам
Или най-много със един слуга.
Така пътуването Ми към Вриндаван
Изпълнено ще е със красота.
(2.16.274)
Помислих си: „Вместо сам да вървя към Вриндавана,
Аз отивам с армия войници под удари на барабани.
(2.16.275)
Казах си: „Язък! Нищо не струвам!”
И на брега на Ганг се върнах развълнуван.
(2.16.276)
Там с преданоотдадените си се разделих
И с пет или шест души само продължих.
(2.16.277)
Моля се всичките от Мен да сте доволни
И съвет да Ми дадете доброволно Кажете ми как във Вриндавана да стъпя
Без всички тез препятствия по пътя?
(2.16.278)
Оставих Гададхар Пандита тука,
Което много нещастен го направи.
По тази причина нямах сполука
В пътешествието си към Вриндаван.
(2.16.279)
Чувайки тези слова на своя Бог,
Гададхар цял потъна във любов
И прегръщайки нозете Му вдъхновено,
Заговори той хем дръзко, хем смирено.
(2.16.280)
Гададхар Пандита каза: „Господи, там,
Където Ти останеш – това е Вриндаван.
Там са и Ганга, и Ямуна, реките свещени,
И всички други места за поклонение.
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(2.16.281)
Макар че където си Ти е Вриндаван,
Въпреки всичко сам ще отидеш там,
За да дадеш напътствие на всички хора;
Иначе ще постъпиш според Своята воля.”
(2.16.282)
Възползвайки се от възможността
Гададхар Пандита рече Му така:
„Четирите месеца на дъждовния сезон,
Когато духа тропическия мусон,
Току-що започнаха; след тях тръгни,
А засега във Джаганнатха Пури остани.
(2.16.283)
След като четирите месеца изтекат,
Можеш да хванеш който искаш път.
Въобще, да Ти заповядва никой не може
Дали да останеш или да си тръгнеш, Боже!”
(2.16.284)
Щом като чуха това твърдение,
Преданите със въодушевление
Заявиха, че Шри Гададхара Пандита е
Истинно представил тяхното желание.
(2.16.285)
От всички умоляван тъй, склони Чайтаня
На преданите си да сбъдне жаркото желание
И в Пури да остане в периода Чатурмася,
А това на цар Пратапарудра щастие донася.
(2.16.286)
Този ден Гададхара Пандит покани
Да се храни у дома му Шри Чайтаня,
А Махапрабху поканата прие
И заедно с преданите си там дойде.
(2.16.287)
Обикновен човек не може да опише обичта,
С която беше сготвена поднесената от Гададхара храна,
Нито пък е възможно с думи да се предаде
Чувството, с което Чайтаня Махапрабху я прие.
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(2.16.288)
По този начин Чайтаня Махапрабху извършва
Своите забавления, които никога не свършват.
Те са непроницаеми, върховно сладки
И тук описани от мен съвсем накратко.
(2.16.289)
Макар забавленията на Бога с хиляди усти
Безспир Анантадева да описва, знаем,
Той не успява въпреки това дори
Едничко от тях да разкаже докрая.
(2.16.290)
Молейки се на Рупа-Рагхунатха в светите нозе,
Винаги желаейки тяхната милост от все сърце,
Аз, Кришнадаса, „Чайтаня Чаритамрита” разказвам,
А техните стъпки неизменно пътя ми показват.
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ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА
БОГЪТ ВЪРВИ КЪМ ВРИНДАВАНА
(2.17.1)
На път за Вриндавана Бог Чайтаня
Мина през гората Джхарикханда,
Насърчавайки да танцуват в Кришна съзнание
И да повтарят Харе Кришна маха-мантра
Всички тигри, слонове, птици и елени
В екстатична любов потопени.
(2.17.2)
На Шри Чайтаня Махапрабху вечна, вечна слава!
Без милостта на Бог Нитянанда нищичко не става!
Колко скъп Им бе Адвейтачандра да опиша аз не мога.
Вечна слава на Него и на всички предани на Бога!
(2.17.3)
Шри Чайтаня, когато есента дойде,
Решение да иде във Вриндаван взе
И на усамотено място с Рамананда Рая
И със Сварупа Дамодар Той разговаря.
(2.17.4)
Макар да е всемогъщ, по сладката си воля
До Вриндавана да стигне за помощ ги помоли.
(2.17.5)
Шри Чайтаня Махапрабху рече им така:
„Ще тръгна сам-самичък рано заранта
Без знанието на никой и няма да вървя край Ганга,
А по пътя право през гората Джхарикханда.
(2.17.6)
Моля, ако някой пожелае да Ме последва
Да го спрете - искам сам по пътя да напредвам.
(2.17.7)
Моля ви се, разрешение Ми дайте!
Не тъгувайте за Мен и не ридайте!
Ако зная, че сте с леки сърца и щастливи
И Моето пътуване към Вриндаван ще е красиво.”
(2.17.8)
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Щом чуха това, отвърнаха Му те с тон хрисим:
„Скъпи Господи, Ти си напълно независим.
Тъй като не зависиш от когото и да било,
Ще сториш каквото на сърце Ти е дошло.
(2.17.9)
Умоляваме Те, имай милостта
Да чуеш едничка наша молба.
Ти самият изрази Своето мнение,
Че щастието Ти е на нашето отражение.
(2.17.10)
Молим Те само една молба приеми!
Това много, много ще ни ощастливи.
(2.17.11)
Вземи със себе си поне един
Добър, скромен, чист брамин,
Който вместо Тебе да събира подаяния,
Да Ти готви и сервира със желание
И да носи бакърчето Ти със вода,
Докато вървите от страна в страна.
(2.17.12)
Чист брамин да Ти готви заслужаваш,
Но когато през джунглата минаваш
Такъв няма да срещнеш там, помни!
Затова нека поне един те придружи.”
(2.17.13)
Чайтаня Махапрабху отвърна: „Бива, ала
Не мога никого от придружителите си да избера,
Защото когото и да посоча да поеме с Мен,
Всеки от останалите ще се почувства сломен.
(2.17.14)
Това трябва да е някой нов
И да бъде умиротворен.
Такъв придружител да имам съм готов,
Ако можете да го намерите за Мен.”
(2.17.15)
На това Сварупа Дамодара отговаря:
„Ами ето го Балабхадра Бхаттачария!
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Той Те обича, честен и мъдър пандит е
И духовното му съзнание е развито.
(2.17.16)
В началото, навярно си разбрал,
Той дойде със Тебе от Бенгал.
Неговото желание е да направи посещение
На всички свети места за поклонение.
(2.17.17)
Можеш да вземеш и още един
Слуга, ала също брамин,
Който по пътя да ви служи
И да урежда за храната всичко нужно.
(2.17.18)
Ако можеш да вземеш и него,
Ще сме много щастливи от това.
С двама души ще е по-леко
На път през гъстата гора.
(2.17.19)
Другият брамин може да носи
Дрехата и канчето ти за вода,
А Балабхадра Бхаттачария да проси
Подаяния и да Ти готви храна.”
(2.17.20)
Така Чайтаня Махапрабху прие
Молбата на Сварупа Дамодара
И се съгласи, като със себе си взе
Балабхадра Бхаттачария.
(2.17.21)
При Господ Джаганнатх още предната вечер
Чайтаня Махапрабху бе ходил вече
И бе взел разрешението Му; затова
Незабелязан тръгна в края на нощта.
(2.17.22)
Понеже бе заминал, без да се обади
На своите свидни преданоотдадени,
Неспособни да Го видят рано сутринта,
Те Го затърсиха с тревога в своите сърца.
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(2.17.23)
И така Го диреха до полуда,
Ала Сварупа Дамодар ги обузда.
Тогава, узнали Неговото желание,
Всичките потънаха в мълчание.
(2.17.24)
Богът изостави известния път,
По който обичайно всички вървят,
А вместо това мина по една обходна пътека
И влезе в гората, отляво на град Катака.
(2.17.25)
Докато вървеше през усамотената гора,
Възпявайки на Кришна сладкото свято име,
Всеки тигър или слон, който там Го съзря
Отдръпваше се да Му стори път да мине.
(2.17.26)
Докато минаваше в екстаз през гъстата гора,
Богът бе наобиколен от диви зверове в стада.
Имаше тигри, слонове, носорози и глигани,
Ала Богът път право през тях си хвана.
(2.17.27)
Балабхадра Бхаттачария, виждайки всички тях,
Беше изгубил и ума, и дума от страх.
Ала мощта на Шри Чайтаня бе такава,
Че никое животно не си помисли и да шава.
(2.17.28)
Един ден тигър на пътеката лежеше
И Махапрабху, който по пътя вървеше,
Потопен в екстаза на любовта
Докосна тигъра с крака.
(2.17.29)
Богът му каза: „Стани!
И святото име на Кришна слави!”
Тигърът веднага скочи, затанцува
И „Кришна, Кришна” почна да мантрува.
(2.17.30)
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Друг ден, докато Махапрабху се къпеше в реката
Стадо полудели слонове дойде да пие от водата.
(2.17.31)
Докато Богът всред реката стоеше
И Гаятри мантрата кротко мълвеше,
Слоновете пред Него се наредиха
И докато Балабхадра тръпки го побиха,
Махапрабху ги пръсна със вода,
Молейки ги да пеят светите имена.
(2.17.32)
Слоновете, на които телата
Бяха докоснати от водата,
С която Бог Чайтаня ги бе напръскал скришно,
Затанцуваха и запяха екстатично „Кришна! Кришна!“
(2.17.33)
Някои от слоновете нападаха по земята,
А други пищяха високо в екстаз.
Балабхадра Бхаттачария се хвана за главата,
Наблюдавайки ги смаян във захлас.
(2.17.34)
Понякога Махапрабху, изпаднал във екстаз,
Мантруваше светите имена на много силен глас
И чувайки Го, от всичките страни
Към Него заприиждаха сърни.
(2.17.35)
Омаяни на тембъра Му от звученето прекрасно,
Сърните следваха Го и отляво, и отдясно.
Милвайки ги, Богът с глас дълбок и тих
Рецитираше учудено следния стих:
(2.17.36)
„Благословени са всички тези глупави сърни,
Защото всяка от тях безстрашно се приближи
До сина на Махараджа Нанда, пищно облечен
И свирещ на Своята флейта рефрена си вечен.
Всъщност и сърните, и красивите елени
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Обожават Бога с погледи със обич напоени.“182
(2.17.37)
Докато Махапрабху през джунглата вървеше,
А стадото сърни отблизо Го следеше,
Пет или седем тигри дойдоха от горите
И също се присъединиха към сърните.
(2.17.38)
Виждайки, че го следват тигрите и сърните ,
Чайтаня Махапрабху си припомни земите
На святата Вриндавана и рецитира
Стих, който с красотата си дъха спира,
Описващ качествата трансцендентални
На тази обител върховна и изначална:
(2.17.39)
„Обителта на Бога зове се Вриндавана.
Там ни глад, ни гняв, ни жажда няма,
А людете и зверовете, вместо да враждуват,
В трансцендентална обич другаруват.”183
(2.17.40)
Когато Шри Чайтаня им каза „Кришна! Кришна“ да мантруват
Тигрите и елените запяха „Кришна!“ и започнаха да танцуват
(2.17.41)
Докато скачаха и танцуваха тигри и елени,
Балабхадра Бхаттачария ги гледаше в изумление.
(2.17.42)
Всъщност, тигрите и сърните
Започнаха да се прегръщат
И докосвайки се по бърните,
Захванаха да се целуват.
(2.17.43)
Наблюдавайки всичко това,
Шри Чайтаня ведро се засмя.
Сетне Той с животните се раздели

182
183

„Шримад Бхагаватам” 10.21.11
„Шримад Бхагаватам” 10.13.60
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И по пътя си нататък продължи.
(2.17.44)
Различни птици, сред които паун,
Видяха Шри Чайтаня Махапрабху
И започнаха да Го следват като мантруват
И влудени от святото име да танцуват.
(2.17.45)
Когато Богът пееше високо „Харибол!”
Ликуваше всяко дърво, лиана и ствол.
(2.17.46)
Така всички живи същества
На Джхарикханда в гъстата гора
Някои движещи се, а други неподвижни
Сякаш полудяха от святото име на Кришна,
Когато всяко едно от тях го дочу,
Произнесено от Шри Махапрабху.
(2.17.47)
Във всички села, през които Той минаваше
И на всички места, където за почивка оставаше,
Всеки пречистен чувстваше как в него се пробужда
Божествената любов, която страданията прокужда.
(2.17.48-49)
Когато някой чуеше святото име възпято
На Шри Чайтаня Махапрабху от устата,
А някой друг чуеше това възпяване
От втория човек по реда на предаване,
Пък след това третият на следващ го предава,
Всеки във всяка една страна стана ваишнава.
Във ученическа последователност такава
Всички възпяваха имената на Кришна и Хари,
Танцуваха, плачеха и усмивка лицата им озари.
(2.17.50)
Ала Богът не винаги проявяваше
Екстаза си, понеже се боеше
От тълпата, която Го навестяваше
И любовта си Той скришна таеше.
(2.17.51)
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Въпреки че Махапрабху Шри Чайтаня
Не прояви естествените си екстатични състояния,
Всички станаха чисти предани
Просто като Го чуеха или гледаха.
(2.17.52)
Така Чайтаня лично със нозете си вървеше
Из Източен Бенгал, Ориса, Гаудадеша
И всички люде, населяващи южните страни,
Раздавайки Кришна съзнание Той спаси.
(2.17.53)
Когато, на път за Матхура, Гоуранга
Дойде в джунглата на Джхарикханда,
Той откри, че хората там са почти аборигени
И от съзнание за Бог напълно са лишени.
(2.17.54)
Той даде шанс да мантруват дори на племената Бхил
И да достигнат нивото на екстатичната любов.
Тъй всекиго от тях Чайтаня бе освободил;
Кой да проумее забавленията Му е готов!?
(2.17.55)
Когато Шри Махапрабху минаваше през Джхарикханда
Той вярваше, че това е Вриндавана (гората на Вринда).
Когато хълмовете по пътя си прекосяваше,
На мисълта, че това е Говардхан, се наслаждаваше.
(2.17.56)
Всеки път, когато зърнеше река,
Приемаше веднага, че Ямуна е това.
Така, в любов екстазна, минаваше през таз гора,
Като ту танцуваше в радост голяма,
Ту се свличаше в прахта с лице, в сълзи обляно.
(2.17.57)
По пътя Балабхадра Бхаттачария
Събираше според своите предпочитания
Всичко, което можеше да се яде Зеленолистни, корени и плодове.
(2.17.58)
През всяко село, през което Чайтаня мине,
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Се явяват пет или седем брамина
И Бога да обядва канят в своя дом
Според гостоприемния закон.
(2.17.59)
Някои хора носеха зърно
И го доставяха на Балабхадра.
Други – прясно и кисело млеко,
А други пък гхи и захар.
(2.17.60)
В някои села нямаше брахмани,
Но Балабхадра получаваше покани
От местните предани на Бог,
Макар и от не-брамински род.
(2.17.61)
Балабхадра Бхаттачария готвеше храната
От различни зеленчуци, събирани в гората
И Шри Чайтаня приемаше с удовлетворение
Всички тези с обич сготвени приготовления.
(2.17.62-63)
Бхаттачария имаше запас от зърнени храни,
Способни да издържат от два до четири дни.
Където хора нямаше, прибягваше до тях,
Готвейки ги заедно със зеленчуци и спанак,
А също с всевъзможни корени и плодове,
Които във гората съумяваше да набере.
(2.17.64)
Богът беше много щастлив, когато
Ядеше тези зеленчуци от гората.
А още по-радостно настроение
Имаше, когато бе в уединение.
(2.17.65)
Такава бе на Балабхадра Бхаттачария обичта,
Че служеше на Бога като най-обикновен слуга.
А браминът, който да им помага взеха,
Носеше канчето с вода и горната Му дреха.
(2.17.66)
Богът се къпеше по три пъти на ден
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Във топлата вода на водопадите блажен,
А сутрин и вечер Той тялото си сгряваше
С огън, който от безбройните дърва се палеше.
(2.17.67)
Вървейки из уединената гора,
Щастлив всред тихата й самота,
Богът обърна се към Бхаттачария
И с усмивка ето как го заговаря:
(2.17.68)
„Скъпи Бхаттачария, виж колко надалече
Пътувайки през таз гора достигнах вече!
Но за радост голяма и късмет за Мене
Не срещнах абсолютно никакви проблеми.
(2.17.69)
Колко към Мен е Кришна милостив!
Той ми посочи този друм тъй див
През горските безлюдни дъбрави
И голяма радост Ми достави.
(2.17.70)
Преди това във Вриндавана да ида Аз реших
И по пътя майка си, реката Ганг и преданите посетих.
(2.17.71)
Мислех си, че едновременно ще мога
Да видя всички предани на Бога
И заедно със Мене да ги взема
Във Вриндавана прекрасна и зелена.
(2.17.72)
Така отидох в Бенгал, Гаудадеша
Където огромно щастието ми беше
Да видя Аз отново реката Ганга,
Преданите и свидната ми майка.
(2.17.73)
Ала когато към Вриндавана понечих
Да поема с бхактите си вече,
Тълпа от хиляди, милиони хора
След Мен вървяха без умора.
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(2.17.74)
По този начин Аз вървях към Вриндавана,
Но Кришна даде ми урок чрез Санатана.
Така, като навреме Ми създаде тази пречка,
Той през горския път сега Ме води там успешно.
(2.17.75)
Кришна е от милост океан!
А от благодатта Му специално е облян
Онзи, който е най-нещастен и пропаднал;
Без Него щастието е надежда напразна.”
(2.17.76)
Чайтаня Балабхадра Бхаттачария прегърна
И към него със следните слова се обърна:
„Само защото ти бе милостив
Сега съм Аз толкова щастлив!”
(2.17.77)
Балабхадра Му отвърна с преливащи в любов очи:
„Мой скъпи Господи, самият Кришна – това си Ти!
Затова си толкоз милостив! Аз съм най-паднал,
Но Ти ме удостои със Своята благодат грамадна.
(2.17.78)
Аз съм най-пропаднал, но при все това
Ти ме взе със Теб, оказвайки ми милостта
Велика да Те придружавам всеки ден
И приемаш храната, готвена от мен.
(2.17.79)
Ти ме превърна в Свой Гаруда,
Макар да съм врана, нищо друго!
Това Ти действие е довод ясен,
Че си независимият Бог прекрасен.
(2.17.80)
„На онзи, който немия със сладкодумие дарява,
Заради който сакатият и планини ще прекосява На този Мадхава блажен, изпълнен цял със състрадание,
Отдавам аз с любов и почит своето обожание.“184
184

Цитат от коментара „Бхавартха-дипика” върху „Шримад-Бхагаватам” (1.1.1)

543

(2.17.81)
Ето такава сърдечна молитва
Поднесе Балабхадра Бхаттачария на Бог,
Чието сърце умиротворено политна,
Получил служене със толкова любов.
(2.17.82)
Най-накрая, потопен във радостта си,
Богът пристигна в Каши (Варанаси).
Там Той се изкъпа на един гхат
Като Маникарника познат.
(2.17.83)
В това време в Ганг се къпеше Тапана Мишра;
Виждайки Бога, той от удивление се стъписа.
(2.17.84)
Тапана Мишра рече си в ума си:
„Дочух, че Шри Чайтаня станал е санняси.“
Мислейки така, Тапана Мишра
Изпита радост във сърцето си скришна.
(2.17.85)
Сетне обхвана той нозете на Чайтаня
И цял разтресе се в ридания.
Богът го вдигна веднага щом го зърна
И до сърцето си силно го прегърна.
(2.17.86)
Тапана Мишра заведе Шри Гоурахари
Храма на Вишвешвара да посети.
Идвайки от там, видяха те тогава
Лотосовите нозе на Бог Бинду Мадхава.
(2.17.87)
Тапана Мишра с радост отведе Чайтаня
У дома и Му отдаде служене с внимание.
Наистина, той беше толкова щастлив,
Че развяваше дрехата си във танц див.
(2.17.88)
Той отдаде своите смирени почитания,
Като изми лотосовите нозе на Шри Чайтаня,
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А след това свещената чаранамрита
От цялото му семейство бе изпита.
Той също прие с почит както подобава
И Балабхадра Бхаттачария, като го обожава.
(2.17.89)
Тапана Мишра Шри Махапрабху покани
У дома му да отдъхне и да се нахрани
И помоли Балабхадра тогава
Да приготви за Него прасада.
(2.17.90)
Когато Шри Чайтаня Махапрабху следобед си почиваше
Рагху, синът на Тапана Мишра, нозете Му масажираше.
(2.17.91)
Приемаше остатъците от Неговата храна
Семейството на Тапана Мишра цяло,
А щом за пристигането Му разнесе се вестта,
Дойде и Чандрашекхара със обич преляла.
(2.17.92)
Оказа се, че Ачарияратна, Чандрашекхара,
Имаше приятелство с Тапана Мишра старо.
А отдавна Шри Чайтаня го призна
Като доверен и интимен Свой слуга.
По каста бе лекар, а чиновник по професията си;
По това време той живееше във Каши (Варанаси).
(2.17.93)
Когато Чандрашекхара там дойде,
Той хвърли се разплакан в лотосовите нозе
На Бога, който на Свой ред го повдигна
И го прегърна с милостта си свидна.
(2.17.94)
Чандрашекхара каза: „Мой Господи благословен,
Ти изля безпричинната си милост върху мен.
Понеже аз съм Ти слуга отдавна и поради това
Ти лично ме споходи тук и ме дари със милостта.
(2.17.95)
Заради предишните си дела зная,
Че във Варанаси аз живея.
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Ала тук чувам само „Брахман” и „мая”;
Светите имена никой не пее!
(2.17.96)
На всички тук да дискутират са любими
Шестте философски тези и доктрини.
Въпреки това, милостив към мен бе Тапан Мишра,
Защото той говори само на теми, свързани с Бог Кришна.
(2.17.97)
Мой скъпи Господи, за Твоите лотосови нозе
Мислят неспирно тези души две
И макар че всезнаещият и Върховен Бог си Ти,
С даршана си щедър ни благослови.
(2.17.98)
Мой Господи, чух, че пътят Ти продължава
И че си се отправил към Вриндаван.
Моля Те, във Варанаси ден-два остани
И слугите Твои - нас двамата - освободи.”
(2.17.99)
Тогава и Тапана Мишра изрази мисълта си:
„Господи, моля Те, докато си във Варанаси
Не приемай от никой друг покана
Ако поиска в своя дом да Те нахрани.”
(2.17.100)
Въпреки че трябваше да промени плана си,
Махапрабху остана десет дни във Варанаси,
Чувствайки се задължен молбата да удовлетвори
На верните си двама предани слуги.
(2.17.101)
Там имаше от Махаращра един брахмана,
Който идваше да вижда ежедневно Шри Чайтаня,
Поразен от личната Му красота
И от екстатичността на любовта.
(2.17.102)
Когато брахманите от Варанаси
Канеха Шри Чайтаня у дома си,
Той не приемаше техните предложения,
Казвайки: „Вече към друг съм поел задължение.“
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(2.17.103)
Ежедневно техните покани
Отхвърляше Той във страха си
Да общува и да се храни
В компанията на маявади санняси.
(2.17.104)
Имаше един велик маявади санняси,
Пракашананда Сарасвати назован.
Той преподаваше Веданта във класа си,
От множество следовници събран.
(2.17.105)
Един брахмана, който бе видял
Как удивително Махапрабху се бе държал,
Отиде при Пракашананда Сарасвати
И му описа качествата на чудния санняси.
(2.17.106)
„От Джаганнатха Пури един санняси
Дошъл е тук във Варанаси.
Името Му е Шри Кришна Чайтаня
И не мога да опиша Неговата слава и влияние.
(2.17.107)
Неописуем е, ала едно е ясно –
Че всичко в Него е прекрасно.
Има добре сложено и снажно тяло
И цялото е сякаш в злато засияло.
(2.17.108)
Ръцете Му до коленете чак достигат,
Очите Му като листа на лотос се извиват,
В характера Му всичките неземни признаци са проявени
На личността на Бог върховна - вечна, знаеща и всеблажена.
(2.17.109)
Всеки, който Го види, остава замаян,
Убеден, че е видял самия Бог Нараян.
Зърне ли Го някой, незабавно
Запява името на Бога славно.
(2.17.110)
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В „Шримад Бхагаватам” описани това са
Симптомите на предания първа класа
И всички тези признаци проявени са изцяло
На Шри Чайтаня в трансценденталното тяло.
(2.17.111)
Езикът Му безспир вибрира
На Кришна светите имена,
А от очите Му несекващо извират
Сълзи като свещената река.
(2.17.112)
Понякога Той танцува, плаче или пее,
Друг път като лъв реве, а понякога се смее.
(2.17.113)
Името Му, Шри Кришна Чайтаня,
Благоприятно е за всичките създания.
Всичко в Него – име, качества, снага Е несравнимо с нищо на света.
(2.17.114)
Просто като Го види, човек веднага разбира,
Че това е Върховният Бог, от когото всичко извира.
Той притежава тези качества необичайни;
Кой би повярвал на появата Му тайна?”
(2.17.115)
Чувайки на този брамин вдъхновените слова,
Пракашананда Сарасвати силно се разсмя
И заговори със насмешка ей така:
(2.17.116)
„Да, чух за Него, без обаче да съм Го видял.
Той е един сантиментален санняси от Бенгал.
Чух че е от сампрадаята на Кешава Бхарати;
Позьори като Него обаче са ми добре познати.
(2.17.117)
Знам, че името Му е Чайтаня,
А последователите в Неговата компания
Са лековерни хора, които след Него танцуват
И град след град, село след село атакуват.
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(2.17.118)
Щом някой Го види, приема Го всеки
За върховната личност на Бога навеки.
Понеже има някаква мистична сила,
Той хората с илюзия хипнотизира.
(2.17.119)
Сарвабхаума Бхаттачария беше учен мъж,
Ала дочух, и той обезумял е изведнъж
Заради общуването си с този Чайтаня!
Нима са нужни други описания?
(2.17.120)
Този Чайтаня само на име е санняси;
Всъщност Той е един фокусник първокласен.
Неговият сантиментализъм, при всяко положение
Няма да привлече тук в Каши общественото мнение.
(2.17.121)
Недей да ходиш при този Чайтаня;
Просто слушай Веданта с внимание.
Който общува с парвенюта такива
И в този, и в следващия свят погива.”
(2.17.122)
Когато този брахмана Пракашананда чу
Така презрително да говори за Махапрабху,
Той от скръб бе поразен и без да се бави излишно
Напусна мястото, възпявайки името на Кришна.
(2.17.123)
Умът на този брахмана бе вече чист
Защото беше зърнал Божия лик лъчист.
Затова при Чайтаня той отиде стъписан
И разговора си с Пракашананда Му описа.
(2.17.124)
Чувайки това, на лицето на Бог Чайтаня
Се появи усмивка с леки очертания.
Отново заговори Му тогаз брамина
Как срещата му със саннясина премина:
(2.17.125)
„Щом името Ти промълвих и тозчас
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Той каза: „Зная го много добре аз!”
(2.17.126)
Докато продължаваше да Те клевети,
Той спомена името „Чайтаня“ три пъти.
(2.17.127)
Три пъти името Ти произнесе той, ала
Думата „Кришна” не излезе от неговата уста.
А понеже името Ти той изрече със презрение,
Аз бях много натъжен от това оскърбление.
(2.17.128)
Защо Пракашананда ни веднъж не спомена
На Кришна и Хари светите имена?
Що касае мен, когато с взора си Ти ме дари,
Аз бях подтикнат да възпявам „Кришна“ и „Хари“.
(2.17.129)
Шри Чайтаня Махапрабху така му отговори:
„Маявадите – на Кришна оскърбители са тези хора.
Затова от устата им излиза само
„Брахман”, „атма” и „чайтаня”
(2.17.130)
Понеже Върховният Бог, Кришна, оскърбяват,
Който идентичен със святото си име си остава,
Това свято име на устните им не се проявява.
(2.17.131)
На Бога името, формата и личността
По същността си са субстанция една.
Не са различни те и са абсолютно съвършени,
Затова и са трансцендентални и блажени.
(2.17.132)
Кришна и Неговото тяло
Не се различават като цяло.
Също не е така, че разлика има
Между Кришна и Неговото име.
Но що касае обусловената душа,
Името различно е от нейната снага.
(2.17.133)
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„Името на Кришна е трансцендентално и блажено.
Дарява то всяко духовно благо съвършено,
Понеже е самият Кришна, извор на всяка наслада.
Името Му е пълната форма на цялата неземна сладост.
Да се твърди, че то е материално име е излишно,
Тъй като не е по-малко мощно от самия Кришна.
От материални качества незамърсено е изобщо,
Така че с мая няма съвсем нищо общо.
Вечно свободно и духовно е името на Бога
И не попада под законите на материалната природа.
Така е защото името и самата личност
На Кришна са с една и съща идентичност.”185
(2.17.134)
Святото име на Кришна, Неговите забавления и снага
Не могат да бъдат разбрани от материалните сетива,
Защото те са проявени отвъд и независимо от това.
(2.17.135)
Трансценденталните име, качества и забавления
На Кришна са еднакви с Него без съмнение.
Те са духовни и изпълнени с блаженство
И олицетворяват самото съвършенство.
(2.17.136)
„Затова материалните сетива не могат
Да оценят светите имена и формата на Бога,
Неговите качества и дивни забавления.
Но когато дживата постигне просветление
И отдава служене в Кришна съзнание,
Като с езика се заеме с обожание,
Възпявайки светите имена
И вкусвайки остатъци от Божията храна,
Езикът се пречиства и постепенно
Човек разбира кой е Кришна съвършено.”186
(2.17.137)
Сладостта на кришна-лила
Толкова блаженство е пропило,
Че гяните изоставят реализацията на Брахман,

185
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Цитат от „Падма Пурана”
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Увлечени във преданоотдаден плам.
(2.17.138)
„Нека отдам своите почтителни пранами
На моя гуру, сина на Вясадева, Шукадев Госвами!
По неговата милост бива победено
Всичко неблагоприятно в таз вселена.
В началото той бе потънал в медитация
В блаженството на безличностната реализация
И живееше на едно уединено място,
Изоставяйки всичко, замъгляващо съзнанието му ясно.
Но въпреки това бе привлечен към нещо по-висше Най-привлекателните, сладки забавления на Бог Шри Кришна.
Затова той милостиво изговори сам
Тази възвишена Пурана – „Шримад Бхагаватам”,
Която е ярката светлина на Абсолюта,
Описваща дейностите на Кришна - Пуруша Ачюта.”187
(2.17.139)
Дивните качества на Кришна са толкова блажени,
Че отвличат умовете на светците съвършени
На себереализацията от блажения покой.
Ето колко привлекателен е Той!
(2.17.140)
„Тези, които в себе си са удовлетворени,
Макар да не са привлечени от материални желания,
Са от любящо служене към Кришна вдъхновени,
По качества и дейности най-дивния, трансценденталния!
Върховният Бог Хари, Кришна е наречен,
Защото от характеристиките Му всеки е привлечен.”188
(2.17.141)
Освен на Шри Кришна прекрасните забавления,
Когато от листа туласи се правят приношения
В лотосовите нозе на Бога,
Уханията на листата могат
Да привлекат умовете дори
На личности, познали себе си.
(2.17.142)
187
188

„Шримад Бхагаватам” 12.12.69
„Шримад Бхагаватам” 1.7.10

552

„Когато ветрецът донесе аромата
На цветето туласи от листата
И на шафрана, украсили лотосовите нозе
На Върховния Бог на всички богове
И проникна през ноздрите в сърцата
На четиримата Кумари святи,
Те преживяха промени и в ума, и в своя стан,
Макар да бяха привързани към Брахман.”189
(2.17.143)
Понеже маявадите са големи оскърбители,
Атеистични философи и мислители,
Святото име на Кришна не се съгласява
На порочните им устни да се появява.
(2.17.144)
На пазара тук във Каши дойдох Аз
Да продавам чувствата си във екстаз.
Ала не се ли намерят купувачи,
Ще трябва да ги върна у дома си.
(2.17.145)
Тежък товар донесох да продавам в този град;
Да го върна Аз отново ще изисква много труд.
Затова ако някак си успея
За минимум цена да се споразумея,
Ще се освободя от тежестта си,
Продавайки го тук, във Варанаси.”
(2.17.146)
Със тези думи Шри Чайтаня в Своите нозе
Този брамин за предан Свой прие,
А на следващата заран продължи Той тура,
Отправяйки се рано към Матхура.
(2.17.147)
Когато Шри Чайтаня Махапрабху отправи се натам,
Тримата предани не искаха да Го оставят сам,
Но Богът да Го придружат им забрани
И да се върнат у дома си им разпореди.
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(2.17.148)
В раздялата със своя свиден Бог,
Тримата се срещаха и възхваляваха
Качествата Му и в екстатична любов
Потопени всеки ден оставаха.
(2.17.149)
Шри Чайтаня Махапрабху тогава отиде до Праяг,
Където сливат се водите на Ямуна и Ганг.
Сетне посети на Вени Мадхава храма,
Където танцува и пя с любов голяма.
(2.17.150)
Още щом Ямуна съзря Чайтаня,
Той хвърли се веднага в нейната вода,
А Балабхадра бързо със внимание
Вдигна Го от дълбоката река.
(2.17.151)
Богът остана в Праяг три дни,
Където святото име на Кришна разпространи
И любовта към Него с екстатична природа;
Така Той спаси във града народа.
(2.17.152)
Навред, където Богът спреше
По пътя за Матхура докато вървеше,
Той даряваше святото име на Кришна
И любовта към Бога екстатична.
Така караше всеки, който го чува,
В екстаз да пее и танцува.
(2.17.153)
Когато Богът Южна Индия обиколи,
По пътя много хора Той освободи.
А когато в западната част пътува,
Също много люде в ваишнави преобразува.
(2.17.154)
Вървейки към Матхура, на няколко пъти
Богът на брега на Ямуна трябваше да стъпи.
Тогава Той веднага се хвърляше в нея,
Губейки свяст от любов, за да не полудее.
(2.17.155)
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Когато Матхура приближи
И зърна градските стени,
Незабавно на земята падна Шри Чайтаня
И в екстаз любовен Той отдаде почитания.
(2.17.156)
Щом Шри Чайтаня влезе в Матхура богата,
Той се изкъпа във Вишрама-гхата.
Сетне родното място на Шри Кришна посети
И като видя муртито, наречено Кешаваджи,
С голяма почит Му се поклони.
(2.17.157)
Когато Шри Чайтаня Махапрабху мантруваше,
Издаваше високи звуци и танцуваше,
Всички хора да видят любовта Му бяха изумени,
Лееща се на екстазните вълни големи.
(2.17.158)
Един брахмана падна във нозете на Чайтаня
И сетне затанцува в екстатично състояние.
(2.17.159)
Те двамата танцуваха в чиста любов
И започнаха да се прегръщат.
Вдигайки ръце, отправиха следния зов:
"Пейте имената на Хари и Кришна!"
(2.17.160)
Тогава сякаш пламнаха пожари!
Всички запяха "Хари! Хари!" в ананда,
А на Кешаваджи славният пуджари
На Махапрабху дари гирлянда.
(2.17.161)
Виждайки как Махапрабху танцуваше и пееше,
Всеки един от хората от изумление немееше
И всички те приеха, без съмнение да остава,
Че това не е на обикновена любов проява.
(2.17.162)
Хората рекоха: "Просто като види Шри Чайтаня,
Всеки полудява от любов в Кришна съзнание;
Всички се смеят, плачат и танцуват
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И светите имена на Бог мантруват.
(2.17.163)
В това няма никакво съмнение,
Че във всяко едно отношение
Чайтаня е на Кришна проявление.
Сега Той в Матхура дойде
Да дари всеки със освобождение.”
(2.17.164)
След това Махапрабху отведе настрана
Този брахмана със сърце с любов пропито
И, седнали насаме в уединената гора,
Богът започна да го пита.
(2.17.165)
Шри Чайтаня Махапрабху му рече:
"Възрастен и уважаван брахмана си вече,
Искрен си и си напреднал във духовния живот;
Откъде сдоби се със такава екстатична преданост към Бог?”
(2.17.166)
Браминът рече: "Един светец с пречистен ум Негова Светлост Шрила Мадхавендра Пури Вървейки по поклонническия си друм,
Веднъж отби се тук, в Матхура.
(2.17.167)
Докато беше във Матхура,
Шрипада Мадхавендра Пури
Дома ми скромен посети
И в ученичество ме посвети.
Дори във двора ми на хлад,
Той прие поднесения му обяд.
(2.17.168)
След като инсталира муртито на Гопал,
Мадхавендра Пури смирен слуга му стана.
Чудя се дали си Го видял?
Той още е почитан в Говардхана.”
(2.17.169)
Веднага щом Шри Чайтаня Махапрабху
За връзката на този брахмана със Мадхавендра Пури чу,
Той незабавно във нозете му отдаде почитания.
Уплашен, брахманът също падна във нозете на Чайтаня.
(2.17.170)
Тогава каза му Чайтаня:
„Ти си на нивото на Мой духовен учител!
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Не е редно да Ми поднасяш почитания;
Твоите нозе са Моята обител!”
(2.17.171)
Чувайки това, браминът заговори във страха си:
"Защо така мълвиш? Та нали Ти си санняси!
(2.17.172)
По екстатичната Ти любов си личи,
Че имаш някаква връзка
Със Мадхавендра Пури, нали?
Такова е заключението ми дръзко.
(2.17.173)
Такава екстатична любов може да се изпита
Само ако има връзка с Мадхавендра Пури развита.
Без него е невъзможна дори и следа
От подобно екстатично проявление на любовта.”
(2.17.174)
Тогава Балабхадра Бхаттачария разкри
Връзката на Мадхавендра Пури със Чайтаня,
А вестта брамина така ощастливи,
Че затанцува той във екстатично състояние.
(2.17.175)
Браминът тогава Шри Чайтаня взе
И отведе Го припрян в дома си
И служи на воля в лотосовите нозе
На прекрасния златист санняси.
(2.17.176)
Балабхадра Бхаттачария той помоли
Да сготви за Махапрабху обяд.
В това време Шри Чайтаня заговори,
Усмихвайки се с поглед благ.
(2.17.177)
Шри Чайтаня Махапрабху му рече:
„Мадхавендра Пури у дома ти е обядвал вече;
Затова нареждам ти – сготви
И с прасадам ти Ме нахрани.
(2.17.178)
„Каквото великата личност стори,
Това се следва от всички хора.
И на каквото в поведението си набляга,
Същите тези норми цял свят прилага.”190
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(2.17.179)
Този брамин принадлежеше към общността Санодия,
А един санняси не яде у люде като тия.
(2.17.180)
Въпреки че браминът към Санодиите принадлежеше,
Мадхавендра Пури бе видял, че като ваишнава се държеше
И за свой ученик го прие затова,
Както и сготвената от него храна.
(2.17.181)
Затова Махапрабху с готовност и вълнение
Помоли да получи храна от брахмана.
Пък той, в естественото си смирение,
Заговори със кротост голяма:
(2.17.182)
„За мен е велика, щастлива съдба
Да предложа на Тебе, о Боже, храна.
Ти се намираш в трансцендентно положение
И си неограничен във всяко отношение.
(2.17.183)
Глупаците ще Те охулят, знам,
Но на нападките им няма да Те дам.”
(2.17.184)
Така отвърна Шри Чайтаня:
„Това, което казват Ведите и древните Пурани,
А и мъдреците учени, велики
Понякога са гледни точки разнолики
И във следствие на всичко това
Различни религиозни принципи се ширят по света.
(2.17.185)
Ала на принципите на религията истинската цел
Е поведението, което преданоотдаденият е приел.
Държанието на Мадхавендра Пури Госвами
Е същината на всички религиозни принципи и Пурани.”
(2.17.186)
Шри Чайтаня Махапрабху с цитат продължи:
"Сухият аргумент истината не може да установи.
Една велика личност за мъдрец не се признава,
Ако мнението му от другите не се различава.
Просто като разнообразието от Веди изучава,
Правилният път човека да открие не успява.
Истината дълбока за принципите религиозни
Е скрита в кътчетата на сърцата мистериозни
На чистите личности, които са се себепознали;
Затова и всичките писания единодушно са признали,
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Че човек трябва да следва пътеките очертани
От великите отдадени на Бога махаджани.”191
(2.17.187)
Сетне браминът, ученик на Мадхавендра Пури,
Сервира на Шри Чайтаня Махапрабху обяд,
А всички жители на благословената Матхура
Дойдоха да Го зърнат от духовен глад.
(2.17.188)
Хората прииждаха на големи тълпи,
Никой не можеше с точност да ги изброи,
Затова Шри Чайтаня от къщата се появи
И със даршана си ги благослови.
(2.17.189)
Пред събралите се хора Шри Чайтаня
Извика „Харибол!” със вдигнати ръце
И като луди във екстазно състояние,
Затанцуваха и запяха "Хари!" те.
(2.17.190)
Махапрабху Шри Чайтаня
Направи своята свещена баня
На двадесет и четирите гхата
Край бреговете на реката,
А браминът Му показа със вълнение
Всичките свети места за поклонение.
(2.17.191)
Шри Чайтаня посети всички свети места
Разположени на Ямуна по брега Сваямбху, Вишрама-гхата, Диргха-Вишну,
Бхутешвара, Махавидя и Гокарна скришно.
(2.17.192)
Когато Чайтаня Махапрабху реши
Да види разните Вриндавански гори
Той взе и брахмана, за да Го придружи.
(2.17.193)
Шри Чайтаня посети горите Мадхувана,
Талавана, Кумудавана и Бахулавана.
Където и да идеше, окъпваше се Той
На екстатичната любов в обилния порой.
(2.17.194)
Когато Чайтаня Махапрабху премина през
Вриндаванския прохладен лес,
191
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Стада от пасящи крави
Го видяха как минава
И като незабавно Го наобиколиха,
С мучене силно те гората озвучиха.
(2.17.195)
Щом съзря стадата със очи,
Богът от любов се вцепени.
А кравите, в изблика на обичта,
Започнаха да ближат Неговата снага.
(2.17.196)
Умиротворен от тази тяхна проява,
Махапрабху погали всяка крава.
А те, неспособни да Го изоставят,
По пътя редом с Него се отправят.
(2.17.197)
С голямо усилие успяха пастирите
Да отклонят кравите на Бога от дирите.
Сетне, докато Той пееше, сърна след сърна
Идваха, привлечени от сладостта на песента.
(2.17.198)
Когато дойдоха елените и сърните
И видяха на Бога лика и очите,
Те започнаха снагата Му да ближат
И с Него безстрашни по пътя да се движат.
(2.17.199)
Навред в леса пчели и птици,
Пъстрите папагали, нежните кукувици
С високи гласове петата нота запяха,
А пауните пред Бога до полуда се въртяха.
(2.17.200)
Дърветата и лианите на Вриндавана щастливи бяха;
Щом фигурата на Махапрабху видяха,
Клонките и вейките настръхнаха навред
И сълзи на екстаз проливаха под формата на мед.
(2.17.201)
Клоните на дървета, лиани и лози
Бяха обсипани със сладък плод и цвят.
Вейчици всяко със любов склони
Във лотосовите нозе на Бога свят
И сякаш бяха Му приятели близки
Му дариха плодове и цветове златисти.
(2.17.202)
Така всички живи същества
Движещи се и недвижещи се в таз гора
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Се изпълниха с радост при срещата с Бога Нещо, което да сравня аз само мога
Със срещата, която прави ги щастливи
Когато зърнат свой приятел скъп на живо.
(2.17.203)
Виждайки тяхната обич, Вишвамбхара
Бе затрогнат от екстатична любов
И играейки с тях като другар с другари,
Да се остави във властта им бе готов.
(2.17.204)
Започна да прегръща Шри Чайтаня
Всяко едно дърво, лозница и лиана
И сякаш както в медитация те
Предлагаха Му плодове и цветове.
(2.17.205)
Снагата на Бога неспокойно затрептя,
Във сълзи и във радост цяла се обля.
"Пейте "Кришна!" "Пейте "Кришна!" с глас висок
Извика екстатично развълнуваният Бог.
(2.17.206)
Всички живи същества – подвижни и неподвижни Вибрираха трансценденталните имена Харе Кришна
Сякаш откликваха на звука дълбок,
Който произвеждаше самият Бог.
(2.17.207)
Тогава Богът прегърна през шиите
Сърните и елените, милите,
А радостта във техните тела
Преля във сълзите на обичта.
(2.17.208)
Когато мъжки и женски папагал
Се появяваха на клоните на някое дърво,
Богът, който ги бе съзрял,
Искаше да чуе тяхното слово.
(2.17.209)
Двата папагала долетяха
В дланта на Бога като лотос нежна
И за качествата на Кришна запяха,
А Той ги слушаше копнежно.
(2.17.210)
„Мъжкият папагал започна да възпява:
„На Бог Кришна трансценденталната слава
Е благоприятна за цялата вселена!
От красотата Му неземна беше победено
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На гопите във Вриндавана търпението.
Лакшмидеви удивена е от Неговите забавления,
А силата, която крие Той във стана,
Превърна във играчка хълма Говардхана.
Качествата Му безупречни са безгранични,
А от поведението Му са доволни всички.
За всички привлекателен е Той безспир!
О, Господи, поддържай целия вселенски мир!”192
(2.17.211)
След като чу мъжкия папагал да описва
Съвършените качества на Шри Кришна,
Женският подхвана описание
На Радхините достояния.
(2.17.212)
Женският папагал каза: „Обичта на Шримати Радхарани,
Изключителната Й красота и превъзходно държане,
Артистичното Й танцуване и омайното Й мантруване
И поетичните Й композиции са толкова отлични,
Че привличат те ума на Кришна,
Който сам привлича умовете
На всички създания във световете.”193
(2.17.213)
Тогава мъжкият папагал каза така:
"Кришна омайва дори бога на любовта.”
И сетне зачурулика с глас тих
Още един прекрасен стих:
(2.17.214)
"Моя скъпа зеленопера шари,
Шри Кришна е Муралидхари.
Той носи чудна флейта, със която
Омайва на жените във вселената сърцата.
Особено на Него това Му подобава
Със гопите красиви да се наслаждава;
И също Кришна Купидон пленява.
На Него слава, вечна слава!"194
(2.17.215)
Женският папагал не му остана длъжен обаче
И с мъжкия взе да се шегува и закача,
А Шри Чайтаня слушаше ги удивен,
На любовта екстазна в пълен плен.

192

„Говинда Лиламрита” 13.29
„Говинда Лиламрита” 13.30
194
„Говинда Лиламрита” 13.31
193

562

(2.17.216)
Женският папагал отново каза
И с това увеличи на Гоурахари екстаза:
"Когато Шри Кришна е със Радхарани,
Той запленява милиони Купидони.
Иначе, когато си остава сам,
Той е запленен от сладострастен плам
Макар че завинаги си остава
Който цялата вселена запленява.”
(2.17.217)
Двата папагала кацнаха тогава
На клон един сред горската дъбрава,
А Махапрабху със любопитен ум
Загледа танца на един паун.
(2.17.218)
Когато Богът сините шии на пауните видя,
Споменът за Кришна се пробуди и засия
И Той свлече се на голата земя,
Потопен в екстазите на любовта.
(2.17.219)
Щом видяха, че в Своя екстаз
Шриман Махапрабху загубва свяст,
Браминът и Балабхадра Бхаттачария
Се погрижиха за Него със внимание.
(2.17.220)
Те бързо напръскаха с вода цяло
Трансценденталното Божие тяло.
След това горните си дрехи свалиха
И като Му вееха с тях Го разхладиха.
(2.17.221)
После те започнаха в ухото Му да леят
На святото име на Кришна елеят,
А щом съзнанието Му върна се в снагата,
Започна Той да се търкаля по земята.
(2.17.222)
Когато Бог Чайтаня по земята се търкаляше,
Тялото Му от острите тръни се нараняваше.
Вземайки Го в скута си като внимаваше,
Балабхадра Бхаттачария Го успокояваше.
(2.17.223)
Умът на Шри Чайтаня се бе разпилял
В екстатичната любов по Кришна цял.
„Пейте! Пейте!” извика Той като стана
И сам вдъхновени танци подхвана.
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(2.17.224)
Получили от Бога повеля такава,
Балабхадра Бхаттачария и брахмана
Започнаха високо да възпяват
Светите имена на Кришна в харинама.
Сетне Богът в танци непрестанни
Продължи по Своите пътища избрани.
(2.17.225)
Брахманът остана съвършено смаян
От любовния екстаз на Чайтаня омаен
И закопня доколкото има сили
Да съумее Бога да закриля.
(2.17.226)
В Пури на Чайтаня Махапрабху ума
Бе погълнат от екстазите на любовта,
Но когато мина по пътя за Вриндавана,
Тази любов сто пъти по-силна стана.
(2.17.227)
Любовта на Бога се увеличи хиляда пъти,
Минавайки през Матхура по пътя.
Ала тя стотици хиляди пъти нарасна,
Докато скиташе из Вриндавана прекрасна.
(2.17.228-229)
Когато някъде другаде бе Шри Чайтаня,
Достатъчно бе споменаването на Вриндавана,
За да нарасне екстатичната Му любов; ала сега,
Когато пътуваше сам във Вриндаванската гора,
Умът Му бе погълнат от екстаза денонощно
И Той ядеше и се къпеше по навик просто.
(2.17.230)
Така аз направих кратко описание
На екстатичната любов на Шри Чайтаня
Само на едно от местата, които посети
В дванадесетте вриндавански гори.
Да опиша всяко Негово състояние
Би било невъзможно начинание.
(2.17.231)
Бог Ананта милиони книги пише
В опитите си подробно да опише
Трансформациите на екстатичната любов,
Които във Вриндавана изпита Златният Бог.
(2.17.232)
Щом и Той да опише не може
На забавленията дори малка част,
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Моят опит би бил невъзможен;
Само посоката показвам аз.
(2.17.233)
Целият свят в океан от нектар бе потопен,
От забавленията на Шри Чайтаня наводнен.
Хората могат в този океан да плуват
Доколкото силите им позволяват.
(2.17.234)
В лотосовите нозе на Рупа и на Рагхунатха
Прахта цяла е в милост пропита.
Аз, Кришнадас, следвам им стъпалата,
Разказвайки тази „Чаритамрита”.
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ГЛАВА ОСЕМНАДЕСЕТА
БОГ ШРИ ЧАЙТАНЯ МАХАПРАБХУ ПОСЕЩАВА ШРИ ВРИНДАВАНА
(2.18.1)
Шри Чайтаня Махапрабху цяла Вриндавана прекоси
И всички живи същества със погледите си удовлетвори.
Да ги види лично много радостен стана;
Така Гоуранга пътуваше из Вриндавана.
(2.18.2)
Вечна слава на Шри Гоурачандра!
Вечна слава на Прабху Нитянанда!
Слава на Адвейта и на преданите смели,
Водени от Шриваса Тхакура начело!
(2.18.3)
Танцувайки в любов към Бог голяма,
Махапрабху пристигна във Арита-грама
И там пробудиха се Неговите външни сетива,
Вглъбени дотогава във екстаза на предаността.
(2.18.4)
Тогава Шри Чайтаня местните люде попита:
„Къде е тука Радха-кунда скрита?”
Ала не знаеха това всички до един,
Нито пък придружаващият Го брамин.
(2.18.5)
Чайтаня Махапрабху тогава разбра,
Че най-святото от всички свети места,
Което Радха–кунда се нарича
И което всеки да знае де е отрича,
Не беше видимо на Земята вече.
Бидейки Върховният всезнаещ Бог обаче,
Махапрабху откри двете езера195, където
В оризище се бе превърнало полето.
Макар че имаше само малко вода,
Той се изкъпа там и в двете езера.
(2.18.6)
Когато хората от селото видяха
Шри Чайтаня да се къпе там,
Те всички много удивени бяха,
А Богът почна да се моли с плам:
(2.18.7)
„От всички гопи, Радха е най-скъпа.
Така и езерото, във което се окъпах,
195

Радха-кунда и Шяма-кунда
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Известно като Радха-кунда, е безценно
За личността на Бога всеблажена.
(2.18.8)
„Както сред всичките милиони гопи сбрани
На Кришна е най-свидна Шримати Радхарани,
Така и Радха-кунда, езерото Й любимо,
За Кришна най-висока стойност има.”196
(2.18.9)
Забавленията на Кришна с Радхарани
Ежедневно във водата бяха разиграни,
А на брега на езерото тъй красиво
В танца раса Те се впускаха щастливо.
(2.18.10)
Наистина, Кришна дарява екстатична любов Същата, каквато Радхарани преживява На онзи, който дори веднъж в живота е готов
Във водите на Радха-кунда да се потопява.
(2.18.11)
Радха-кунда точно така Шри Кришна привлича
Както онази гопи, която Той най-много обича.
Величието на езерото равно си остава
На красотата и на Радхината слава.
(2.18.12)
„Заради дивните си качества трансцендентални,
Радха-кунда свидна е на Кришна като Радхарани.
Именно там всемогъщият Кришна се забавлява
Заедно с Радхика в неземна радост и наслада.
Който окъпе се дори веднъж във езерото бистро,
Постига любовния копнеж на Радхика по Кришна.
Кой въобще би могъл да опише насред трите свята
Славата и сладостта, с които Радха-кунда е богата?!”197
(2.18.13)
Завладян от предана любов към Бога и ананда,
Махапрабху отдаде молитви на Радха-кунда.
След това на бреговете й свети екстатично танцува
И на спомена за забавленията на Кришна се любува.
(2.18.14)
Сетне Чайтаня украси Своята снага
С тилак на Радха-кунда от калта
И с помощта на Балабхадра Бхаттачария
Сбра още кал да занесе на Своите другари.

196
197

Цитат от „Падма Пурана”
„Говинда Лиламрита” 7.102
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(2.18.15)
От Радха-кунда Шри Чайтаня продължи
Към езеро Сумана да върви.
Когато хълма Говардхана Той оттам видя,
Едва можа във себе си да сдържа радостта.
(2.18.16)
Когато Шри Чайтаня зърна Говардхана,
Снагата Му бе на мига в прахта простряна.
Прегърнал един камък от святата земя,
Махапрабху напълно там обезумя.
(2.18.17)
От екстатична любов съвсем полудял,
В селото Говардхана Богът бе дошъл и спрял.
Там Божество на име Харидева Той видя
И в почитания се просна на нозете Му в прахта.
(2.18.18)
Харидева е въплъщение на Нараян
И Неговата свещена обител
Във лотоса на Матхура омаен
На западното листенце е скрита.
(2.18.19)
Обезумял от екстатична любов
Шри Чайтаня, който е самият Бог,
Затанцува на Харидева пред Божеството
Което веднага привлече множеството
От хора, чули за дейностите на Бога дивни;
Те се стълпиха на талази и вълни масивни.
(2.18.20)
Виждайки Чайтаня, людете бяха удивени
От екстазната Му любов и красота съвършена.
На муртито на Харидев покорните пуджари
Посрещнаха добре Бога и Бхаттачария.
(2.18.21)
Край Брахма-кунда, друго езеро известно,
Бхаттачария храна приготви бързичко и лесно.
А Богът, след като във езерото се изкъпа,
Прие прасадам, милостта на Бога скъпа.
(2.18.22)
Тази нощ Бог Чайтаня остана
На Господ Харидев във храма
И докато си лежеше през нощта,
Започна да размишлява така.
(2.18.23)
Шри Чайтаня Махапрабху си помисли: „Как
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Ако не мога върху Говардхан да сложа крак,
С подобна участ като тая
Ще мога Аз да зърна Гопал Рая?“
(2.18.24)
Със тези мисли Той се умълча,
А Бог Гопал усмихнат
Намисли следната шега,
От размишленията Му подтикнат.
(2.18.25)
Слизайки по хълма Говардхана,
Бог Гопал се срещна с Шри Чайтаня,
Който по хълма не искаше да стъпи и да се качи,
Страхувайки се като предан своя Бог да оскърби.
(2.18.26)
Гопал остана в едно село
На име Аннакута-грам.
Селяните, които го бяха заели,
Основно идваха от Раджастан.
(2.18.27)
Един човек във селото дойде
И жителите му уведоми:
„Турска армия на прицел взе
Селото ви да го унищожи.
(2.18.28)
Още нощес селото напуснете!
Тук не бива да остава жива душа
И Муртито със себе си вземете!
Мюсюлманите ще нахлуят на заранта.”
(2.18.29)
Щом научиха за лошия си късмет,
Всички селяни изпълниха се със тревога.
Муртито на Гопал те взеха най-напред
И пренесоха в Гантхули (друго село) Бога.
(2.18.30)
Муртито бе скрито при един брамин
И тайно беше обожавано.
Избягаха от Аннакута всички до един,
А селото беше изоставено.
(2.18.31)
Поради страх от тези мюсюлмани,
Муртито на Гопал постоянно бе в движение.
От място на място То оставаше прибрано
И от слугите пазено със напрежение.
Така, оставил своя храм, Гопал

569

Понякога в някой шубрак се беше сврял;
Друг път се криеше умело,
Минавайки от село в село.
(2.18.32)
На заранта, след като Махапрабху стана,
Във езерото Манаси-ганга се окъпа,
А сетне обиколи хълма Говардхана,
Който на преданоотдадените скъп е.
(2.18.33)
Просто като видя хълма Говардхана,
От екстатична преданост Чайтаня бе обхванат
И докато танцуваше изящно без да спира,
Той следния стих на глас рецитира:
(2.18.34)
„Сред всички преданоотдадени на Бога
Да сравня друг с хълма Говардхан не мога!
Той на Кришна и на Баларам осигурява
За кравите и теленцата тучна дъбрава,
Сладка вода, мека трева,
Пещери, плодове и цветя.
По този начин хълмът Говардхан
Покланя се на Бог и сам
Докоснат от нозете на Кришна–Баларама,
Ликува във радост голяма.”198
(2.18.35)
Шри Чайтаня сетне се окъпа
Във езеро, наречено Говинда-кунда
И докато беше там, научи с радост голяма,
Че Гопала вече е отишъл във Гантхули-грама.
(2.18.36)
Тогава Чайтаня Махапрабху отиде
Във Гантхули-грама да Го види
И при даршана с муртито на Гопал,
Запя и затанцува в екстаз цял.
(2.18.37)
Веднага щом Богът бе видял
Изключителната красота на муртито Гопал,
От екстатична любов Той бе завладян
И промълви стих един със плам.
А след това дълго танцува и пя,
Докато денят не отмина и настъпи нощта.

198

„Шримад Бхагаватам” 10.21.18
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(2.18.38)
Шри Чайтаня Махапрабху каза така:
„Нека те закриля винаги лявата ръка
На Кришна, чийто очи са лотосови листица!
Със същата тази Своя лява длан
Той повдигна целия хълм Говардхан
Сякаш бе предмет за игра неголям.”199
(2.18.39)
Шри Чайтаня със любов благословена
Съзерцава Божеството за три дена.
На четвъртия Гопала сам
Се завърна в Своя храм.
(2.18.40)
Чайтаня Махапрабху вървеше със Гопал,
Танцувайки и пеейки в екстаз прелял.
Наред с тях пристъпяше радостна тълпа
И всички "Хари! Хари!" възпяваха от сърца.
(2.18.41)
Тогава на Гопала Божеството
Съпроводено от множеството
Се завърна в Своя храм,
А Махапрабху остана сам
Във подножието на хълма;
Така всичките Му желания успяха да се изпълнят.
Всичко, за което Шри Чайтаня бе мечтал,
Споделено бе в общуването Му с Гопал.
(2.18.42)
Ето колко милостив е Бог Гопала
Към преданите, които са Му се отдали.
Виждайки поведението на своя добър Бог,
Отдадените бяха завладени от любов.
(2.18.43)
Махапрабху копнееше Гопал да види,
Но от страх хълма Говардхан да не обиди,
Той не искаше по него да се покачи;
Затуй Гопала лично слезе с даршана да Го дари.
(2.18.44)
По този начин, намирайки си някакъв предлог,
Гопал оставаше във някой храст или пък глог.
Друг път и по селата да се крие бе готов,
Но преданият винаги идва да зърне своя Бог.
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(2.18.45)
Двамата братя, Рупа и Санатана
Не изкачиха хълма Говардхана.
На тях също Бог Гопал
Личния си даршан беше дал.
(2.18.46)
Рупа Госвами беше вече остарял
И не можеше да иде там,
Ала копнееше да види красотата на Гопал,
Сияеща в разискрен плам.
(2.18.47)
Уж от страх от мюсюлманите, Гопал
Отиде в Матхура, където месец цял
Остана да гостува у дома
На Витхтхалешвара, Свой един слуга.
(2.18.48)
Цял месец Шрила Рупа Госвами
С другарите си в Матхура остана
И ден след ден той виждаше Гопал,
От радост и любов прелял.
(2.18.49)
Когато Рупа остана във земята на Матхура свята,
Той бе придружен от Госвамите Гопала Бхатта,
Двамината Рагхунатха - Бхатта и Даса И учителя на Нароттама - Локанатха даса.
(2.18.50)
С тях бяха още Бхугарбха Госвами, Джива Госвами,
Шри Ядава Ачария и Говинда Госвами.
(2.18.51)
Шри Уддхава даса и Мадхава
В компанията на Шрила Рупа там остават,
А също и Шри Гопала даса и Нараяна даса;
Но не всички придружители това са.
(2.18.52)
Говинда, великият преданоотдаден,
Вани Кришнадас, Пундарикакша славен,
Ишана и Лагху Харидас
Също го придружаваха в екстаз.
(2.18.53)
Със сърце изпълнено с радост цяло
Рупа Госвами посети Бог Гопала,
Но не отиде да Го види сам,
А придружен от сбралите се бхакти там.
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(2.18.54)
След като в Матхура беше месец цял,
Във Своя храм завърна се Гопал,
А пък Шрила Рупа Госвами
На свой ред се прибра в Вриндавана.
(2.18.55)
С този разказ аз направих описание
На милостивото състрадание
На Бог Гопала, от Махапрабху видян,
Преди да се отправи за гората Камяван.
(2.18.56)
Обиколката на Махапрабху из Вриндавана
Вече бе описана от мен преди.
В същото екстазно състояние
Той продължи из Враджа да върви.
(2.18.57)
След като посети местата скришни
В горичката на име Камявана,
Свързани със забавленията на Кришна,
В Нандишвара отиде Шри Чайтаня.
Докато беше там, Златният Бог
Бе потопен в океан дълбок
От екстатични чувства на любов.
(2.18.58)
Той се окъпа във всички свещени езера,
Като за първо езерото Павана избра.
След това на един хълм качи се сам
И запита народа там насъбран:
(2.18.59)
"Има ли някакви божества
На върха на тази планина?"
Един от местните отвърна Му така:
"Има, но са скрити в пещера.
(2.18.60)
Има баща и майка с красиви снаги,
А помежду им прекрасно дете с извивки три.”
(2.18.61)
Когато тези сведения чу,
От щастие преля Махапрабху.
След като намери пещерата,
Той видя там Божествата.
(2.18.62)
На Нанда Махараджа Шри Чайтаня
И на Майка Яшода поднесе почитания,
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А сетне с дълбока екстатична любов
Докосна тялото на Кришна, Своя Бог.
(2.18.63)
Бог Чайтаня всеки ден
От екстатична обич покорен
Пееше и танцуваше, където погледа Му види;
Накрая във Кхадиравана Той отиде.
(2.18.64)
След като местата на Кришна-лила посети,
Шри Чайтаня отиде във Шешашайи
И там като Лакшмидеви съзря,
Той рецитира следните слова:
(2.18.65)
“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.”200
(2.18.66)
След като Махапрабху Кхела-тиртха видя,
На път във Бхандиравана се спря.
Сетне река Ямуна прекоси
И в Бхадравана за кратко се установи.
(2.18.67)
После бе в Шривана, Лохавана,
А после на свой ред и в Махавана.
След това Той Гокула посети,
Гдето на Кришна бяха детските игри.
(2.18.68)
Щом видя мястото, където
Шри Кришна повалил бе две дървета,
Махапрабху силно се развълнува
И в океан от екстатична преданост заплува.
(2.18.69)
След като разгледа Гокула,
Шри Чайтаня се върна в Матхура,
Където родното място на Бога видя
И в дома на Санодия брахмана живя.
200
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(2.18.70)
Виждайки множество голямо
Да се събира във Матхура,
Оттам си тръгна Шри Чайтаня
И отиде в тиртхата на Акрура,
Като остана там в съзнание блажено
На едно место уединено.
(2.18.71)
На следния ден още отрано
Махапрабху се върна в Вриндавана
И в езерото на Калия взе си баня,
А също и във Праскандана.
(2.18.72)
След като видя святото място Праскандана,
В Двадашадитя отиде Шри Чайтаня.
Оттам отиде в Кеши-тиртха,
А на следващата Му спирка
Мястото на танца-раса Той видя
И незабавно Своето съзнание загуби,
Свличайки се на свещената земя
С екстатичната любов на лудо влюбен.
(2.18.73)
Щом възвърна външните си сетива,
Чайтаня затъркаля се по прашната земя.
Плачеше, смееше се, танцуваше, падаше в несвяст
И пееше със много силен дълбок глас.
(2.18.74)
Така, трансцендентално развеселен,
Махапрабху прекара този ден
Край Кеши-тиртха, а на вечерта
В Акрура-тиртха се завърна и прие храна.
(2.18.75)
На следващата заран Шри Чайтаня стана
И след като се върна в Вриндавана,
Окъпа се на Чира-гхат в водата засияла
И отиде да отдъхне край Тентули-тала.
(2.18.76)
Тамариндовото дърво Тентули-тала
Беше вече много остаряло.
То стоеше там толкова отдавна Свидетел на лилата на Кришна славна.
Под дървото беше разстлан
Подиум в сияние облян.
(2.18.77)
Понеже река Ямуна бе разляла
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Водите си недалеч от Тентули-тала,
Там подухваше прохладен ветрец;
Седнал под дървото, Богът-светец
Съзерцаваше вриндаванската красота
И Ямуна – прекрасната река.
(2.18.78)
Чайтаня Махапрабху седеше под
Старото дърво с извития свод,
Възпявайки святото име на Кришна безспирно,
А сетне се връщаше да обядва в Акрура-тиртха.
(2.18.79)
Живеещите край Акрура-тиртха хора
Трупаха се наоколо да зърнат Гоура
И Той не можеше заради тази тълпа,
Спокойно да възпява светите имена.
(2.18.80)
Затова Махапрабху Гоуранга Шри Чайтаня
Отиваше да се уедини във Вриндавана,
Където можеше спокойно да възпява
Докато пладне и време за обяд настава.
(2.18.81)
Следобед даршан Той даряваше
И на разговори с людете се отдаваше.
На всекиго Богът говореше за
Славата на сладките свети имена.
(2.18.82)
Докато времето така ден след ден минава,
Махапрабху бе посетен от един ваишнава.
Този предан се наричаше Кришнадаса Семеен, от кшатрийската класа.
До дома му се стигаше когато
С лодка прекосиш реката.
(2.18.83)
След като се окъпа Кришнадаса
На Кеши-тиртха, тръгна той към Калия-даха
И там не щеш ли съзря снагата засияла
На Чайтаня, седящ под Амли-тала.
(2.18.84)
Щом видя на Бога личната красота
И екстатичните проявления на любовта,
Кришнадас от удивления замря
И развълнуван се просна във прахта
Да отдаде своите смирени почитания
На златната фигура на Шри Чайтаня.
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(2.18.85)
Шри Чайтаня попита Кришнадас:
"Кой си ти, друже, и къде живееш?"
А Кришнадаса Му отвърна: "Аз
Съм един най-пропаднал семеен.
(2.18.86)
Принадлежа на кастата Раджапута
И живея на другия бряг на Ямуна.
Но в сърцето ми едно желание остава Слуга да бъда на някой ваишнава.
(2.18.87)
Нощес сънувах един сън;
Затова и сега тук при Тебе съм.”
(2.18.88)
Махапрабху тогава изля милостта си
Върху несравнимо щастливия Кришнадаса,
Като го прегърна, а светът видя
Как екстаз любовен Кришнадас заля
И той затанцува досущ като полудял,
Светите имена на Бог Хари запял.
(2.18.89)
Кришнадас се върна със Чайтаня
В Акрура-тиртха, дето със внимание
Прие остатъците от Неговата храна,
Които дадоха му там сега.
(2.18.90)
На другата сутрин, още рано
Кришнадас отиде с Шри Чайтаня
До Вриндаванската гора,
Носейки съда Му за вода.
Така, за да остане с Шри Чайтаня
Той изостави дом, семейство и занимания.
(2.18.91)
Навред, отдето Богът мина или поостана,
Хората говореха за Него на мегдана:
„Кришна пак появи се във Вриндавана
Във облика на санняси-брахмана.”
(2.18.92)
Една сутрин множество голямо
Дойде в Акрура-тиртха.
Идвайки от Вриндавана,
Гръмовен шум те породиха.
(2.18.93)
Като видяха Шри Чайтаня,
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Всички отдадоха почитания
В Неговите лотосови нозе,
А Той попита: „Вие откъде?”
(2.18.94)
Хората отвърнаха: „Кришна пак се прояви
На езерото на Калия в опасните води.
На качулките танцува Той на змията,
На които скъпоценни камъни сияха.
(2.18.95)
Всички вече Бог Кришна видяха!
Няма съмнение, всеки го знае!”
При тези думи очите на Чайтаня се засмяха
И Той отвърна: „Вярно е, така е!”
(2.18.96)
За три последователни нощи
Хората се струпваха още и още
Да видят Шри Кришна в Калия-даха
И всички потвърдиха, че Го видяха.
(2.18.97)
Всички идваха при Бог Чайтаня
С възторжените си възклицания,
Твърдейки, че Бог Кришна са видели.
Такава е милостта без предели
На Сарасвати, богинята на мъдростта,
Която истината вложи в техните слова.
(2.18.98)
Когато хората видяха Шри Чайтаня,
Те всъщност виждаха Кришна самия.
Но заради несъвършените си познания
Правеха неправилни заключения.
(2.18.99)
И Балабхадра Бхаттачария дори
Във лотосовите Му нозе глава склони
С молба разрешение да му дари
Да види Кришна с двете си очи.
(2.18.100)
Когато Балабхадра Бхаттачария попита
Дали може да види Кришна при Калия-даха,
Чайтаня го плясна с длан с милост пропита,
Казвайки му: „Хората твоята ученост видяха.
Но сега от учен ти превърна се в един глупак;
На влиянието на други върху теб това е знак.
(2.18.101)
Защо Му е на Кришна да се появи
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Във тази тъмна епоха на Кали?
Но тези клети и заблудени глупци
Просто вдигат глъчка като хали.
(2.18.102)
Недей да полудяваш, просто тук седни
И утре през нощта ще видиш Кришна ти.”
(2.18.103)
На идната сутрин някои уважавани люде
Събраха се при Шри Чайтаня за даршан.
„И вие ли изпаднахте в тази заблуда,
Че сте видели Кришна?” попита Той засмян.
(2.18.104)
Тези уважавани господа
На Махапрабху отвърнаха така:
"Нощем в езерото на Калия
Един рибар факел пали,
Мрежата от лодката си праща
И от водата много риба хваща.
(2.18.105)
Отдалеч на хората погрешно им се струва,
Че Кришна по главите на Калия танцува.
(2.18.106)
Глупаците погрешно смятат,
Че лодката - това е Калия змията,
А факлите пламтящи, със гориво пълни
Са камъните скъпоценни по нейните качулки.
Предположенията на людете са също грешни
Когато бъркат и рибаря с Кришна.
(2.18.107)
Всъщност, наистина вярно е това
Че Кришна се е върнал в Вриндаванската гора.
Вярно е и че хората са Го видели,
Понеже милостта Му не знае предели.
(2.18.108)
Но друго едно нещо е ясно Че виждат Кришна те на грешно място.
Това е като все едно
Да сбъркаш човек с изсъхнало дърво.”
(2.18.109)
Сетне Чайтаня ги попита директно:
„А вие къде виждате Кришна?”
„Ти си отреченик от това битие мимолетно,
Затова си ходещ Нараяна, Вишну.”
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(2.18.110)
Дошлите рекоха тогава:
„Ти се появи в Вриндаван
Като въплъщение на Кришна
И освобождение най-висше
Всеки един незабавно получи
Щом просто да Те види сполучи.”
(2.18.111)
Махапрабху възкликна възмутен: „О Вишну!
Нима вие наричате Върховния Бог Мене?!
Една джива никога не може да е равна на Кришна.
Не говорете повече такива неща заблудени!
(2.18.112)
Един санняси, който живее в отречение
Е частица от пълното цяло без съмнение,
Точно както сияещата молекула светлина
Е част от Слънцето във своята същина.
Кришна като Слънцето е, Пурна Бхагаван,
Ала дживата е само елемент от Неговия стан.
(2.18.113)
Абсолютният Бог и живото същество
Никога не бива да се смятат на едно ниво,
Тъй както искрицата, що от пламъка излита
За изначалния огън не бива да се счита.
(2.18.114)
„Върховната Божествена Личност,
Която е владетелят на абсолютно всичко
Е винаги трансцендентално всеблажена,
От енергиите хладини и самвит придружена.
Обусловената душа обаче е покрита
От невежество и във страдания зарита.
Така живото същество е мина
От всякакви беди, каквито има.“201
(2.18.115)
Глупецът, що твърди, че няма
Разлика между Бога и душата е безбожен
И надзорникът на смъртта, Яма,
Го наказва в ад вековен.
(2.18.116)
„Човек, който смята, че разлика няма
Между Брахма, и Шива, и Бог Нараяна,

201
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„Шримад Бхагаватам” (1.7.6)
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Намиращ се в трансценденталната обител
Трябва да се счита за пашанди, оскърбител.“202
(2.18.117)
След като Шри Чайтаня описа
Разликите между Бог и човека какви са,
Гостите Му казаха: „Обаче никой не смята,
Че си обикновен човек насред съществата.
На Кришна Ти приличаш във всяко отношение И по физически черти, и по характер, и по настроение.
(2.18.118)
По Твоите телесни черти
Всеки от нас те оприличи
На сина на Нанда Махараджа,
Макар, че Ти се появи във Враджа
Със златен цвят блестящ на Своето тяло,
Покрил цвета, който притежаваш поначало.
(2.18.119)
Така както не може да бъде скрит
Ароматът на мускус, в плат обвит,
Така и Твоите божествени черти
Не могат да се скрият с никакви хитрини.
(2.18.120)
Всъщност, Твоите необикновени черти
Са отвъд каквото някой може да си въобрази.
Просто като Те гледа, цялата тази вселена
В екстатична любов към Кришна бива потопена.
(2.18.121-122)
Ако Те зърнат само веднъж макар
Жена, дете или пък окаяник стар,
Дори месоядец или член на ниска каста,
Във възпяване на имената свети се захласват,
Танцуват като луди и стават духовни учители,
Превръщайки се на целия свят във спасители.
(2.18.123)
Дори да не Те е лично видял,
Който името Ти чул е или е възпял,
От екстатична любов към Кришна полудява
И е способен трите свята да освобождава.
(2.18.124)
Просто поглъщайки святото Ти име със уши,
Дори кучеядците се превръщат в светци.
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Сред необикновените Ти сили ни една
Не би могла да се опише със слова.
(2.18.125)
„Да не говорим за напредъка духовен
На личности, съзиращи самия Бог Върховен;
Дори човек роден в семейство на чандали
Пропаднали, които даже кучета са яли,
Придобива незабавно качества достойни
Ведическите жертви да извършва многобройни.
Дори веднъж ако повтори името на Бога,
Добрата му съдба да обозра не мога.
Какво да кажем ако в прослава Негова възпява,
За Него слуша, помни Го и почит Му отдава!“203
(2.18.126)
Тази прослава е само странична, маргинална.
Ти син на Нанда Махарадж си изначално.”
(2.18.127)
Тогава Шри Чайтаня Махапрабху дари
На всички тези хора Своята милост безпричинна
И всекиго с екстаза на божествената обич подлуди,
А накрая всеки от тях до дома си някак стигна.
(2.18.128)
Шри Чайтаня остана няколко дена
Във Акрура-тиртха тъй благословена.
Там всички живи същества освободи
Просто като навред разпространи
Имената свети и любовта към Кришна
Чиста, възвишена и екстатична.
(2.18.129)
Браминът, ученик на Мадхавендра Пури,
Вървеше от врата на врата из Матхура
И на брамините говореше със насърчаващ тон
Да поканят Чайтаня Махапрабху в своя дом.
(2.18.130)
Така целия почитан елит на Матхура
Начело с брамините, на народа гуру,
Дойдоха смирено при Балабхадра
С покани Богът в дома им да обядва.
(2.18.131)
На ден десет-дванадесет брахмани отбрани
Изпращаха на Балабхадра Бхаттачария покани
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Да обядва Шри Чайтаня у дома,
Ала от тях приемаше той само една.
(2.18.132)
Тъй като не всеки с възможност се сдоби
Лично в дома си Бога да гости,
Които не успяха, помолиха Санодия брахмана
Да Го попита ще приеме ли тяхната покана.
(2.18.133)
Брахманите от най-различни места
От Канякубджа и от Южна Индия,
Стриктно следващи ведическата религия
Канеха Чайтаня със смирени сърца.
(2.18.134)
В Акрура-тиртха идваха на сутринта
И готвеха със преданост храна,
Предлагаха я на шалаграма-шила за наслада
И сетне на Махапрабху поднасяха прасада.
(2.18.135)
Един ден Чайтаня, на према богат,
Седнал беше край Акрура-тиртха гхат
И докато гледаше течащата вода,
Размисляше във себе си така.
(2.18.136)
Шри Чайтаня Махапрабху си помисли:
"На това място погледа на Акрура се избистри
И той видя Ваикунтха, духовните обители,
А Голока видяха на Враджа щастливите жители.”
(2.18.137)
Докато си мислеше как Акрура
Беше стоял насред реката,
Чайтаня веднага скочи щуро
И остана дълго под водата.
(2.18.138)
Когато Кришнадаса видя,
Че Чайтаня Махапрабху потъва
Надълбоко в речната вода,
Той извика и Балабхадра се запрепъва,
Но бързо преодоля всички прегради,
Втурвайки се Бога от реката да извади.
(2.18.139)
Балабхадра Бхаттачария след това
Отведе Санодия брахмана под ръка
На едно място недалеч уединено
И с него посъветва се озадачено.
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(2.18.140)
Балабхадра Бхаттачария каза:
„За щастие аз днес присъствах
И, виждайки на Бога екстаза,
Се намесих и от водата Го издърпах;
Но ако отиде сам в Вриндаван,
Кой ще Го спаси ако започне да се дави?
(2.18.141)
Тук е пълно със тълпи от хора
И тези покани са много притеснителни;
Освен това Богът е в екстаз до преумора Ситуацията не ми се струва хич задоволителна.
(2.18.142)
Мисля си, че би било най-добре
Махапрабху извън Вриндавана да отведем.
Това е моето финално заключение;
Кажи ми, уважаеми, какво е твоето мнение?”
(2.18.143)
Браминът отвърна: “Бхаттачария драг,
Нека по-добре Го отведем в Праяг.
Много приятно ще е да вървим по онзи път,
Край който водите на Ганга текат.
(2.18.144)
След като посетим тиртхата Соро-кшетра
И там се до един изкъпем в Ганга,
Нека групата ни продължи да пътешества
По пътя, придружавайки Гоуранга.
(2.18.145)
Сега е началото на месец Магх.
Ако по това време идем във Праяг,
Всеки от нас ще има шанса да се потопи
Във Ганг по време на Макара-санкранти.”
(2.18.146)
Санодия брахмана продължи:
„Моля те, милостиво доложи
В нозете лотосови на Шри Чайтаня
За чувството у теб на крайно отчаяние
И сетне предложи да идем всички до Праяга
В деня на пълнолуние от месец Магха.
(2.18.147)
Разкажи Му колко би бил щастлив
Да пътуваш край брега на Ганг красив.”
Тогава Балабхадра Бхаттачария
Поднесе молбата си на Шри Чайтаня.
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(2.18.148)
Балабхадра Бхаттачария рече на Бога:
„Смущението от тълпата вече да търпя не мога!
Хората идват един след друг припряни
Към Тебе да отправят своите покани.
(2.18.149)
На главата ми се трупат от рано заранта
С въпрос: „Защо го няма Шри Чайтаня?”
И чудейки се сам какво да им река,
Подлагат мозъка ми клет на изтезание.
(2.18.150)
Ще съм много щастлив ако всички тръгнем
И поемем по бреговете на реката Ганга.
Тогава ще имаме възможност да се изкъпем
При Праяг докато трае Макара-санкранти.
(2.18.151)
Умът ми вече е обременен тъй много
От товара на тези неспирни тревоги.
Всичко зависи сега от Твоето слово;
Каквото решиш, да го приема аз мога.”
(2.18.152)
Макар Махапрабху да не желаеше въобще
Вриндаван да напусне за където и да е,
Той заговори със слова нектарно сладки,
За да изпълни исканията на Своите бхакти:
(2.18.153)
„Ти Ме доведе да Ми покажеш Вриндавана
И това толкова много задължава Ме,
Че никога не бих могъл да изплатя
Дълга, който имам към теб сега.
(2.18.154)
Каквото пожелаеш, Аз задължен съм да направя;
Навсякъде ще те последвам, където и да ме заставиш.”
(2.18.155)
На следващата заран Шри Чайтаня стана рано
И след като се окъпа, полудя в екстаз
Със сърце цяло в силна обич обляно,
Знаейки, че напуска Вриндаван в този час.
(2.18.156)
Въпреки че Богът не прояви
Никакви външни признаци,
Умът Му бе изпълнен със любов;
Тогава Бхаттачария отправи зов:
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„Нека сега към Махаван вървим
И във Гокула да се установим.“
(2.18.157)
Балабхадра Бхаттачария с тези думи
Качи Шри Чайтаня на лодка една
И поеха по очакваните друми
След като прекосиха синята река.
(2.18.158)
И Кришнадаса Раджапута,
И брахмана Санодия
Добре познаваха пътя,
Който по брега на Ганг се вие.
(2.18.159)
Докато вървяха все нататък и нататък,
Махапрабху разбра, че другите са уморени
И под едно дърво по пътя им некратък
Накара ги да приседнат изнурени.
(2.18.160)
Наблизо имаше много крави,
Които спокойно си пасяха.
Тази гледка много щастливи направи
Бога и спътниците Му, щом ги видяха.
(2.18.161)
Ала един пастир там ненадейно
На флейтата си засвири със копнежен зов
И на Бог Чайтаня сърцето елейно
На мига бе поразено от екстазна любов.
(2.18.162)
С любов изпълнен, Шри Чайтаня
Се свлече на земята в безсъзнание.
Пяна потече от Неговата уста,
А дишането Му напълно спря.
(2.18.163)
Докато лежеше в несвяст с побеляло лице,
Десетима мюсюлмански войници на коне,
Принадлежащи към войската на Патхана,
Дойдоха и слязоха с глъчка голяма.
(2.18.164)
Виждайки Бога бездиханен,
Така помислиха си тези мюсюлмани:
„Този санняси сигурно е живял богато
И е притежавал много, много злато.
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(2.18.165)
Няма никакво съмнение, че тия
Разбойници са Му дали отрова да пие
И след като така са Го убили,
С богатствата Му те са се сдобили.”
(2.18.166)
Мислейки така, войниците Патхана
Решиха да заключат четиримата в зандана
И да ги убият, кучета ги яли;
Това разтрепера двамата бенгали.
(2.18.167)
Ала безстрашен беше преданият Кришнадаса,
Който принадлежеше към раджапута каста.
Не се боеше и браминът Санодия,
Който смело заговори на тия:
(2.18.168)
„Вие, войниците Патхана,
Сте всички под опека на султана.
Нека командира ви да посетим
И решението му да установим
(2.18.169)
Този санняси е мой гуру,
А аз брамин съм от Матхура
И познавам много люде там,
Които са на служба при вашия султан.
(2.18.170)
Този санняси понякога губи съзнание
На заболяването си под влияние,
Но скоро ще възвърне нормалното си състояние.
Стойте тук и гледайте от разстояние
(2.18.171)
Арестувайте ни, ала стойте тук известно време,
Докато скъпият ни санняси се съвземе
И тогава Го попитайте каквото искате да знаете,
Пък сетне ни убийте, ако все още желаете.”
(2.18.172)
Тъй отсякоха Патханските бойци:
„Всички вие сте шайка крадци!
Единият от вас е от западните земи,
Другият на област Матхура принадлежи.
А този и онзи, който трепери цял,
И двамата са родом от Бенгал.”
(2.18.173)
Раджапута Кришнадаса им отвърна:

587

„Моят дом е близко, почти може да се зърне.
Там имам около двеста турски войници
И около сто топа, наред с други амуниции.
(2.18.174)
Ако силно се провикна, те
Ще дойдат на мига да ви убият,
Ще откраднат вашите коне
И дори седлата им ще свият.
(2.18.175)
Не са бенгалските поклонници
Нито крадци, нито разбойници!
Напротив, вие сте разбойниците без съмнение,
Убиващи и грабещи вървящите на поклонение.”
(2.18.176)
Щом чуха това предизвикателство,
Войниците Патхана усетиха колебание.
Тогава изведнъж като доказателство
Съзнание възвърна Шри Чайтаня.
(2.18.177)
Идвайки на себе си, Богът започна да говори
Безспир светите имена: „Хари! Хари!”
И вдигнал двете си ръце нагоре,
Затанцува във екстазните вълни.
(2.18.178)
Когато Богът от любовен екстаз
Завика с много силен глас,
На мюсюлманските войници им се стори
Че небето с трясък се отвори
И поразени бяха техните сърца
От мълнии, проблясващи като слънца.
(2.18.179)
Обхванати от страх, патханските бойци
Незабавно четиримата освободиха.
Така Чайтаня Махапрабху не видя дори,
Че те личните Му придружители плениха.
(2.18.180)
Балабхадра Бхаттачария по това време
Виждайки, че Махапрабху се съвзема,
Отиде при Него и Го сложи да седне.
Когато Чайтаня войниците погледна,
Той бързо в тяхно присъствие се осъзна
И възвърна обичайните си сетива.
(2.18.181)
Всички мюсюлмански войници тогаз
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Вкупом пред Бог Чайтаня в захлас
Обожавайки лотосовите Му ноги,
Казаха: „Виж тези четирима крадци!
(2.18.182)
Тези разбойници отрова да пиеш са Ти дали,
Станал си неадекватен и притежанията Ти са прибрали.”
(2.18.183)
Чайтаня им отвърна: „Но това не са крадци!
Това са Моите верни спътници.
А понеже съм скитащ санняси просяк
Притежания нямам, Аз съм голтак.
(2.18.184)
Поради епилепсия понякога припадам;
Благодарение на милостта им после се възстановявам.”
(2.18.185)
Имаше един сред мюсюлманите, облечен
В тъмна дреха и светец от хората наречен.
(2.18.186)
Сърцето на този светец се размекна,
Щом към фигурата на Махапрабху погледна.
Той искаше с Него да говори
И доводите Му да се опита да обори
Като установи имперсоналния Брахман
Въз основа на светото си писание, Коран.
(2.18.187)
Когато основавайки се на свещения Коран,
Той се опита да установи за най-велик Брахман,
Чайтаня Махапрабху без да се бави
Аргументите му на пух и прах направи.
(2.18.188)
Каквито аргументи той постави,
Богът с всичките се справи.
Накрая човекът в чудо се видя,
Загуби мисъл, слово и напълно онемя.
(2.18.189)
Чайтаня Махапрабху каза: „Аз зная
Че Коранът имперсонализма установява.
Ала въпреки това го отхвърля накрая
И на личностния Бог говори във прослава.
(2.18.190)
В крайна сметка, самият Коран
Приема факта, че един е Бхагаван.
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Съвършенството е Негово, цялото
И Той има тъмен цвят на тялото.
(2.18.191)
Според Корана, Върховният Бог притежава
Трансцендeнтална снага, която в блаженство пребивава.
Той е Абсолютната Истина и във вечното си състояние
Е всепроникващ и обладава всезнание.
На всичко съществуващо в света
Той е изворът и обителта.
(2.18.192)
Той твори, поддържа и разрушава,
И изначалния подслон на всички проявления остава.
(2.18.193)
Богът е самата Истина Върховна,
От всекиго обожаван с преданост любовна.
Той е причината на всички причини
И който преданост към Него има,
Зает във служене със вдъхновение,
Избавя се от материалното творение.
(2.18.194)
Нито една обусловена душа
Не може да се измъкне от оплитането в света,
Без да служи на Върховния Бог;
Крайната цел е Неговата любов.
(2.18.195)
Щастието от освобождението, когато
Съзнанието с битието Божие е слято,
Не може да се сравни и с частичка дори
От блаженството неземно, което струи
От служенето с влюбено сърце
Във Божиите лотосни нозе.
(2.18.196)
В Корана има описания
На кармични дейности, спекулативно знание,
Мистични сили и със Бога единение.
Но в крайна сметка, без съмнение
Всичко това се опровергава
И служенето към Божествената Личност се установява.
(2.18.197)
Познавачите на Корана като че ли
В знанието не са много напреднали.
Сред множеството методи предписани,
Те не могат да открият улисани
Окончателното заключение,
Което е най-мощното утвърждение.
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(2.18.198)
Разсъждавайки трезво сам
Върху написаното във вашия Коран,
Искам да чуя твоето мнение Какво е крайното му заключение?”
(2.18.199)
Отвърна Му така светият мюсюлманин:
„Всичко е точно както от Теб бе заключено.
Това със сигурност написано е във Корана,
Ала не го разбират, ни приемат нашите учени.
(2.18.200)
Обикновено те правят описание
На безличностното Му сияние.
Личностният Му аспект едва познават Какво да говорим пък да Го обожават!
Даже от далечно разстояние
Е видно, че им липсва знание.
(2.18.201)
Тъй като този същият Върховен Бог си Ти,
Моля Те, милостив към падналия мен бъди!
(2.18.202)
Аз Корана щателно изучавах,
Но накрая не можах да заключа
Каква е целта на живота; не съзнавах
Как това богатство да получа.
(2.18.203)
Сега, когато очите ми Те видяха,
Устните ми Харе Кришна запяха.
Фалшивият ми престиж, че съм учен велик
Като мъглица се стопи пред светлия Ти лик.”
(2.18.204)
Казвайки това, светият мюсюлманин
Падна в лотосовите нозе на Шри Чайтаня
И най-смирено Го помоли
За крайната цел в живота да говори
И за метода, посредством който тя
Е достижима за обусловената душа.
(2.18.205)
Чайтаня каза му: „Моля те, стани!
Ти промълви на Кришна светите имена
И всеки твой отминал грях се изпари;
Чист като капка роса си сега!”
(2.18.206)
Тогава се обърна Шри Чайтаня
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Към всички мюсюлмани сбрани:
„Възпявайте светите имена на Бога!
По-добър съвет Аз да ви дам не мога.
Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе!”
Докато възпяването тъй започна да тече,
Екстатична любов мюсюлманите обзе.
(2.18.207)
По този начин Богът пряко инициира
Светия човек, като го посъветва да не спира
Да възпява имената на Кришна свети
И с името Рамадаса го дари.
А друг един патхански мюсюлман
Се казваше Виджули Кхан.
(2.18.208)
Виджули Кхан бе много млад
И син бе на султан богат,
А всички други мюсюлмани,
Или така наречени Патхани
От Рамадаса предводени,
Бяха негови слуги и подчинени.
(2.18.209)
Виджули Кхан също отдадено падна
В лотосовите нозе на Бога като данда,
А Чайтаня постави стъпалото си нежно
Върху главата му, изпълнена с надежда.
(2.18.210)
След като така дари ги с милостта си,
Махапрабху напусна тяхната страна.
Всички тези мюсюлмани станаха санняси
И така прославиха рода си Патхана.
(2.18.211)
По-късно тази група се прослави
Навред като Патханите-ваишнави.
Те пътуваха из цялата страна,
Разнасяйки на Шри Чайтаня славата.
(2.18.212)
Виджули Кхан напредна много във предаността
И неговата слава се разнесе по всички свети места.
(2.18.213)
Ето как Чайтаня, далновидния
Изпълняваше Своята дивна лила.
Милостта Му заля западна Индия,
Щастие на явани и млеччхи дарила.
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(2.18.214)
Шри Чайтаня сетне продължи да пътешества
Като посети мястото, наречено Соро-кшетра.
Там Той се изкъпа в Ганга на нейния бряг,
А сетне се отправи по поречието към Праяг.
(2.18.215)
На Соро-кшетра Шри Кришна Чайтаня помоли
Санодия брахмана и Кришнадаса да се върнат у дома.
Ала те взеха сърцераздирателно да Му говорят,
Изричайки във отчаянието си следните слова:
(2.18.216)
„Нека вървим със Тебе в крак
И да Те придружиме до Праяг.
Ако не тръгнем, кой знае дали
Твоята милост отново ще ни осени.
(2.18.217)
В тази страна живеят главно мюсюлмани,
На всяка крачка някоя беда може да стане.
И макар Балабхадра Бхаттачария да е учен велик,
Той все пак не знае да говори на местния език.”
(2.18.218)
След като предложението им чу,
Усмивка лека озари Махапрабху.
Така те двамата с Него продължиха
И в пътуването Му го придружиха.
(2.18.219)
Всеки, който зърнеше Чайтаня,
Изпадаше във екстатично състояние
И надмогнат от божествена любов,
Да възпява Харе Кришна бе готов.
(2.18.220)
Който и да срещнеше Махапрабху
Като ваишнава първокласен се прочу,
А всеки, който срещнеше този ваишнава,
Преданоотдаден на свой ред също става.
По този начин, във всички градове и села
На Махапрабху разпространи се милостта.
(2.18.221)
Точно както Южна Индия преди това
Той потопи във океаните на любовта,
Така и западната част на Индия сега
Със обичта към Бог Махапрабху заля.
(2.18.222)
Махапрабху Шри Кришна Чайтаня
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Пристигна във Праяга най-накрая
И в продължение на десет дни
Се къпа там, където светите реки
Ямуна, Ганг и Сарасвати
Се вливат на Макара-санкранти.
(2.18.223)
Посещението на Шри Чайтаня във Вриндаван
И Неговите дейности са действително безброй.
Бог Шеша с хиляди глави и усти се слави,
Ала предела им не може да достигне даже Той.
(2.18.224)
Как може една обикновена джива
Забавленията на Бога да опише живо?
Аз не се докоснах до същността им тъй дълбока,
А под формата на резюме ви дадох най-обща насока.
(2.18.225)
Забавленията и похватите на Шри Чайтаня
Са необичайни и отвъд всяко описание.
Нещастен е онзи, който няма вяра в това,
Дори след като чул е всички тези неща.
(2.18.226)
Забавленията Му от началото до края
Нямат нищо общо с обичая.
Просто слушайте ги с вяра и така
Приемете ги за истина.
(2.18.227)
На глупец окаян ми прилича
Онзи, който оспорва всички тези неща.
Той самичък страшна мълния навлича
Върху собствената си глава.
(2.18.228)
Забавленията на Шри Чайтаня
Са океан нектарен без очертания.
Капчица от този океан дори
Може целия свят да наводни
И в блаженство да го потопи.
(2.18.229)
На Рупа-Рагхунатха моля се във лотосовите нозе
Щедрата им милост да облее клетото сърце
На мене, Кришнадас, който в следите им вървя
И „Чайтаня Чаритамрита” разказвам с предана душа.
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ГЛАВА ДЕВЕТНАДЕСЕТА
БОГ ШРИ ЧАЙТАНЯ МАХАПРАБХУ НАСТАВЛЯВА ШРИЛА РУПА
ГОСВАМИ

(2.19.1)
Преди първоначалното творение
На цялото космично проявление,
Богът в сърцето Брахмаджи просветли
С детайли как творението да осъществи
И знанието на Ведите Той също му разкри.
Точно по същия начин Бог Чайтаня реши
Забавленията на Кришна във Вриндавана да съживи,
Като с духовна мощ сърцето на Рупа Госвами зареди.
Така упълномощен, Рупа Госвами успя
Дейностите на Кришна във Вриндавана да възстанови,
Които се бяха изгубили от паметта на света
И така Кришна съзнание навсякъде разпространи.
(2.19.2)
Вечна слава на Шри Чайтаня Махапрабху!
Вечна слава на красивия Бог Нитянанда!
Вечна слава на милостивия Адвейтачандра
И на всеки, що със преданост посланието чу!
(2.19.3)
След като бяха успели
Да срещнат Бога в Рамакели,
Рупа и Санатана, двамата братя
Се върнаха по домовете си обратно.
(2.19.4)
Чудейки се как да се отърват от земните си дела,
Започнаха да измислят начини двамата братя.
Двамина брахмани те назначиха затова
И заплатиха им богато-пребогато.
(2.19.5)
Брахманите извършиха ритуали религиозни
И името на Кришна възпяваха сериозно
С молитви двамата братя много скоро да успеят
В лотосовите нозе на Махапрабху да заживеят.
(2.19.6)
По това време Рупа Госвами кротко
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Завърна се в своя дом на грихастха,
Взимайки със себе си голяма лодка,
Претрупана със несметни богатства.
(2.19.7)
Шрила Рупа Госвами раздели
Богатството, което бе донесъл у дома.
Половината за брахмани и ваишнави задели,
А четвърт за роднините си той събра.
(2.19.8)
Една четвърт от богатството пък скри
При един брахмана, за да има пари,
Понеже таеше опасения големи,
Че го очакват юридически проблеми.
(2.19.9)
Десет хиляди монети той депозира,
Похарчени по-късно от Санатана Госвами ,
Под попечителството да се намират
На един местен бенгалски бакалин.
(2.19.10)
Тогава Шрила Рупа Госвами дочу,
Че в Пури върнал се е Махапрабху
И че отново към Вриндавана се кани да върви
На джунглата Джхарикханда през гъстите гори.
(2.19.11)
Рупа Госвами изпрати от Бенгал
Двама души с мисия във Нилачал
Да открият кога Махапрабху възнамерява
Към святата Вриндавана да се отправи.
(2.19.12)
Рупа Госвами каза на двамата мъже:
„Веднага щом поеме с лотосовите си нозе,
Бързо тук с вестта се вие върнете,
За да бъде от мен нужното предприето.”
(2.19.13)
Докато Санатана Госвами беше
Във Бенгал, известен като Гауда-деша,
Той си мислеше: „Знам, че Набоба
От мен е много, много доволен.
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Така че няма никакво съмнение Към него имам задължение.
(2.19.14)
Успея ли да предизвикам неговото раздразнение,
Това ще ми донесе голямо облекчение.
Такова е моето заключение.”
(2.19.15)
Под претекст, че е неразположен,
Санатана своята служба отложи
И остана си във своя дом богат,
Спирайки да посещава царския палат.
(2.19.16)
Алчните чиновници от неговия персонал
Изпълняваха длъжността, която беше сдал,
А Санатана у дома си мислеше за Чайтаня
И със светци обсъждаше свещените писания.
(2.19.17)
Шрила Санатана Госвами обсъждаше със плам
Любимия на ваишнавите „Шримад Бхагаватам”
В обкръжението на двайсетинаТрийсетина учени брамини.
(2.19.18)
Докато Санатана изучаваше „Шримад Бхагаватам”
Насред обкръжението от брахмани, един ден
Сам Набобът на Бенгал пристигна там,
От още една друга личност придружен.
(2.19.19)
Веднага щом брахманите и Санатана Госвами
Видяха, че Набоба към тях се приближава,
Те станаха и почтително отдадоха пранами
И място за сядане предложиха му както подобава.
(2.19.20)
Набобът каза: „Личния си лекар аз изпратих
Да те прегледа, но в текст прав
Той ми каза, че от нищо не си патиш
И въобще, че си напълно здрав.
(2.19.21)
От теб завися толкова сега
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Да изпълняваш моите дела.
Но ти задълженията си изостави;
Стоиш си у дома и ето какво правиш!
(2.19.22)
Всичките ми дейности ти провали!
Честно, какво намислил си, кажи?”
(2.19.23)
Санатана Госвами му отвърна:
„На служба при теб аз няма да се върна.
Моля те намери си някой друг сега
Да се грижи за правителствените дела.”
(2.19.24)
Чувайки думите на Санатана Госвами,
Набобът поразен от гняв остана:
„Аз, който съм твой брат по-голям,
Действам като грабител без срам.
(2.19.25)
Убивайки много живи същества
Бенгал превърнах в пустошта,
А ето, че сега самият ти
Всичките ми планове опустоши.”
(2.19.26)
Санатана Госвами отговори:
„На Бенгал ти си владетел независим.
Когато някой провинение стори,
Наказваш го съответно, даже да е хрисим.”
(2.19.27)
Чувайки това, Набобът на Бенгал
Стана и, от гняв почервенял,
Се завърна у дома си, като нареди
Санатана в затвора да стои.
(2.19.28)
По това време Набобът се накани
Да нападне провинция Ориса
И каза на Санатана Госвами:
„Ела! Да ме последваш си орисан!”
(2.19.29)
Санатана Госвами отговори:
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„Това, което каниш се да сториш
Като отиваш във провинция Ориса
Не мен, а теб на гибел ще ориса,
Защото болка ти на Бога причиняваш.
Със заповедите си вече не ме подчиняваш!”
(2.19.30)
Набобът арестува Санатана Госвами
И отново хвърли го в зандана.
Точно по това време Шри Чайтаня
Отправи се от Пури в Вриндавана.
(2.19.31)
Двамата души, които Рупа Госвами изпрати от Бенгал
Да разберат за заминаването на Махапрабху от Нилачал,
Се върнаха и съобщиха на Рупа Госвами,
Че Богът вече е заминал за Вриндаван Дхама.
(2.19.32)
Веднага щом от пратениците узна това,
Незабавно побърза Шрила Рупа Госвами
Да прати писмо на Санатана с вестта,
Че Махапрабху заминал е за Вриндавана.
(2.19.33)
В писмото си Шри Рупа Госвами
Написа: „Аз и брат ни Анупама
Отправяме се, както вече чу,
Да отидем и да видим Махапрабху.
Ти също трябва някак си да се освободиш
И във Вриндавана към нас да се присъединиш.
(2.19.34)
Оставил съм десет хиляди монети
При бакалина, за да бъдат предприети
Мерки ти да се избавиш от затвора,
Подкупвайки нужните за целта хора.
(2.19.35)
Някак си излез на свобода
И във Вриндавана бързо ела!“
След това писмо, братята двама Шри Рупа Госвами и Анупама Упътиха се за желания даршана
С Махапрабху Шри Кришна Чайтаня.
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(2.19.36)
Братът на Шрила Рупа Госвами сам
Бе велик отдаден на име Валлабха,
Ала както често в света става,
Анупама Маллика бе назован.
(2.19.37)
Рупа и Анупама, брат му драг,
Заедно отидоха в Праяг
И бяха много щастливи да чуят новините,
Че следвали са Бог Чайтаня по петите.
(2.19.38)
Докато Шри Чайтаня беше във Праяга,
Отиде да посети храма Бинду Мадхава
И следваше Го многохилядна тълпа,
Копнееща да зърне сияещата Му снага.
(2.19.39)
Някои от хората, които следваха Бога
Сълзите си да възпрат разбраха, че не могат.
Някои танцуваха или пък се смееха,
Други имената Божии високо пееха,
А някои се търкаляха без свян излишна
И възклицаваха с любов: „О, Кришна! Кришна!“
(2.19.40)
Праяг се намира там, дето се вливат
Светата Ганг и Ямуна красива
И макар тези реки да не заливат
Праяг, когато водата им се надига,
Шри Чайтаня цялата област заля
С екстазните вълни на любовта.
(2.19.41)
Виждайки огромната тълпа,
Двамата братя останаха инкогнито
И наблюдаваха как към Бинду Мадхава,
Сърцето на Махапрабху със обич бе пропито.
(2.19.42)
Богът възпяваше високо светите имена,
Танцуващ във пламтящия екстаз на любовта,
И с вдигнати ръце, със бляскави очи
Всекиго молеше да пее „Хари! Хари!”

600

(2.19.43)
Чайтаня Махапрабху щом съзряха,
Всички удивени от величието Му бяха.
Всъщност да опиша правилно не мога
Забавленията във Праяг на Бога.
(2.19.44)
Шри Чайтаня запозна се там
Със един брахмана от Декан,
Който у дома си Го покани
Да отдъхне и да се нахрани.
(2.19.45)
Докато уединил се бе Чайтаня
В дома на този Декана брахмана,
Рупа Госвами и брат му Анупама
Дойдоха да се срещнат с Него двама.
(2.19.46)
Като Го видяха още отдалече,
Всеки от братята в прахта се свлече
И между зъбите си поставяйки по стиска слама,
Пред Него проснаха се в дандават пранама.
(2.19.47)
В присъствието на Бог Чайтаня
Двамата братя Рупа и Анупама
В сърцата си бяха завладяни
От екстатична преданост голяма
И рецитирайки санскритски шлоки,
Те ставаха и падаха във всичките посоки
И дандават отдаваха отново и отново,
Благословени с дара на изкусно слово.
(2.19.48)
Шри Чайтаня се зарадва много
Да види Рупа Госвами отново.
Той каза му: „Стани! Стани!
О, мили Рупа, ела и Ме прегърни!”
(2.19.49)
Чайтаня Махапрабху тогава рече им така:
„Невъзможно е да се опише на Кришна милостта,
Защото Той предизвика вашето спасение
От ямата на материалното наслаждение.
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(2.19.50)
Кришна казва: „Човек може да е велик учен по санскрит
Или в познаването на ведическата литература развит,
Но ако чисто предано служене не изпълнява,
Никой за Мой преданоотдаден не го признава.
Ала дори в семейство на чандали да е някой роден,
Той Ми е много скъп, ако е искрено предан на Мен.
Който не желае на плодовете от делата да се наслаждава,
Нито във ума си с вещо жонгльорство разсъждава,
Той заслужава всяко почитание непревзето
И, каквото и да предлага, следва да бъде прието.
Такъв отдаден същата почит заслужава
Каквато на Мен, Бога, обичайно се отдава.”204
(2.19.51)
След като приведе в доказателство цитата,
Шри Чайтаня прегърна и двамата братя
И по Своята милост безгранична
Постави нозе на главите им лично.
(2.19.52)
От безпричинната милост на Бога обляни,
Двамата братя допряха смирено своите длани
И следните молитви съкровени Му поднесоха,
Сякаш сърцата си във жертва Му принесоха:
(2.19.53)
„О, инкарнация най-великодушна,
Ти всъщност си самият Кришна!
Появил се като Шри Кришна Чайтаня
Със златния цвят на Шримати Радхарани,
Ти разпространяваш чистата любов към Бог надлъж и шир,
Затова отдаваме смирени почитания на Теб безспир!
(2.19.54)
Поднасяме поклоните си на този Върховен Бог,
Който да преобърне издън трите свята е готов.
Обезумели на невежеството в тъмнината,
Той спаси ги от окаяната им болест саката,
Като ги подлуди по нектара, що безспир се лее
От съкровищницата, дето любовта към Бог живее.

204

„Хари Бхакти Виласа” 10.127
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Приемаме подслон у Шри Кришна Чайтаня,
Чийто дивни дейности не подлежат на описание!“
(2.19.55)
След това Шри Чайтаня ги разположи
До Него да седнат и въпроса си изложи:
„Какви новини имате вие двама
За вашия обичан брат, Санатана?“
(2.19.56)
„От Хюсеин Шах,” - Рупа Госвами отговори „Брат ни Санатан бе хвърлен във затвора.
Ако Ти милостиво го спасиш, тогава
От оковите му нищо няма да остава.”
(2.19.57)
Шри Чайтаня отговори незабавно:
„Санатана вече е освободен
От затворничество си коварно
И много скоро ще се срещне с Мен.”
(2.19.58)
Браминът тогава помоли Чайтаня
Да приеме Своята храна.
Рупа Госвами също този ден остана
На брамина от Декан в дома.
(2.19.59)
Балабхадра Бхаттачария двамата братя покани
Да приемат от остатъците от храната на Чайтаня.
(2.19.60)
Махапрабху избра да се установи
Там, дето се вливаха двете реки,
На мястото наречено Тривени.
А двамата братя вдъхновени Рупа Госвами и Шри Валлабха Недалеч от Бога настаниха се сега.
(2.19.61)
По това време Валлабха Бхатта бе останал
В селището, наречено Адаила-грама
И отиде на мястото, където бе Махапрабху
Веднага щом за Неговото идване дочу.
(2.19.62)
Виждайки свидния си Шри Чайтаня,
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Валлабха Бхатта Му отдаде почитания,
А Богът го прегърна и двамата след това
Разговаряха за Кришна чак до сред нощта.
(2.19.63)
Шри Чайтаня изпита огромна екстатична любов
Щом заговориха за Кришна, обичния Му Бог.
Но Махапрабху възпря своите чувства, когато
Засрами се в присъствието на Валлабха Бхатта.
(2.19.64)
Макар Чайтаня външно да запазваше самообладание,
Любовта бушуваше отвътре във екстазно състояние
И Той неспособен бе да я удържа в клетка,
А Валлабха Бхатта беше поразен от тази гледка.
(2.19.65)
След това Валлабха Бхатта покани
На обяд в дома си Шри Чайтаня,
Където Богът почтително се изправи
И братята Рупа и Анупам му представи.
(2.19.66)
Ала братята Рупа и Анупам
В естествения си кротък свян
На Валлабха Бхатта отдалеч се поклониха,
Като доземи в смирението си се снишиха.
(2.19.67)
Когато Валлабха Бхаттачария отправи се към тях,
Рупа и Анупама избягаха и се отдалечиха.
Рупа рече: „Не ме докосвай, аз потънал съм във грях.
Хората само като ме видяха се замърсиха.”
(2.19.68)
Валлабха Бхатта от това остана удивен,
Ала Махапрабху бе много удовлетворен
И с вид сериозен Шри Чайтаня
На Рупа направи следното описание.
(2.19.69)
Махапрабху рече: „Не го докосвай
Защото той е много долнокастов.
Към ведическите принципи имаш сериозно отношение
И си опитен извършител на много жертвоприношения.
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Също и към аристокрацията принадлежиш;
Ако го докоснеш може да се оскверниш.”
(2.19.70)
Ала чувайки, че светите имена
Братята безспир повтаряха с уста,
Валлабха Бхатта намеците долови
На Махапрабху в усмихнатите очи.
(2.19.71)
Валлабха Бхатачария рече спонтанно:
„Но те двамата повтарят постоянно
Святото име на Кришна, което означава,
Че в тях никакво замърсяване не остава.
Как може тогава да са недокосваеми?
Напротив, те са най-издигнати и почитаеми!”
(2.19.72)
Валлабха Бхатта тогава с глас тих
Рецитира следния Бхагаватамски стих:
„Мой скъпи Господи, онзи, който винаги възпява
Твоето свято име, по-велик от брахмана става.
Макар че може да произлиза от кучеядски род
И да се смята за най-нисшия от целия народ,
При все това той се прославя. Така аз мога
Да опиша дивния ефект от името на Бога.
Затова може да се каже в заключение
За човек, който святото име на Бога възпява,
Че е извършил всяко жертвоприношение,
Аскеза и благотворителност, които Веда споменава
И се е къпал във всички свети места за поклонение,
Изучавал е всички Веди и с право Арян се назовава.“205
(2.19.73)
Чайтаня Махапрабху остана много доволен,
Че Валлабха Бхатта цитира в порив неволен
Шастрите за позицията на предания висша
И след като го похвали за това лично,
Цял преливайки от любов и щастие,
Сам рецитира стихове от шастрите.

205
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(2.19.74)
Първият стих, който Махапрабху извая,
Бе цитат от „Хари-бхакти-судходая”206:
„Човек, който качествата чисти притежава
На брахмана, зает във служене като ваишнава,
Което като пожар на пепел изгаря всички
Греховни реакции от животите предишни,
Със сигурност е спасен от раждането низше
По милостта на Върховния Бог Шри Кришна,
Дори да е роден в семейство на чандали
Които, осквернени, кучета са яли.
Него образованите учени признават;
Ала напротив почит такава не отдават
На някой, който Ведите добре познава,
Но на Бога служене със обич не отдава.”
(2.19.75)
„За онзи, който от предано служене е лишен,
Дори във род или народ велик да е роден,
Познаването на разкритите писания,
Извършването на отречения и покаяния,
Възпяването на мантри от Ведите свещени
Са като украшения по мъртво тяло тленно.
Подходяща е подобна мизерна украса
Само за низшия вкус на общата маса.”207
(2.19.76)
Когато видя на Бога любовния екстаз,
Валлабха Бхаттачария изпадна във захлас.
Той също беше удивен как Богът знае
Същината на преданото служене да очертае,
А бе пленен и от красотата Му лична,
Както и от влиянието и качествата Му различни.
(2.19.77)
След това Валлабха Бхатта кротко
Покани Бога и другарите Му в една лодка,
Да ги откара щастлив у дома,
За да ги нагости с храна.

206
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(2.19.78)
Докато на Ямуна прекосяваха водата
Шри Чайтаня взря й се в тъмнотата
И незабавно объркан от любовта беше,
Която екстатично в Него като река течеше.
(2.19.79)
Всъщност, веднага щом Ямуна видя,
Шри Чайтаня гръмогласно изрева
И хвърли се в дълбоката й вода,
А сърцето на другарите Му в страх замря.
(2.19.80)
Те всички Го грабнаха за стъпалата
И незабавно Го измъкнаха от водата.
Веднъж щом на лодката зае положение,
Богът затанцува с прелестни движения.
(2.19.81)
Заради тежката снага на Бог Чайтаня,
Лодката взе да се клатушка и накланя
И като започна да се пълни с вода,
За малко не потъна тя едва.
(2.19.82)
Шри Кришна Чайтаня се опита да се въздържи
Доколкото е възможно пред Валлабхачария,
Но макар спокойствие да се стараеше да съхрани,
Екстатичната му любов премина всички очертания.
(2.19.83)
Ала като с обстоятелствата се съобрази,
Махапрабху най-сетне се успокои,
Та лодката можа да стигне Адаила
И акостира на брега със сетна сила.
(2.19.84)
За благополучието на Бога притеснен,
Валлабха Бхаттачария остана този ден
В компанията на Чайтаня, като уреди
Да се изкъпе и сетне у дома Го приюти.
(2.19.85)
Когато Шри Махапрабху Чайтаня
Дойде в дома на Валлабха Бхаттачария,
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Радостен той Бога удобно настани
И лично със любов нозете Му уми.
(2.19.86)
Валлабха Бхаттачария и цялата му рода
Поръсиха главите си със святата вода.
Тогава те предложиха с любов на Бога
Най-хубавите дрехи, които да намерят могат.
(2.19.87)
С голяма пищност обожава Бога Валлабхачария,
Поднасяйки благоухания, цветя и лампи.
А сетне с уважение помоли Балабхадра Бхаттачария
Храна да Му приготви с готварските си таланти.
(2.19.88)
Така обядва Шри Чайтаня
Със грижа и любов голяма.
С тази храна също нахрани
Шри Валлабха и Шри Рупа Госвами.
(2.19.89)
Валлабха Бхаттачария поднесе най-напред
Остатъците от прасада, сладки като мед,
На Рупа Госвами, а пък след това
И на Кришнадаса с преданата душа.
(2.19.90)
Тогава на Бога дадоха подправки
Да освежи устните си сладки;
След това Го сложиха да си почива,
Докато Валлабха нозете Му разтрива.
(2.19.91)
Валлабха Бхатта масажираше Неговите нозе,
Но Шри Чайтаня го изпрати да хапне прасада
И след като смирено прасадама прие,
Отново в лотосовите Му нозе той сяда.
(2.19.92)
По това време Рагхупати Упадхяя
Пристигна от областта Тирухита.
Той беше учен, който много знае,
Велик предан, който джентълменството зачита.
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(2.19.93)
Рагхупати Упадхяя поднесе своите почитания
В лотосовите нозе на Шри Чайтаня,
А Богът го благослови, облян в сияние:
„Винаги бъди в Кришна съзнание!”
(2.19.94)
Рагхупати Упадхяя бе много удовлетворен
Да чуе как от Бог Чайтаня бе благословен.
След това Махапрабху го помоли
Да опише Бог Шри Кришна на воля.
(2.19.95)
Когато Рагхупати бе помолен да опише Кришна,
Той рецитира стихове, които бе съставил лично.
Слушайки на забавленията Му тези описания,
От любов екстазна бе надмогнат Шри Чайтаня.
(2.19.96)
Ето какво рецитира Рагхупати Упадхяя:
„Онези, които се страхуват от махамая,
Ведическата литература с внимание обожават;
Други почитат смрити, които Ведите продължават,
А трети обожават „Шри Махабхарата”.
Що касае мен, аз обожавам бащата
На Кришна, Махараджа Нанда, който дори не знае,
Че в двора му Абсолютната Истина си играе.”208
(2.19.97)
Когато Бог Чайтаня го помоли още
Да рецитира с пламъка на любовта си мощен,
Рагхупати незабавно Му се поклони
И тутакси молбата Му удовлетвори:
(2.19.98)
„Кому да кажа, та да ми повярва, че
Върховния Бог, който всички влече,
В храстите се крие и гопите следи
По бреговете на река Ямунаджи.
По този начин на всички за удивление,
Той демонстрира Своите забавления.”209

208
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Този стих също е включен в „Падявали”(99)
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(2.19.99)
Шри Чайтаня не искаше да вижда края
На описанията на Рагхупати Упадхяя.
Екстазните вълни на любовта тъй Го заляха,
Че умът и тялото Му отмаляха.
(2.19.100)
Когато Рагхупати Упадхяй видя
Екстаза, който Шри Махапрабху заля,
В ума си той реши, че би било погрешно
Да смята за обикновен човек самия Кришна.
(2.19.101)
Чайтаня Махапрабху го попита с глас дълбок:
„Кажи, според тебе кой е Върховният Бог?”
Отвърна Му Рагхупати Упадхяя:
„Формата на Шямасундара, то се знае!”
(2.19.102)
„От всичките места, които Кришна обитава
Кое, ти мислиш, като най-добро се назовава?“
Рагхупати Упадхяя рече: „Несъмнено,
Мадху-пури, или Матхура-дхам е най-благословена.“
(2.19.103)
„Кое е най-добро – попита пак Господ Чайтаня –
Детството, юношеството или младостта на Кришна?”
Рагхупати Упадхяя отговори Му без колебание:
„Младостта е най-добрата възраст, споровете са излишни!”
(2.19.104)
Чайтаня Махапрабху да го пита продължи:
„А от всички раси, коя е според тебе най-добра?“
Рагхупати Упадхяя не можа да се въздържи:
„Настроението, в което е интимна любовта.“
(2.19.105)
Тогава Шри Чайтаня изрази Своето мнение:
„Ти несъмнено даде първокласни заключения!”
След тези думи, със пресекващ глас,
Той рецитира пълния стих в екстаз:
(2.19.106)
„На Шямасундара прекрасната форма
Е формата на Бога най-върховна.
Градът Матхура е върховната обител -
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Щастлив е всеки неин жител!
Човек би следвало върху възрастта да медитира
На Кришна, когато младостта Му току-що напира;
А настроението, в което се обменя интимна любов
Е най-висшето от забавленията на благия Бог.“210
(2.19.107)
Сетне Чайтаня Махапрабху прегърна
Рагхупади Упадхяя в екстатична любов
И, танцувайки, сърцето му отвърна
На любовта на неустоимия зов.
(2.19.108)
Валлабха Бхаттачария на гледката дивна се любува
Как Махапрабху със Рагхупати Упадхяй танцува.
Той дори доведе двамата си сина, които
Се проснаха на земята на Бога в ногите.
(2.19.109)
Когато всеки от съселяните чу
За пристигането на Махапрабху,
Те до един се стекоха за Неговия даршана
И предан на Кришна всеки стана.
(2.19.110)
Всички жители на това село
Покани искаха да отправят смело
Богът домовете им да навести,
Ала Бхаттачария им забрани.
(2.19.111)
Сетне Валлабха Бхаттачария прецени,
Че Махапрабху в Адаила не бива дълго да стои,
Понеже във Ямуна се бе хвърлил от любов
И затова в Праяг да Го придружи беше готов.
(2.19.112)
Валлабха каза: „Ако на някой Богът му е драг,
Може да отиде и да Го покани във Праяг.”
По този начин той Чайтаня със себе си взе
И към Праяг потеглиха пеш с боси нозе.

210
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(2.19.113)
Бхаттачария се стараеше да избягва Ямуна,
Затова качи Бога на една малка шхуна
И пътувайки по река Ганга с нея,
Пристанаха във Праяг на кея.
(2.19.114)
Тъй като в Праяга голяма бе тълпата,
Махапрабху отиде в Дашашвамедха-гхата.
Богът там Шрила Рупа Госвами просветли
И във философията на бхакти го упълномощи.
(2.19.115)
Бог Чайтаня преподаваше на Рупа Госвами
За най-висшия хоризонт на истината за Кришна,
За преданото служене и как предан да се стане,
За расите трансцендентални, а сред тях най-скришна
За кулминацията в любовта между Радхика и Шям;
А накрая му посочи заключенията на „Бхагаватам”.
(2.19.116)
Шри Чайтаня предаде във вид на учение
На Рупа Госвами всички заключения,
Които беше чул от Рамананда Рая,
Упълномощавайки го най-накрая
Значението им хубаво да разбере
И на своите ученици да ги предаде.
(2.19.117)
Влизайки в сърцето на Рупа Госвами,
Шри Чайтаня Махапрабху там остана
И с енергията си лично го упълномощи
Всички истини и принципи да утвърди.
Той стори така, че неговото мнение
Да съответства на съвършените заключения
На цялата сиддханта на парампара;
Тъй Рупа ученията от Чайтаня разбра.
(2.19.118)
В книгата си „Чайтаня Чандродая”
Поетът Кави Карнапура Махашая
Описание детайлно превъзходно стори
На това, което Рупа и Чайтаня си говорят.
(2.19.119)
„Спомените за забавленията на Кришна във Вриндавана
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С течение на времето бяха съвсем, съвсем забравени.
За да наблегне точно на тези трансцендентални игри,
Шри Чайтаня Рупа и Санатана упълномощи
С нектара на милостта си любяща и добра
Да извършат във Вриндавана тези дела.”211
(2.19.120)
„Шри Рупа Госвами още от самото начало
Дълбоко привлечен бе със сърце затрептяло
Към качествата на Шри Чайтаня прекрасни
И бе освободен завинаги от мъките ужасни
На кладенеца на семейния живот голям;
Така Рупа Госвами и брат му, Анупам,
От Шри Чайтаня бяха благословени.
Макар че формите на Бога са установени
Завинаги и вечно в трансцедентността,
В Праяга Шри Махапрабху разкри в слова
На Своя скъп преданоотдаден Шри Госвами Рупа
За екстатичната любов към Кришна висшата наука
С обич нежна го прегърна в Своите ръце,
И с милостта си цяла го дари от все сърце.
(2.19.121)
Рупа Госвами, който бе близък другар
И съратник на Сварупа Дамодар,
Бе пълно копие на Шри Чайтаня
И колко Му бе скъп не подлежи на описание,
Тъй като беше въплъщение на любовта Му екстатична.
Изключително красив беше самият Рупа лично!
Той следваше с най-голямо внимание
Принципите, очертани от Чайтаня
И притежаваше компетентност и сила
Правилно да опише кришна-лила.
Шри Чайтаня с милостта си го дари
Да сътворява трансцендентални творби.”212
(2.19.122)
Поетът Кави Карнапура описа и изреди
На различни места великолепните черти
В характера на Шрила Рупа Госвами;
Разказано бе и как Бог Шри Чайтаня
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Със безпричинна си милост дари
Рупа и Санатана, великите души.
(2.19.123)
И Рупа, и Санатана Госвами
Бяха обект на обич и на почитание
За великите стожери на предаността,
Отдадени на Шри Чайтаня в любовта.
(2.19.124)
Ако някой върнеше се в своята държава,
След като посетил бе и видял Вриндаван,
Придружителите на Бога тогава
Започваха въпроси да му задават.
(2.19.125)
Ето някои от въпросите, които се задават:
„Рупа и Санатан във Вриндаван как се справят?
Какви са дейностите им след като станаха санняси?
И как успяват да се препитават бедните монаси?”
(2.19.126)
Придружителите на Бога питаха също:
„Как Рупа и Санатана служат денонощно?“
По това време човекът, върнал се от Вриндаван,
Започваше Рупа и Санатана Госвами да възхвалява:
(2.19.127)
„Всъщност двамата братя жилище си нямат,
Всяка нощ под различно дърво пребивават.
(2.19.128)
Шрила Рупа и Шрила Санатана Госвами
Просят храница от домовете на брахмани.
Изоставяйки всички материални наслаждения,
Те приемат само коричка хляб и леблебия.
(2.19.129)
Имат си само по едно канче за вода,
Протритите си чадари ползват за одеяла,
За Кришна разговарят, светите имена мантруват
И в голяма радост, ликувайки танцуват.
(2.19.130)
Почти двадесет и четири часа на ден
Всеки от тях е в служене на Бога потопен.
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Те обикновено спят по час-час и половина,
А в някои дни дори не спират да починат,
Възпявайки постоянно светите имена,
Неуморни нито сън желаят, ни храна.
(2.19.131)
Понякога пишат предана литература,
Понякога слушат за Чайтаня с плам дълбок,
Друг път пък мислят си за Джаганнатха Пури Града, където намира се любимият им Бог.”
(2.19.132)
Когато личните спътници на Бог Чайтаня
Чуваха тези необикновени описания
За дейностите на двамата Госвами,
Те си казваха: „Нищо чудно няма!
Когато някой милостта на Бог получи,
Всичко прекрасно може да му се случи.”
(2.19.133)
Шрила Рупа Госвами лично говори
За милостта, която Шри Чайтаня му стори
Във благоприятното встъпление
Към едно свое литературно произведение.213
(2.19.134)
„Въпреки че най-нисш съм от всички хора
И нямам знание, за преданост да не говоря,
И макар че съм лишен от всякаква култура,
Вдъхновението да пиша предана литература
Ми бе дарено милостиво от Бог Шри Чайтаня;
Затова на Него аз отдавам своите почитания!
Той на духовното равнище ме повдига
И ми дава шанс да пиша тези книги.“
(2.19.135)
Десет последователни дни
Чайтаня във Праяг стоя
И Рупа Госвами упълномощи
С енергията, нужна за това.
(2.19.136)
Шри Чайтаня Махапрабху го потупа:
213
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„Слушай, скъпи Мой Шри Рупа,
Не е възможно напълно да се опише
Преданото служене - нещо толкова висше!
Затова Аз само опит ще направя
Обобщено признаците му да ти представя.
(2.19.137)
Океанът от расата на служенето сладка
Надлъж и шир неизмерим е;
Аз ти описвам едва едничка капка,
За да вкусиш как неустоим е.
(2.19.138)
В този свят безброй живи същества
Се помещават в 8 400 000 вида тела
И всички те се скитат неудовлетворени
В рамките на материалната вселена.
(2.19.139)
Душата се описва като една
Десетохилядна от косъма на големина Такава е оригиналната природа фина,
Която всяко живо създание има.
(2.19.140)
„Ако върха на един косъм разделим
На сто къса и после от тях всеки един
Разсичаме отново на по още сто Това е размерът на едно същество;
А такива живи частички има безброй,
Те са от духовен, не от материален сой.”214
(2.19.141)
„Ако върха на един косъм разделим
На сто къса и после от тях всеки един
Разсичаме отново на по още сто Тази десетохилядна е колкото едно същество.
Такава е заключителната сиддханта
На най-главните ведически мантри.”215
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(2.19.142)
Бог Кришна казва в „Шримад Бхагавата”:
„Сред най-дребните частици, Аз съм съществата.”216
(2.19.143)
„О Господи, въпреки че живите същества,
Които са въплътени в материални тела,
По същината си са духовни и са безчет,
Ако те бяха всепроникващи навред,
Нямаше да са под Твоя власт, но всъщност
Ако бъдат приети за частици от вечната духовна същност Тоест частици от Теб, който си духът върховен Тогава те са винаги под взора Ти любовен.
Ако съществата биха били удовлетворени
Да са напълно идентични с Теб духовни части,
Тогава над милион неща и вселени
Те биха властвали във пълно щастие.
Ала заключението, че живите същества
И Върховния са еднакви, освен по същина,
Извод съвсем погрешен си остава;
Истината въобще не е такава.”217
(2.19.144)
Неизброимите живи същества
Могат да се разделят на две крила Подвижни и неподвижни биват те.
Към подвижните спадат птиците,
Водните животни и онези, които
Вървят по сушата с лапи и копита.
(2.19.145)
Сред тях хората в малка група са обособени,
Ала още класи в нея са подразделени,
Тъй като много са нецивилизовани варвари Например млеччхи, пулинди, баудхи и шабари.
(2.19.146)
Сред хората могат да се нарекат цивилизовани
Онези, които в принципите на Ведите са школувани.
Сред тях почти половината уж следват правилата,
Но всъщност единствено си наслаждават сетивата.
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Те не се интересуват да действат отговорно
И постъпват по каприз, дори греховно.
(2.19.147)
Сред последователите на ведическото знание
Повечето следват със загрижено внимание
Процеса на кармичната работа за плодовете,
Разграничавайки на добрите и злите дела цветовете.
Сред мнозина искрени извършители такива,
Може би на един названието „мъдър” ще отива.
(2.19.148)
От много милиони такива мъдри мъже,
Един освободен действително ще може да се нарече;
А от много милиони такива личности освободени,
Чист предан на Кришна много трудно е да се намери.
(2.19.149)
Тъй като преданият на Кришна не изпитва желания,
Той е умиротворен вътре във своето съзнание.
Кармите копнеят за материално наслаждение,
Гяните стремят се към лелеяно освобождение,
Йогите пък жадуват за сиддхи съвършени;
Всички те пълни са със страст и от покой лишени.
(2.19.150)
„О велики мъдрецо, от хората много,
Които от невежеството са освободени,
И от милионите мистични йоги
В съвършенството почти установени,
Едва ли и един изцяло ще се отдаде
На Бог Нараяна във лотосовите нозе.
Само такъв преданоотдаден съвършен
Е напълно чист, спокоен, удовлетворен.”218
(2.19.151)
В неумолимото колело на своята карма уловени,
Всички същества се скитат из безбройните вселени.
Някои издигат се до висшите планети,
Други пропадат чак във адовете, клети.
И сред милиони скитници такива,
Някоя душа е толкова щастлива
Да срещне истински духовен учител
218
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И милостта на Кришна жива да изпита.
По милостта на Кришна и на гуру тогава
Семето на любовта в сърцето се посява.
(2.19.152)
Когато човек застигнат е от благополучие
И семето на преданото служене е получено,
Той трябва да се грижи за него като градинар
И да посее в сърцето си този безценен дар.
Ако семето полива като слуша и възпява,
То ще покълне и да расте ще продължава.
(2.19.153)
Докато човек полива семето на бхакти-лата,
Растението на предаността вие се през трите свята,
Обвивката на вселената в порива си пробива
И преминава като мост реката Вираджа пенлива,
Която на предела между материалния и духовния свят лежи;
А сетне през сиянието Брахман, което ослепително блести
Прониква то през целия този светъл слой,
Попада в духовното небе, пълно с планети безброй,
И най-накрая дръзновено достига
Голока Вриндавана, най-дивна и красива.
(2.19.154)
В сърцето на живото същество посято,
И със слушане и възпяване полято,
Растението на бхакти нагоре се извива
И Голока Вриндавана накрая достига Най-висшата планета в духовното небе,
Където на Бог Кришна в лотосовите нозе,
Които са като дървета същи на желанията
Подслон завинаги приема в очертанията.
(2.19.155)
В блажените земи на Голока Вриндавана
Листата на растението са разпростряни.
Там ражда то плода желан и сладък
На любовта към Кришна вечно млада.
И макар в материалния свят все още да стои,
Редовно градинарят му не спира да пои
Корените на растението, жадно за напояване,
С водите на своето слушане и възпяване.
(2.19.156)
Ако преданият извърши ваишнава-апарадха,
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Растението на преданото служене ще пострада.
Това оскърбление в нозете на ваишнава
Е като луд слон, който растението изкоренява
И стъблото му под стъпките му се пречупва,
А листата до едно увяхват и изсъхват.
(2.19.157)
Нека градинарят с обич растението защити,
Като от вси страни внимателно го огради,
За да не може на оскърбленията могъщият слон
Да проникне във този защитен подслон.
(2.19.158)
Понякога плевели нежелани се появяват,
Които от градинаря трябва да се разпознават.
Това са желанията за наслаждение
И от материалния свят освобождение.
Заедно с бхакти-лата те растат незабележими
И имат разновидности, които са неизброими.
(2.19.159)
Някои от плевелите, растящи с бхакти-лата,
Са поведението, което неприемливо се смята
За онзи, който към съвършенство се стреми Двуличие, лицемерие, дипломатически лъжи,
Убиване на животни, нечестно забогатяване,
Светски престиж, почит и възвеличаване.
(2.19.160)
Ако някой не може да разграничава
Другите растения от бхакти-лата,
Усилията си той напразно похабява Подхранва плевелите вместо това с водата.
(2.19.161)
Веднага щом интелигентният предан съзре
Край бхакти-лата някой плевел да расте,
Той незабавно трябва да го посече!
Тогава истинското цвете на предаността
Ще израсте и ще се върне у дома На Кришна в лотосовите стъпала.
(2.19.162)
Когато плодът на преданото служене узрее
И от дървото вече може да се откъсва,
Градинарят се възползва от това, което умее
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И плода на бхакти-лата с радост вкусва.
Така преданият, опиянен от сладостта на сока,
Достига лотосовите нозе на Кришна във Голока.
(2.19.163)
В тези нозе той служи с предано старание Те са дърво, сбъдващо всички желания.
Блажен от нектарния сок на плода се опива
И душата му е безкрайно и вечно щастлива.
(2.19.164)
Да се вкуси този плод на служенето във Голока
Е най-висше съвършенство на житейската посока.
В негово присъствие четирите материални цели
Изглеждат много незначителни и недоузрели.
(2.19.165)
„И най-слабият аромат на чиста любов към Бог в сърцето ако липсва А тя е чудното биле, което за пленяване на Кришна се предписва –
Материалните сиддхи и браминските съвършенства колко струват?
Транса на йогите или блаженството в Брахман, което монистите вълнува?!”219
(2.19.166)
Когато някой в чисто предано служене е установен,
Той развива любов към Бога; затова от мен
Ще бъдат описани накратко сега
Някои от симптомите на предаността.
(2.19.167)
„Когато се развива първокласно предано служене
Човек трябва да е лишен от материални желания,
От плодоносни дейности и монистични знания
И да служи така, както на Кришна нужно е.”220
(2.19.168)
Чистият предан желания други няма
Освен да служи на Кришна с обич голяма.
Той не бива да обожава полубоговете
Или други велики личности в световете;
Изкуствено знание не следва да култивира,
Което заниманията му с Кришна съзнание спира;
Той трябва да ангажира своите пречистени сетива
В дейности на служене към Бога на всички същества.
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(2.19.169)
Шуддха-бхакти тези дейности се назовават;
Ако такова предано служене човек отдава,
С естествения ход на времето сама
В сърцето му пробужда се към Кришна любовта.
Знаеш ведическите творби като Панчаратрите и „Бхагаватам”;
Чуй какви признаци на предаността се описват там:
(2.19.170)
„Бхакти, или предано служене, означава
Човек всичките си сетива да отдава
Без и отсянка на себичност
В служене на Върховната Личност,
Който е господар на всички сетива.
Когато служи Му така духовната душа,
Два странични ефекта се разкриват Всички замърсявания се отмиват
И човек от материалните обозначения се освобождава
Просто като служене към Бога с преданост отдава.”221
(2.19.171)
„Както на Ганг водите райски се разливат
И безпрепятствено в океана те се вливат,
Така и Моите предани, когато слушат разкази за Мен,
С ума си Ме достигат, който съм в сърцата им установен.
(2.19.172)
Любящото служене към Пурушоттама има
Отличителни характеристики две:
Едната е, че се поражда без причина,
А другата – че нищичко не може да го спре.
(2.19.173)
Моите предани не приемат сарупя
Сарщи, салокя, екатва и самипя.
Дори и Аз да им предложа някое освобождение,
Те предпочитат да Ми служат с трепетно вълнение.
(2.19.174)
Гореописаната бхакти-йога
Е целта на човешкия живот.
Отдавайки служене на Бога,
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Пропито с предана любов,
Човек отвъд гуните на природата преминава
И в своята сварупа пряко служене отдава.”222
(2.19.175)
Докато е инфектиран с желанието да се наслаждава
Или със стремежа от материята да се освобождава,
Човек не може служене любящо да отдава.
Дори с такова външно да се занимава
Просто правилата като следва,
Не е задължително във бхакти да напредва.
(2.19.176)
„Желанията за вкусване на земни наслаждения,
Или от оплитането светско за освобождение
Се считат за две вещици ужасни
И като призраци обсебват те човека страшно.
Докато тези вещици стоят във нечие сърце,
Как може щастие да изпита той въобще?
Докато тези вещици в сърцето пребивават,
Надеждата за блажено служене празна остава.”223
(2.19.177)
Като редовно служене със преданост отдава,
Човек към Бога постепенно се привързва.
Когато привързаността стане интензивна бхава,
Тя в чиста божествена любов се превръща.
(2.19.178)
Аспектите на према постепенно прерастват в различни нива:
Нежност, гневно отблъскване, пресекналият дъх на любовта,
Привързаност, сетне привързаност още по-голяма,
Екстаз, и по-голям екстаз, за който предели няма.
(2.19.179)
Постепенното развитие на према мога да сравня
С различните етапи от извличане на захарта:
Най-напред е семенцето, от което
Се появява захарна тръстика във полето.
След това от захарната тръстика се извлича сок,
От който при варенето във съд дълбок
Течна маса от меласа се формира.
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След това, ако варенето не спира,
Меласата постепенно се втвърдява,
От което захарта се появява.
Захарта в небет шекер се трансформира,
А сетне в твърд бонбон карамелизира.
(2.19.180)
Всички тези нива заедно наричат се стхайи-бхава,
Когато любовта във служене към Бога неизменна става.
Освен това има и други степени две Вибхава и анубхава всяка от тях се зове.
(2.19.181)
Когато на екстатичната любов по-висшите стандарти
Са смесени със признаците на саттвика и вябхичари,
Преданият изпитва блаженства разнообразни
На любовта към Кришна във вкусовете нектарни.
(2.19.182)
Тези невероятни вкусове ако някой долови
Са като смес от кисело мляко, небет шекер и гхи,
Възлют черен пипер и камфор прохладен,
По-вкусни даже от нектар насладен.
(2.19.183-184)
Според привързаността на предания са познати
Шанта, дася, сакхя, ватсаля и мадхура-рати.
Тези пет категории привързаност към Бог възникват
Според различните чувства, които преданите изпитват.
Трансценденталните вкусове, наречени раси,
Също са пет по разнообразието на същността си.
(2.19.185)
Основните трансцендентални раси
Във връзката с Върховния Бог това са:
Шанта – умиротворение и благоговение;
Дася – желание за служене в любящо настроение;
Сакхя – приятел и ватсаля – родител да Му станеш да си готов;
И мадхуря – между дълбоко влюбените съкровената любов.
(2.19.186)
„Освен петте директни настроения
Има и седем индиректни наклонения,
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Известни като учудване, рицарство и смях
Гняв, състрадание, опустошение и страх.“224
(2.19.187)
В добавка към петте директни раси
Има и седем индиректни; това са
Смях, удивление, галантност, милостивост
Гняв, чувство за опустошение и боязливост.
(2.19.188)
Петте директни раси на предаността
За постоянно са установени в чистите сърца
На преданите, докато седемте индиректни чувства
Се появяват ненадейно и не винаги присъстват.
(2.19.189)
Да речем, примери за шанта-бхакти стари
Са деветимата Йогендри, четиримата Кумари;
А примерите за дася-бхакти са неизброими Навред изобилие от предани такива има.
(2.19.190)
Във Вриндавана, примери за братство по-добри няма
От приятелите на Шри Кришна - Шридама и Судама.
В Дварака Пури двама известни сакхя-бхакти има Това са Дхананджая Арджуна и Врикодара Бхима.
Преданоотдадени в родителска любов във Враджа
Са майка Му Яшода и баща Му Нанда Махараджа,
А родители на Бога в пределите на Дварака
Са Шри Васудева и благочестивата Деваки.
Също има и някои други личности по старшинство,
Които са отдадени във настроението на родителство.
(2.19.191)
А в редиците на интимната любов най-предни
Са гопите от Вриндавана на Кришна ненагледни,
Още цариците в Дварака, които Той за съпруги взе
И богините на щастието във Ваикунтха - безчет са те.
(2.19.192)
Привързаността към Кришна се определя
Като във две отделни категории се разделя:
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Едната е примесена със страхопочитание,
А другата е чиста, без такова влияние.
(2.19.193)
Чиста привързаност, лишена от почит голяма,
Открива се единствено в Гокула Вриндавана.
А на Матхура, Дварака и Ваикунтха в обичта
Преобладават благоговението и почитта.
(2.19.194)
Когато великолепието преобладава,
Любовта към Бог по-слаба става.
Обаче, когато предаността е напълно чиста,
Макар че вижда безграничната мощ на Кришна,
Преданият, лишен от лъжливо его
Смята себе си за равен на Него.
(2.19.195)
На трансценденталните нива шанта и дася
Съзнанието за могъществото на Бога преобладава,
Но в приятелската, родителската и любовната раса
То е нищожно малко, а любовта все по-голяма става.
(2.19.196)
Когато Кришна се молеше в лотосовите нозе
На Васудева и Деваки, родителите Му святи,
Благоговение, почит и страх ги обзе,
Знаейки за Неговите достояния богати.
(2.19.197)
„Щом Деваки и Васудева схванаха, че синовете,
Които покорно им се покланяха в нозете
Самият Бог Върховен бяха,
Да Ги прегърнат те се побояха.”225
(2.19.198)
Когато Кришна вселенската си форма прояви,
Арджуна от страхопочитание цял се пропи
И започна за прошка да моли, задето дръзко преди
Като с равен позволяваше си с Кришна да дружи.
(2.19.199-200)
„Без да познавам Твоето величие и безгранична слава,
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Аз мислех си за Тебе като за приятел и на мене равен
И безразсъдно Те зовях: „Приятелю!”, „О Кришна!”, „О Ядава!”
Прости ми, моля Ти се, всичко от безумие което съм направил!
Аз помня как от обич съм си позволявал с Теб да се шегувам и играя
Докато почивали сме, хранели или седели заедно насаме във стая,
Или сред много, верни нам другари... О всемогъщи, умолявам Те сега,
Прости ми милостиво всичко, със което съм Те оскърбил в интимността.”226
(2.19.201)
Въпреки, че се закачаше с Рукмини на шега,
Съвсем наивно че ще я остави си помисли тя
Във простосърдечието на любовната си страст
И поразена от страдание изгуби свяст.
(2.19.202)
„Докато Кришна в Дварака с Рукмини се шегуваше
В сърцето й страдание, страх и скръб бушуваше.
Тя също бе загубила интелигентността си цяла,
Гривните й и ветрилото, с което беше вяла
На Кришна се изнизаха от нейните ръце, когато
Косите й се разпиляха и тя се свлече на земята,
Загубила съзнание, подобно на дърво банан,
Посечено от връхлетял го мощен ураган.“227
(2.19.203)
На нивото кевала, предаността със нищо непримесена и чиста
Не взима под внимание могъществото Божие, макар да го изпитва
Преданият и за него всичко друго е неважно и излишно,
Освен собствените му взаимоотношения със неговия Кришна.
(2.19.204)
„Когато майка Яшода видя всички вселени
В устата на Кришна, тя бе за кратко удивена.
Богът е обожаван като Индра и други полубогове
От следващите Ведите чрез жертвоприношение.
От свети личности като безличностен Брахман е обожаван,
Величието Му те разбират като учат древните Упанишади.
Великите аналитици, които философията санкхя слушат
Познават Го като предвечния творец на този свят, Пуруша.
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Като всепроникващата Свръхдуша Го търсят всички йоги,
Върховен Бог е Той за преданите, ала дете е само за Яшода.”228
(2.19.205)
„Макар че Кришна е отвъд възприятието сетивно
И е непроявен пред човешките същества,
Той въплъщава се в човешко тяло безобидно,
А майка Яшода счита Го за свой син, затова
За дървения хаван Го завързва с въже,
Сякаш е най-обикновено непослушно дете.”229
(2.19.206)
„Когато Шридама Кришна победи,
Кришна на раменете си го покачи.
Вришабха носеше Бхадрасена по сходни причини,
А Праламба понесе Баларама, сина на Рохини.”230
(2.19.207-209)
„Мой скъпи Кришна, Ти ме обожаваш
И компанията на всички други гопи изоставяш,
Макар да копнеят да се наслаждават с Тебе те!”
Такива мисли една от гопите взе присърце
И възгордяна, че на света едва ли има
На Кришна друга освен нея тъй любима,
Тя с Кришна тръгна си от танца раса-лила
И в дълбокия лес Му рече със усмивка мила:
„Уморих се! Във обятията си ме вземи
И където пожелаеш Ти ме отнеси!”
Когато тази гопи помоли Го така,
Кришна Й каза: „Качи се на Моите рамена.”
И само щом Тя понечи това да стори,
Той изчезна яко дим пред смаяните Й взори.
Тогава надмогната бе тази гопи от тъга,
Че с гордостта си бе отблъснала любимия си Тя.”231
(2.19.210)
„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
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Ние дойдохме, увлечени от мелодията на Твоята флейта,
Но ти си голям измамник – посред нощ ни изостави и офейка!
Кой друг би напуснал компанията на млади момичета като нас
И би си тръгнал без да е удовлетворил страстта си в този късен час?“232
(2.19.211)
Щом някой се привърже на Кришна към стъпалата,
Той е постигнал извисеното ниво шамата.
„Шамата” произлиза от думата „шама”;
Затова и шанта-раса, наутралното умиротворение,
Означава привързаност към нозете на Кришна голяма
И се нарича себереализация - такова е Божието мнение.
(2.19.212)
Ето какви са на Върховния Бог директните слова:
„Когато някой изцяло привърже си интелигентността
Към лотосовите Ми нозе, но практично служене не отдава,
Той установен на нивото шанта-рати или шама остава.“
Трябва да се знае, че без наличието на шама или шанта-рати
Чувствата на привързаност към Кришна си остават непознати.
(2.19.213)
„Думата „шама” или „шанта-раса” означава
Привързаност към лотосовите нозе на Бога.
„Дама” в овладяване на сетивата пък се изразява
И в неизменно служене дори до изнемога.
„Титикша” е устойчивост в нещастие и страдание,
А „дхрити” – на езика и гениталиите въздържание.”233
(2.19.214)
Да изостави всички желания (тришна),
Които нямат директна връзка с Кришна
Е занимание на предания в шанта-раса Описания на шанта-раса-бхакта това са.
(2.19.215)
Когато преданият се намира на нивото шанта-раса,
Той не желае ни райски планети, ни освобождение,
Тъй като резултати от карма и гяна това са;
Преданият ги отхвърля като същи ад с презрение.
Онзи, който на стъпалото шанта-раса застава,
Две трансцендентални качества проявява -
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Непривързаност към земните желания (тришна)
И за сметка на това пълна привързаност към Кришна.
(2.19.216)
„Човек, който е преданоотдаден на Нараяна
Не се бои дори от адските условия окаяни,
Защото счита ги за еднакви във сравнение
С райските планети и мечтаното освобождение.
Онзи, който на Господ Нараяна е отдаден,
Между ад и рай поставя знака равен.”234
(2.19.217)
Тези две качества, които на етапа шанта се намират,
В животите на всички предани се разпростират.
Те са като качеството на звука, което
Разпростира се навсякъде в небето.
Звуковата вибрация прониква
Във всяка една материална обвивка.
(2.19.218)
Ала природата на шанта-раса е такава,
Че в нея интимност не се проявява.
По-скоро се набляга на познанието за Брахман
И за локализираната Параматма там.
(2.19.219)
Когато на равнището на шанта-раса се установява,
Човек само своята природа изначална осъзнава.
Но когато на платформата на дася-раса се издигне,
Той по-добро разбиране за Божието величие ще постигне.
(2.19.220)
На нивото дася божественото знание
Разкрива се в благоговение и почитание.
Като на Господ Кришна служене отдава,
Преданият с неспирна радост Го дарява.
(2.19.221)
Качествата на шанта-раса също се проявяват
В дася-раса, но и служене се добавя.
Дася-раса съдържа качествата и на двете Както аромат и цвят съжителстват във цвете.

234

„Шримад Бхагаватам” 6.17.28

630

(2.19.222)
Качествата на шанта и дася в сакхя-раса
Като аромата и цвета узрели във плода са.
Там има служене, но не със страхопочитание,
А на приятелството с поверителното внимание.
(2.19.223)
На платформата на сакхя-раса
Преданият служене на Бог поднася
А друг път, за да има задружие,
Кара Кришна в замяна да му служи.
В техните престорени борби
Някое от пастирчетата ще се покачи
На раменете на Кришна в една игра,
А в друга ще Го носи на своите рамена.
(2.19.224)
Почитта и благоговението липсват
Във приятелската раса с Кришна.
Поверителното служене там доминира Затова във сакхя трите раси се събират.
(2.19.225)
На степента на отношенията сакхя-раса
Кришна е във властта на преданите, които са
Интимно свързани с Него и е явно,
Че смятат себе си на Него равни.
(2.19.226)
На нивото ватсаля, родителската любов,
Качествата на шанта, дася и сакхя-раса
Се сливат в служенето да си винаги готов
Да се грижиш и закриляш Бога в обичта си.
(2.19.227)
На приятелската любов същината
Е лишена от формалността, която
Заедно с почитта откриват се във дася;
Поради още по-голяма близост, ватсаля-раса
Се характеризира с това, че преданият укорява
И наказва Бога, както в обикновения случай става.
(2.19.228)
На нивото на родителската любов
Преданият счита себе си за закрилник на Бог,
Тъй като Богът е обект на поддържане, като син.
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Затова във ватсаля преплетени са вкусовете до един
На останалите раси, които дотук се изброиха
И в нея още по-сладостен нектар неземен блика.
(2.19.229)
Обмяната на духовно щастие, когато
Кришна поставя се под контрола осъзнато
На Своя преданоотдаден, се сравнява
С океан от нектар, който се разширява
И в който отдаденият и Кришна щастливо се гмуркат;
Образованите учени в преценката си за това не се объркват.
(2.19.230)
„Отново и отново със любовен плам дълбок
Стотици и хиляди пъти се покланям на Върховния Бог,
Защото чрез личните си забавления, мой скъпи Дамодар,
Ти обливаш Своите гопи в океани от нектар.
Макар величието Ти несъмнено да признават,
Твоите предани дръзко заявяват,
Че Ти си винаги покорен на
Техните чувства в любовта.”235
(2.19.231)
На степента на любовта най-интимна
Привързаността и служенето към Кришна,
Лежерните чувства на братство и приятелство,
И сантиментите на синовно поддръжничество Всички едновременно се проявяват,
Като в интимността си се увеличават.
(2.19.232)
На нивото на интимната любов преданият изцяло
Отдава в служене всичко, дори своето тяло.
Така всички трансцендентални качества присъстват
Във тази раса; затова интимността за най-висша изтъкват.
(2.19.233)
Всички материални качества нарастват във проценти
Като последователно еволюират в материалните елементи,
Започвайки със етера; чрез постепенна еволюция
Качествата се развиват в нарастваща прогресия Първо едно, после две, три, четири докато
Всичките пет качества не се проявят в земята.
235

Стих от Дамодаращака в „Падма Пурана”
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(2.19.234)
По същия начин, на нивото на любовта съкровена
Всичките чувства на предаността са слени
И получилият се вкус толкова интензивен
Несъмнено е сред всички вкусове най-дивен.”
(2.19.235)
Шри Чайтаня Махапрабху сетне заключи:
„Скъпи Рупа, ето какво до тук се получи Аз ти дадох просто най-общо описание
На преданото служене в различни състояния.
Сега ти сам можеш да решиш
Как да го развиеш и доразшириш.
(2.19.236)
Когато човек мисли за Кришна непрестанно,
Любовта към Него блика в сърцето му спонтанно.
И въпреки че може да е той невеж и нищ,
Все пак достига онзи хоризонт далечен, висш
Във океана на трансценденталната любов
По милостта на всепривличащия Бог.”
(2.19.237)
След като каза това с обич голяма,
Махапрабху прегърна Рупа Госвами.
Сетне Богът реши, че още днес
Ще се отправи към град Бенарес.
(2.19.238)
На следната утрин, когато сияйният санняси
Се приготви да поеме към Бенарес (Варанаси),
Рупа Госвами прегърна Му разплакано нозете
И следната прочувствена молитва Му поднесе:
(2.19.239)
„Моля Те, разрешение ми дай Искам да вървя с Тебе докрай!
Няма да мога да изтърпя тази изгаряща мъка!
Заливат ме вълните на предстоящата разлъка.”
(2.19.240)
Чайтаня му отвърна: „Не говори за разлъка!
Дългът ти е да изпълняваш Моята заръка.
Тъй близо си сега до Вриндавана;
Желанието Ми е там да останеш.
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(2.19.241)
По-късно от Вриндавана ела във Нилачал
Като минеш през земите на Гауда, Бенгал.
Там - помни Моето заветно слово Ще се срещнем с теб, скъпи, отново.”
(2.19.242)
Като прегърна Рупа Госвами кротко,
Шри Чайтаня се качи на една лодка,
А Рупа Госвами още на часа
Падна в несвяст на голата земя.
(2.19.243)
На браминът от Декан у дома
Рупа Госвами да пренощува се прибра,
А сетне двамата братя, Рупа и Анупама,
Отправиха се пешком към Вриндавана.
(2.19.244)
Шри Чайтаня вървеше ли вървеше
И най-сетне пристигна в Варанаси,
А пред града Чандрашекхар стоеше,
Понеже Го бе видял в съня си.
(2.19.245)
В съня си Чандрашекхар бе видял
Как Бог Чайтаня пред дома му се е спрял.
Затова Чандрашекхара на сутринта
Излезе да Го посрещне извън града.
(2.19.246)
Докато чакаше ли чакаше пред стените на града,
Внезапно Чандрашекхара Махапрабху видя
И като падна в Божиите нозе,
Щастлив във своя дом Го взе.
(2.19.247)
Тапана Мишра също бе научил днес
Че Богът е пристигнал в Бенарес
И той веднага се отправи по пътека стара
Да Го срещне в дома на Чандрашекхара
След като говориха той Бога покани
У тях да дойде за обяд да се нахрани.
(2.19.248)
Тапана Мишра, на преданост обилна богат,
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Гости в дома си Шри Чайтаня със обяд,
А Чандрашекхар Балабхадра покани в своя дом
И го нахрани според гостоприемния закон.
(2.19.249)
След като обяд предложи на Шри Чайтаня,
Тапана Мишра Му отдаде своите почитания
И отправи към Него смирена молба,
Молейки да му дари от милостта:
(2.19.250)
„Моля Те, докато си във Варанаси,
Който и друг да Те покани у дома си,
Не приемай да се храниш другаде освен
Във моя дом, от нозете Ти благословен!”
(2.19.251)
На всички бе известно, че както и преди
Чайтаня ще остане там не повече от седем дни.
Той няма да приеме дори в съня си
Покана, идваща от маявади санняси.
(2.19.252)
Затова да се храни Шри Чайтаня склони
При Тапана Мишра, с когото бяха другари.
А пък иначе се прислоняваше да спи
И живееше в дома на Чандрашекхара.
(2.19.253)
Браминът от Махаращра дойде
И Богът сърдечно го прие.
От обич го дари със милостта си,
Като го прегърна в обятията си.
(2.19.254)
Чули, че Чайтаня е дошъл в техния град,
Не можейки да се нарадват на своето щастие,
Дойдоха да получат даршана Му свят
Всички уважавани брамини и кшатрии.
(2.19.255)
Така Шрила Рупа Госвами
Получи милост преголяма,
А аз дадох описание кратко
На всички тези теми сладки.
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(2.19.256)
Онзи, който с вяра и любов
Слуха си с тези теми опива,
Без съмнение обичта към Бог
В нозете на Чайтаня добива.
(2.19.257)
Молейки се в лотосовите нозе
На тези души велики две Шри Рупа и Шри Рагхунатха Желаейки милостта им необятна,
Аз, Кришнадаса, пътеката им с обич пропита
Следвам, разказвайки „Чайтаня Чаритамрита”.
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ГЛАВА ДВАДЕСЕТА
БОГ ШРИ ЧАЙТАНЯ МАХАПРАБХУ НАПЪТСТВА САНАТАНА ГОСВАМИ В
НАУКАТА ЗА АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА
(2.20.1)
Поднасям поклоните си на Шри Чайтаня в стъпалата,
Който притежава чудна мощ безмерна в трите свята.
Дори най-низшият сред хората, по милостта Му съвършена,
Може да разпространи науката за преданото служене безценна.
(2.20.2)
Вечна слава! Вечна слава! Слава вечна
На Бог Чайтаня и на всичките Му подопечни На Нитянанда, на Адвейта, на Шриваса,
На всички, които в лоното на предаността са!
(2.20.3)
Докато Санатана Госвами окован в затвора бе,
Едно писмо от Шрила Рупа Госвами за него дойде.
(2.20.4)
Когато Санатана получи писмото в този ден,
Той много се зарадва и бе много удовлетворен.
Незабавно отиде при пазача на затвора,
Който беше месоядец, и му заговори.
(2.20.5)
Санатана Госвами рече тъй на мюсюлманина:
„Господине, ти си свят човек и голям късметлия,
Понеже имаш пълно знание за разкритите писания,
Свещения Коран и други книги като тия.
(2.20.6)
Ако някой според принципите религиозни
Освободи обусловена душа или затворник,
Той също от Върховния Бог ще бъде освободен
От материалното оплитане, на което се намира в плен.
(2.20.7)
Преди съм правил много за теб, а сега
Самият аз попаднал съм в беда.
Моля те, добрината ми върни
И от затвора ме освободи.
(2.20.8)
Няма да искам тази услуга безплатно -
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Ето ти пет хиляди монети златни.
Приеми ги, моля те, и ме пусни!
Така хем благочестието ти ще се увеличи,
Хем ще извлечеш и материална полза Въобще печалбата ти ще е двойна.”
(2.20.9)
Ето как Санатана Госвами убеди
Пазача на затвора, който пък го увери:
„Скъпи ми господине, аз съм готов да те освободя,
Но истината е, че от правителството много се боя.”
(2.20.10-11)
Санатана отвърна: „Опасността отмина;
Набобът тръгна и на юг замина.
Ако се върне, кажи му, че Санатана
Отиде до реката, пазен под охрана,
За да се изходи, но щом Ганга видя,
Той се хвърли и удави в нейната вода.”
(2.20.12)
Кажи му: „Дълго го търсих, ала
Не открих от него ни следа.
Тъй като с оковите си скочи,
Със сигурност удавил се е значи
И отнесен е от водния талаз.”
Кажи му: „Тъй заключих аз.”
(2.20.13)
Да се страхуваш няма причина
Защото аз далеч от тука ще замина.
Ще стана просяк, презрян от човека
И ще отида в свещения град Мека.”
(2.20.14)
Ала Санатана Госвами видя,
Че мюсюлманинът още се колебаеше в ума.
Тогава той пред него нареди
Седем хиляди златни пари.
(2.20.15)
Когато месоядецът видя парите,
Веднага му светнаха очите
И тогава той се съгласи
През нощта Санатан да освободи.
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Преряза веригите на ръцете и краката
И му позволи да прекоси реката.
(2.20.16)
Така Санатана Госвами бе освободен,
Ала опасно бе по главния път да върви, затова
Прокрадвайки се скришом нощ и ден,
Достигна на Патада хълмистата земя.
(2.20.17)
След като Патада стигна, той видя
Един земевладелец и смирено го помоли
Да го преведе през непознатата земя,
Като със благи думи му говори.
(2.20.18)
В това време отде ли се намери там
Един човек, който умееше да чете на длан
И на земевладелеца тайно на ухо
Прошепна хиромантът следното:
(2.20.19)
„Този човек, който никой не придружава,
Осем златни монети в себе си притежава.”
Чувайки това, чифликчията се зарадва
И на Санатана заговори както следва:
(2.20.20)
„Заедно с хората си ще те преведа
През хълмовете, падне ли нощта.
Сега за нищо не се тревожи,
Сготви си и се нахрани.”
(2.20.21)
Казвайки това, земевладелецът предложи
На Санатана зърно в тигана си да сложи.
Санатана тогава отиде на брега,
За да се изкъпе в бистрата река.
(2.20.22)
Понеже два дни бе гладувал Санатана,
Нахрани се веднага щом гозбата стана.
Ала тъй като глупак не беше без съмнение –
Все пак беше бивш министър на Набоба –
Той започна да обмисля своето положение
По пътя, който бе поел към Бога.
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(2.20.23)
Бидейки дълго време на правителствена служба,
Санатана разбираше от дипломатична дружба,
Затова той се замисли: „На какво ли се дължи
Почитта на земевладелеца, който с мен дружи?”
Мислейки по този начин, Санатана
Се обърна към слугата си Ишана:
(2.20.24)
„Ишан, кажи ми, да не би
Да носиш в тебе някакви пари?”
Ишан отвърна: „Общо взето
Имам седем златни монети.”
(2.20.25)
Санатана Госвами, чувайки това,
Укори сурово лекомисления си слуга
Като каза: „Как успя да вземеш ти
Това, което нашата смърт вести?”
(2.20.26)
Санатан взе седемте златни гроша веднага
И, показвайки ги на земевладелеца в ръка,
Най-кротко и смирено, както подобава
На бедстващ човек, заговори му така:
(2.20.27)
„Имам в мен тези седем златни монети Моля приеми ги и по религиозни обети
Помогни ми, моля те, да прекося
Хълмистия терен на таз земя.
(2.20.28)
Аз съм затворник, боя се, че ще ме заловят,
Затова не мога да вървя по укрепения път.
От благочестие, моля те, тези пари вземи
И през непристъпните хълмове ме преведи.”
(2.20.29)
Усмихнат, чифликчията му рече:
„Преди да ми предложиш, знаех вече,
Че има осем монети от злато
Във притежание на слугата.
(2.20.30)
Същата тази нощ щях да те убия
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И с монетите ти тъй да се сдобия.
Добре, че доброволно ми ги даваш
И от този грях страшен ме спасяваш.
(2.20.31)
От поведението ти съм много удовлетворен
И дори няма да взема от жълтиците за мен,
Но ще ти помогна хълмовете да прекосиш
Просто с благочестие да ме благословиш.”
(2.20.32)
Санатана Госвами на земевладелеца отговори:
„Ако не ти, друг убийството заради тях ще стори.
Затова по-добре вземи ги ти
И от опасността ме отърви.”
(2.20.33)
След като уредиха помежду си този момент важен,
Земевладелецът даде на Санатан четирима стражи,
Които да го придружават по пътя през гората
И така за една нощ те прекосиха на Патада земята.
(2.20.34)
След като хълмовете прекосиха
Санатана слугата си привика
И каза му: „На мене ми се чини,
Че още нещо от парите в тебе има.”
(2.20.35)
Ишана отговори: „Интуицията ти е права,
Аз все още една от жълтиците притежавам.”
Санатана Госвами тогава каза на своя слуга:
„Вземи монетата и се прибирай у дома!”
(2.20.36)
След като с Ишан така се раздели,
Санатан продължи самичък да върви
Само с канче за вода, покрит със съдрано одеяло
И така се освободи от безпокойствата си изцяло.
(2.20.37)
Вървейки и вървейки без да спира,
Санатана накрая стигна Хаджипура
И когато слънцето залезе и деня премина,
Той поседна да отдъхне във една градина.
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(2.20.38)
В Хаджипура живееше един
Наречен Шриканта господин,
Който на Санатана Госвами беше зет
И на правителствена служба бе нает.
(2.20.39)
Шриканта имаше 300 000 златни монети,
Които от императора му бяха заети.
С тях той трябваше да купува коне
И сетне на императора да ги предаде.
(2.20.40)
Докато Шриканта на високо място седеше,
Не щеш ли, той Санатана видя
И през нощта отиде със един слуга
В градината, дето Госвами беше.
(2.20.41)
На срещата си те говориха многословно
И Санатана Госвами разказа му подробно
За задържането си и в края на техния дълъг разговор
Сподели как бе успял да се измъкне от тъмния затвор.
(2.20.42)
Шриканта каза на Санатана Госвами:
„Поне два дена тука остани
И моля ти се, че ме хваща срама,
Като човек вземи се облечи!”
(2.20.43)
Санатана Госвами му отвърна:
„Повече и миг тука не ме свърта.
Моля те, помогни ми Ганг да прекося!
Незабавно искам да напусна таз земя.”
(2.20.44)
Със сърце от обич и грижа преляло
Шриканта даде му едно вълнено одеяло
И да премине Ганга му помогна;
Тъй Санатан продължи към Бога.
(2.20.45)
След няколко дена, Санатана Госвами сам
Пристигна по пътя си до град Варанаси
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И бе много щастлив да научи, че там
Вече бе дошъл Чайтаня, златният санняси.
(2.20.46)
Той отиде пред дома на Чандрашекхара
И приседна на прага край вратата стара.
Разбирайки всичко това в Своето сърце,
Шри Чайтаня към Чандрашекхара подзе:
(2.20.47)
„Пред вратата ти един предан стои;
Моля те да го извикаш и го въведи!”
Излизайки отвън, Чандрашекхара не успя
Да види ваишнавата пред своята врата.
(2.20.48)
Когато Чандрашекхара каза на Бога:
„Никакъв ваишнава да видя там не мога,”
Чайтаня попита: „А въобще има ли някой
Който пред прага на вратата ти да чака?”
(2.20.49)
Чандрашекхара отвърна:
”Има един просяк мюсюлманин.”
Шри Чайтаня веднага го върна:
„Моля те, иди да го поканиш!”
Чандрашекхара тогава внимателно заговори
На Санатана, стоящ още пред прага на двора:
(2.20.50)
„Просяко, моля те, влез у дома,
Богът те вика като стар другар!”
Санатана се зарадва, чувайки това
И влезе в къщата на Чандрашекхар.
(2.20.51)
Още щом в двора видя предания Санатана,
Втурна се с голяма бързина Чайтаня
И, след като го прегърна, самият Бог
Завладян бе от екстатичната любов.
(2.20.52)
Още щом Чайтаня докосна Госвами,
Санатан също екстазът го обхвана
И със глас пресекнал Му каза той:
„Не ме докосвай, о Господи мой!”

643

(2.20.53)
О, как заплакаха двамата само,
Санатана и Чайтаня, рамо до рамо!
Чандрашекхара като ги видя,
Смая се и зяпна с отворена уста.
(2.20.54)
Чайтаня Махапрабху със обич хвана
Свидната длан на Санатана Госвами
И бързо вътре го въведе във дома,
Като до себе си настани го при това.
(2.20.55)
Когато Махапрабху с трансценденталната си ръка
Започна да почиства на Госвами уморената снага,
Санатана Му каза: „Спри! Така не може.
Моля Те, не ме докосвай, скъпи Боже!”
(2.20.56)
Богът отвърна: „Снагата ти докосвам съвършена
Самия себе си в надежда да пречистя,
Защото си способен да умиеш цялата вселена
Със сиянието на преданото си служене лъчисто.”
(2.20.57)
„Светците от твоя калибър сами са поклоннически места.
Те винаги са заедно с Бога благодарение на своята чистота
И светите места за поклонение способни са да пречистят затова.”236
(2.20.58)
„Бог Шри Кришна каза: „Въпреки че една личност
Може да познава литературата на Ведите отлично,
Той за Мой преданоотдаден не се приема
Докато с чисто предано служене не се заеме.
Обаче, дори човек в семейство на чандали да е роден
Ако е чист предан, от желания за карма и гяна лишен,
Той Ми е много скъп и всеки трябва да го уважава;
Всичко приемам от него и той равен на Мен става.”237
(2.20.59)
„Човек може да е роден в семейство на брамини
И всичките дванадесет брамински качества да има,
Ала не е ли посветен на Кришна в лотосовите нозе,
236
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„Шримад Бхагаватам” 1.13.10
Този стих е включен в „Хари Бхакти Виласа” 10.127, съставена от Санатана Госвами
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Чийто пъп е като изящен лотос насред езерце,
Не струва колкото чандала, посветил и ум, и дело,
И слово, и живот във служене на Бога смело.
Не е достатъчно просто да си роден в браминско семейство,
Нито да притежаваш брамински качества до съвършенство,
Но човек трябва на Бога да е искрен отдаден.
Ако някой чандала е такъв предан прославен,
Той избавя не само себе си, но и рода си цял;
Докато брахмана, който на Бога не се е отдал,
Не може даже и самия себе си да пречисти,
Какво да говорим да помогне на своите близки!” 238
(2.20.60)
Шри Чайтаня Махапрабху сетне продължи:
„Като те види, докосне и качествата ти възхвали,
Човек усъвършенства дейностите си на сетивата Това е заключението на духовната литература свята.”
(2.20.61)
„О Ваишнава Тхакура, някой човек като тебе да види
Е съвършенството за очите му, което ги прави красиви!
Да се докосва до твоите нежни лотосови стъпала
Е съвършенството на досега сред останалите сетива,
А да възхвалява дивните ти качества е за езика
Най-висшата дейност, със съвършенство пропита,
Защото в този земен свят човек може да търси до изнемога
Докато най-сетне открие едничък отдаден на Бога.”239
(2.20.62)
Шри Чайтаня Махапрабху продължи:
„Мой скъпи Санатана, чуй Ме сега ти!
Кришна е много милостив и може да освободи
Всички в този свят пропаднали души.
(2.20.63)
Виждаш ли, Мой скъпи Санатана,
Как Кришна и от най-дълбокия ад те спасява?
Той е океан от милост необятен
И в дейностите си е дълбок и непонятен.”
(2.20.64)
Така отвърна Санатáна:

238
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„Шримад Бхагаватам” 7.9.10
„Хари Бхакти Судходая” 13.2
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„Кой е Кришна, аз не знам,
Но по Твоята милост само
Бях освободен от тоз зандан.”
(2.20.65)
Да попита Богът не забрави:
„Как от затвора се избави?”
И тогава Му разказа Санатана
От игла до конец как всичко стана.
(2.20.66)
Шри Чайтаня Махапрабху каза: „Край Праяга
Срещнах Рупа и Анупама, твоите братя драги.
Те сега, скъпи ми Санатана,
Се отправиха към Вриндавана.”
(2.20.67)
По заръка на Господ Чайтаня
Санатана се срещна и отдаде почитания
На Тапана Мишра и неговия другар,
Почитаемия Чандрашекхар.
(2.20.68)
Тапана Мишра тогава отправи покана
На гости у дома му да отседне Санатана,
А на Бог Чайтаня такава беше молбата Санатана да си обръсне лицето и главата.
(2.20.69)
След това заръча Шри Чайтаня
На Чандрашекхар със себе си да го вземе
И да се погрижи за него с внимание,
Като най-напред старите му дрехи снеме.
(2.20.70)
Чандрашекхара тогава направи окрилен
Санатана да изглежда като джентълмен:
В Ганга да се изкъпе го проводи,
А сетне му донесе дрехи нови.
(2.20.71)
Ала предложените нови премени
Санатана Госвами отказа да приеме.
Зарадва се много Махапрабху
Щом тези новини дочу.
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(2.20.72)
След като се изкъпа по пладне,
Шри Чайтаня отиде да обядва
В къщата на предания Тапана,
Като взе със себе си и Санатана.
(2.20.73)
Като нозете си уми с вода студена,
Шри Чайтаня седна да се храни,
Молейки Тапана Мишра смирено
Да даде обяд и на Санатана.
(2.20.74)
Тапана Мишра тогава Му каза:
„Санатана да се храни сега отказа;
Някакво задължение има да извършва.
Затова, когато Твоят обяд привърши,
Аз Санатана надлежно ще снабдя
С остатъците от Твоята храна.”
(2.20.75)
След като Махапрабху се нахрани,
Оттегли се да отдъхне за кратко,
А Тапана поднесе на Санатана Госвами
Остатъците от прасада да си хапне сладко.
(2.20.76)
Когато, след като вече се нахрани,
Тапана Мишра предложи на Санатана Госвами
Нова дреха, Санатана не я прие,
А вместо това направи предложение:
(2.20.77)
„Щом искаш ти от добрина
Да ми дадеш дреха, другарю,
Ще приема от теб само една
Одежда износена и стара.”
(2.20.78)
Когато Тапана Мишра даде на Санатана
Едно използвано дхоти, което му стана,
Госвами веднага на две парчета го накъса За външна дреха и за каупина около кръста.
(2.20.79)
Когато Чайтаня пък го срещна
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Със брамина от Махаращра,
Той веднага Санатана покани
Все у дома му да се храни.
(2.20.80)
Ето какво му каза брахмана:
„Мой скъпи Госвами Санатана,
Докато в Бенарес, Каши, ти останеш
Моля те на гости у дома ми да се храниш.”
(2.20.81)
Ала на това отвърна твърдо Санатана:
„Моля те, не се сърди, скъпи другарю.
Защо ми е в дома на брамин да се храня!?
Аз ще практикувам просия, мадхукари.”
(2.20.82)
Чайтаня Махапрабху беше изключително щастлив
Да види Санатана в санняса толкова устойчив.
Ала погледът Му вторачен остана
В новия чадар, носен от Санатана.
(2.20.83)
Понеже Чайтаня не спираше да го съзерцава
Санатана разбра, че никак не го одобрява
И започна да обмисля кога и къде
От него някак да се отърве.
(2.20.84)
Мислейки така за наметката си скъпа,
Санатана отиде на брега на Ганг да се изкъпе.
Докато беше там, видя един просяк от Бенгал
Чадара си да суши, след като го бе изпрал.
(2.20.85)
Тогава Санатана на бенгалеца рече:
„Братко мой, дошъл тъй отдалече,
Моля те, една услуга ми стори
И вълненото ми одеяло вземи,
А пък за него в замяна би ли ми дал
Едничкото си притежание, този шал?”
(2.20.86)
Просякът отвърна: „Уважаеми господине
Шегата ти е неуместна и няма да мине.
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Защо би заменил скъпоценното си одеяло
С моя скъсан шал, който молци са яли?”
(2.20.87)
Санатана отвърна му сериозно и смирено:
„Аз не се шегувам, говоря откровено.
Милостиво приеми това одеяло
В замяна на шалчето си овехтяло.”
(2.20.88)
Казвайки това, Санатана Госвами
Размени чадара си за парчето плат съдрано.
След това, наметнал го на рамо,
Се завърна при Бог Шри Чайтаня.
(2.20.89)
Щом Господ Чайтаня го видя,
Запита: „Санатана, какво е това?
Къде е скъпото ти вълнено одеяло?”
А Санатана Му разказа историята изцяло.
(2.20.90-91)
Шри Чайтаня Махапрабху тогава рече:
„Внимателно този въпрос обмислих вече.
Тъй като Бог Кришна е много милостив
И иска да направи Своя предан най-щастлив,
Привързаността ти към материални неща отне.
Да ти остави дори малко от нея не би било добре,
Както добрият лекар, след като излекува болестта,
Се грижи да не остава от нея нищо на повърхността.
(2.20.92)
Не върви хем да практикуваш ти просия,
Хем да се загръщаш в скъпи дрехи като тия.
Така човек духовната си сила губи
И става прицел за насмешки груби.”
(2.20.93)
Санатана Госвами така му отговори:
„Върховният Бог ме спаси от всички неволи
И причинените от греховния живот страдания,
Измъчващи ме в материалното съществувание.
По Негово желание, сега се разделих финално
С последното си привличане материално.”
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(2.20.94)
Чувайки искрените слова на Санатана,
Шри Чайтаня много удовлетворен остана
И с милостта си безпричинна го обля,
А Санатана Госвами получи от това
Голяма духовна сила и стремеж
Въпроси да Му задава с копнеж.
(2.20.95-96)
В миналото Шри Чайтаня
Бе задал на Рамананда Рая
Духовни въпроси, и по милостта на Бога,
Рамананда беше рекъл: „Да Ти отговоря мога.”
Сега, по Божията милост, Шрила Санатана
Способен въпроси подходящи да задава стана,
А Шри Кришна Чайтаня Махапрабху лично
Го просветли, като му отговаряше отлично.
(2.20.97)
Самият Шри Чайтаня Махапрабху, Върховният Бог
Разказа на Санатан за истинския облик на Кришна дълбок.
Разказа му и за интимната божествена любов,
За личните достояния на Бога и за Неговото съвършенство
И за видовете преданото служене, изпълнени с блаженство.
По безпричинната Му милост бяха тези теми подбрани
От самия Бог и разтълкувани на Санатана Госвами.
(2.20.98)
Слагайки си сламка във устата
И покланяйки се ниско до земята,
Санатана Госвами сграбчи с двете си ръце
На Шри Чайтаня лотосовите нозе
И със сърце от Бога вдъхновено
Той както следва заговори Му смирено:
(2.20.99)
„В нископоставено семейство съм роден,
Със много долни люде имал съм обмен.
Самият аз, сред хората най-нищ и долен,
Удавник бях във материалния кладенец охолен.
(2.20.100)
Аз не знам какво за мене е благоприятно
И какво би имало точно влияние обратно.
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Независимо от това, в обикновените ни отношения
Хората за учен ме смятат, което е и мое самомнение.
(2.20.101)
По Своята милост безпричинна
Избави ме Ти от този материалистичен път.
Моля Те, по същата милост дълбочинна
Научи ме, какъв ми е дългът?
(2.20.102)
Кой съм аз? Защо страданията тристранни
Ми създават безпокойства непрестанни?
Ако не зная нещо толкова просто като това,
Каква полза от учеността ще извлека?
(2.20.103)
Не зная ни как да попитам за целта на живота,
Ни как въобще да поема във тази посока.
Моля Ти се, милостив към мен бъди
И всички тези истини ми обясни!”
(2.20.104)
Шри Чайтаня Махапрабху му рече:
„Бог Кришна те е дарил със милостта си вече,
Така че знаеш всичко, което те интересува.
Със сигурност за теб страдание не съществува!
(2.20.105)
Понеже мощта на Кришна притежаваш,
Ти несъмнено знаеш всичко това.
Ала природата на садху е такава,
Че да запитва в името на точността.
(2.20.106)
„Онези, които силно жадуват
Духовното си съзнание да пробудят
И които имат интелект решим,
Еднопосочен и неотклоним,
Със сигурност за целта ще се преборят
И ще постигнат съвършенство много скоро.”240
(2.20.107)
Ти имаш качествата, които са нужни

240
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Да разпространяваш преданото служене.
Затова всички истини за него ще ти кажа Аз.
Слушай внимателно! Започвам в този час:
(2.20.108-109)
Изначалната позиция на всяка джива
Е да служи на Кришна вечно и щастливо.
Понеже тя е енергия междинна, да я опиша Аз мога
Като едновременно еднаква и различна с Бога,
Както фотонът слънчева светлина или искрата.
Кришна има три вида енергии, от които джива е едната.
(2.20.110)
„Тъй както огънят, макар на едно място да остава,
Навред около себе си всичко друго озарява,
Така и енергията на Бога, Парабрахмана,
Навсякъде из вселените е разпростряна.”241
(2.20.111)
Бог Кришна по естествен начин
Има три енергийни трансформации
И те са известни като енергията духовна,
Живите същества и енергията илюзорна.
(2.20.112)
„По начало вътрешната енергията на Кришна е духовна.
Такава е и междинната Му енергия – живите същества.
Ала има и трета Негова енергия, и тя е илюзорна Нарича се мая и се състои изцяло от плодоносни дела.”242
(2.20.113)
„Всички съзидателни енергии необозрими
За обикновения човек невъобразими,
Във Върховната Абсолютна Истина вечно съществуват
И в процеса на създаване, поддръжка и унищожение действуват.
О предводителю на аскетите, както огънят притежава
Енергиите топлина и светлина, които разпространява,
Тези съзидателни енергии, които си остават неразкрити,
Са на Върховния Брахман естествените характеристики.”243
(2.20.114)
„О Царю, енергията кшетра-гя -
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Това са живите същества.
Въпреки че могат да избират
В коя сфера да се намират Духовна или материална Те остават си многострадални,
Понеже нещата ясно не могат да видят,
Повлияни от енергията авидя,
Която покрива с неведение
Тяхното изначално положение.
(2.20.115)
Така живото същество, покрито от незнание,
Живее в различни форми в материално състояние.
Тъй избавя се в по-малка или в по-голяма степен
От влиянието на материята клетникът несретен.”244
(2.20.116)
„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.”245
(2.20.117)
Забравяйки за Кришна, живите същества,
Привлечени са от външното от незапомнени времена.
Затова мая им причинява всевъзможни страдания
Във материалното им земно съществувание.
(2.20.118)
В материалните условия живото същество
Понякога до висшите планети е издигано,
Където на материален просперитет се наслаждава,
А понякога във адско положение пропада и остава.
Точно такова е неговото състояние
Като на престъпника, получил наказание
От царя, като във вода е бил изцяло потопен
И след това за малко на повърхността й облекчен.
(2.20.119)
„Когато живото същество бива привлечено от мая,
Която е отделена от Кришна, то изпитва страх, бхая.
Тъй като материалната енергия от Бога го разделя,
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Разбирането му за живота напълно се променя Вместо на Бог Кришна да е вечен и любящ слуга,
То Му става съперник, випаряйо ‘смритих се зове това.
Тази груба грешка напълно за да неутрализира
Онзи, който е учен и положението разбира,
Започва с предано служене да обожава Върховния Бог
Като духовен учител, като мурти, като самия си живот.”246
(2.20.120)
Ако Кришна осъзната стане душата обусловена,
От милостта на проповядващите садху обновена,
С тяхна помощ тя се освобождава от мая,
Която я пуска от хватката си най-накрая.
(2.20.121)
„На мая тройния лъжлив покров
Трудно е да се преодолее,
Ала да Ми се отдаде ако някой е готов,
С лекота ще мине отвъд нея.”247
(2.20.122)
Живото същество е неспособно със собствени сили
Да си спомни колко Кришна и придружителите Му са му мили.
Но по безпричинната си милост Той е съставил с думи подбрани
Ведическата литература с допълненията й, светите Пурани.
(2.20.123)
Кришна чрез ведическата литература обучава
Обусловената душа, потънала в забрава;
А също и чрез личността на гуру просветлена,
И чрез Свръхдушата, в сърцето установена.
Посредством тях тя може да разбере
Върховния Бог такъв, какъвто е
И че е неин господар в безкрая
И спасител от оковите на мая.
По този начин човек може да придобие
Истинско знание, което да му открие
Пътя в този живот към освобождение
И да се избави от окаяното положение.
(2.20.124)
Във Ведите пише за връзката вечна
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На душата с Кришна, и тя не е далечна Тази вечна връзка самбандха се зове.
Когато живото същество за нея разбере
И започне да действа в съответствие с нея,
Тези му практики се наричат абхидея.
А да се завърне във вкъщи, обратно при Бог
Е прайоджана - най-висшата цел на този живот.
(2.20.125)
Преданото служене, извършвано със сетивата
За удовлетворението на Хришикеша, Свръхдушата,
Се нарича абхидея, защото то може да развие
Спящата любов към Бог, която в сърцето се крие.
Тя е целта на живота, най-висш интерес и придобивка
За живото същество, покрито от материалните обвивки.
Така човек достига духовно равнище, на което
Служенето му с любов към Бог бива прието.
(2.20.126)
Когато човек изпитва блаженство всевишно
От интимната и съкровена връзка с Кришна,
Той служене с голяма обич Му отдава
И сладостта на Кришна съзнание познава.
(2.20.127)
Следната притча може да се разкаже:
Веднъж Сарвагя, някакъв учен астролог,
На прага на дома на един бедняк се показал
И виждайки, че страда, му задал един въпрос:
(2.20.128)
„Защо си нещастен и разтревожен?
Твоят баща беше много заможен,
Ала не знаеш къде имането си закопа,
Понеже се спомина в далечна страна.”
(2.20.129)
Точно както думите на астролога Сарвагя
Донесоха на бедняка за богатството му новина,
Така ведическата литература съвет дава
Живото същество на Кришна да се отдава,
Когато любопитно е да разбере защо
Страда в материалните условия то.
(2.20.130)
Връзката си със съкровището бедният човек установи
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Благодарение на думите на астролога;
По същия начин и ведическата литература твърди,
Че истинската ни връзка е с Кришна, със Бога.
(2.20.131)
Въпреки че бедният човек сега едва разбра
За богатството, оставено от неговия баща,
Не му бе достатъчно само това знание
За да се върне то в негово притежание.
Затова астрологът трябваше да го осведоми
За начините, чрез които всъщност да го присвои.
(2.20.132)
Сарвагя каза: „Тука твоето съкровище лежи.
Но започнеш ли да го копаеш от южната страна,
Ще наизлязат безброй много търтеи и оси
И до него ти не ще се добереш затова.
(2.20.133)
Ако на запад пък започнеш да копаеш
Опасност има с призрак да се запознаеш,
Който такъв смут и безпокойство ще ти създаде,
Че съкровището няма дори да пипнеш със ръце.
(2.20.134)
Опиташ ли да копаеш откъм северната страна,
Ще попаднеш на огромна и страшна черна змия.
Тя ще те погълне на мига ако само посмееш
Към съкровището да хвърлиш поглед копнеещ.
(2.20.135)
Обаче, малко пръст ако отхвърлиш
На изток щом ти своя лик обърнеш,
Ръцете ти веднага ще напипат
Съда, в който богатството е скрито.”
(2.20.136)
Такова е заключението на разкритите писания:
Човек трябва да изостави плодоносните деяния,
Умозрителното познание и мистичната йога
И чрез предано служене да удовлетвори Бога.
(2.20.137)
Рече на Уддхава Кришна, Върховният Бог:
"Нито чрез осморната йога, овладяваща сетивата,
Нито чрез безличностния монизъм, привидно дълбок,
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Нито чрез аналичино изучаване на Истината и писанията святи,
Нито чрез въздържание, благотворителност или приемане на отречение
Може както с чисто предано служене човек да Ми достави удовлетворение.”248
(2.20.138)
„За преданоотдадените садху Аз съм много скъп;
С непоколебима вяра те постигат Ме по своя път.
С такова предано служене в системата на бхакти-йога,
Което постепенно увеличава привързаността към Мен,
Всички същества да се пречистят могат Дори човек, в семейството на чандали роден.
На духовно равнище да се издигне може всеки,
Който на бхакти-йога следва славната пътека.”249
(2.20.139)
Заключението е, че предаността е едничкият път,
Чрез който могат към Бог душите да се доближат.
Тази система се нарича абхидея на такова основание;
Така отсъждат всички разкрити свещени писания.
(2.20.140)
Когато човек действително богат става,
Той на всякакво щастие се наслаждава,
А когато е в щастливо настроение
Цялото му страдание отлита в мигновение.
Всичко това от само себе си се проявява
И без външна, чужда намеса се осъществява.
(2.20.141)
По същия начин в резултат на предаността
Пробужда се заспала към Кришна любовта.
Тогава за душата, общуваща с Кришна с щастливо сърце,
Идва край на раждането и смъртта във материалното битие.
(2.20.142)
Целта на любовта към Бога не е материално да забогатееш
Или от материално робство да се освободиш и с Бога да се слееш.
Истинската цел е в предано служене на Него да се установиш
И на вечното трансцендентално блаженство да се насладиш.
(2.20.143)
Във Ведите Кришна е средоточието на цялото внимание,
А нашето занимание е да Му служим в Кришна съзнание.
248
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Най-висшата цел е да достигнеш степента да се влюбиш във Бог Затова Кришна, служенето и любовта са съкровищата на всеки живот.
(2.20.144)
Във всичките разкрити писания свещени
Начело с Ведите, за наше благо проявени,
Центърът на привличането е Шри Кришна.
Когато напълно осъзнае личността всевишна,
Живото същество автоматично се освобождава,
Като връзката си със илюзията прекратява.
(2.20.145)
”Има много видове ведически творби събрани,
Наред и с множеството допълнителни Пурани.
Във всички тези книги полубогове какви ли не
Са описани като най-главните сред всички богове.
Това има целта единствено създанията да заблуждава Подвижни и неподвижни - които в света пребивават.
Нека те продължават всичко това да си въобразяват;
Ала онзи, който всички Веди едновременно изучава,
Стига до извода, че единствено Бог Вишну
Е самата Върховна Божествена Личност.”250
(2.20.146)
Когато човек приеме Ведите, като ги тълкува
Или както значението им речникът диктува,
Пряко или косвено, цялото ведическото знание
Насочва към Бог Кришна нашето внимание.
(2.20.147-148)
„Бог Кришна каза: „Целта на всичките Веди коя е?
Кой е фокусът на цялото им умозрение?
Вън от Мен тези неща никой не знае.
Чуй, всичко това има едно предназначение –
Да покаже Мен на преден план.
Целта на Ведите е да бъда разбран Било то чрез умствени спекулации,
Било чрез индиректни медитации
Или чрез речниковите значения,
Всички за Мен са в разсъждения.
Целта на цялата ведическа литература
Е между Мене и мая да очертае контура.
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Изучавайки енергията на илюзорната тлен,
Човек стига до разбирането за Мен Така избавя се от ведическото умозрение
И идвайки при Мен, намира удовлетворение.”251
(2.20.149)
Безкрайно великолепие притежава Бог Кришна!
Трансценденталната Му форма е също безгранична.
Той притежава три Свои енергии изначални Вътрешна, външна и междинна (маргинална).
(2.20.150)
От външната енергия на Кришна е материалният свят от тлен,
А пък от вътрешната Му енергия е духовният свят проявен.
Така че единствено Кришна е източник изначален
И на материята, и на духа трансцендентален.
(2.20.151)
„Десетата Песен на „Шримад Бхагаватам”
Разкрива ни десетият обект голям Върховната Божествена Личност, която
Като Бог Шри Кришна е позната Подслонът на всички отдадени души,
Източникът, който вселените прояви.
Нека Му отдам смирения си намаскар,
Започвайки да пиша този коментар.”252
(2.20.152)
О Санатана, моля те, чуй за вечния облик
На Господ Кришна с цвят като дъждовен облак.
Той е Абсолютната Истина неделима, но неразгадан
Живее като син на Нанда Махарадж във Вриндаван.
(2.20.153)
Кришна е изначалният източник на всичко
И всичко взето заедно се намира в Кришна.
Той изглежда в разцвета на Своята младост
И цялото Му тяло е пропито от духовна сладост.
Цялото мироздание във Него се приютява;
Той е господар на всички и всеки Му се покорява.
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(2.20.154)
„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” 253
(2.20.155)
Изначалният Върховен Бог е Кришна,
А Говинда е истинското Му име скришно.
Изпълнен е със всички съвършени достояния
И Голока Вриндаван е Неговото местообитание.
(2.20.156)
„Всяко от тези божествени въплъщения
Е или пълно, или пък частично
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.”254
(2.20.157)
Има три вида духовни процеса,
Които подклаждат интереса
Абсолютната Истина да бъде разбрана:
Това са бхакти, йога и гяна.
Абсолютната Истина се проявява там
Като Бхагаван, Параматма и Брахман.
(2.20.158)
„Познанието за Абсолютната Истина е неделимо
И според мъдреците три характеристики то има –
Безличностният Брахман, локализираната Свръхдуша
И Бхагаван – на Бога най-върховен личността.”255
(2.20.159)
Проявеното безличностно сияние Брахман,
В което многообразие никакво няма,
Е лъчите от тялото на Кришна Бхагаван.
Това подобно е на слънцето голямо Когато го гледаш със прости очи,
То сякаш се състои от сияйни лъчи.

253

„Брахма Самхита” 5.1
„Шримад Бхагаватам” 1.3.28
255
„Шримад Бхагаватам” 1.2.11
254

660

(2.20.160)
„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.”256
(2.20.161)
Аспектът Свръхдуша в сърцето, или Параматма,
Е пълна част на Личността Върховна Необятна,
Който е на всичко живо изначалната душа.
От Кришна, както всичко друго, е произлязла Тя.
(2.20.162)
„Кришна е Душата, от която извират всички души, но
На цялата огромна вселена за да стори добро,
Той се е появил като човешко същество обикновено
По силата на вътрешната си енергия съвършена.”257
(2.20.163)
„Ала каква е необходимостта, Арджуна
От цялото това познание на думи?!
С една частица Своя незначителна, смалена
Аз прониквам и поддържам цялата вселена.”258
(2.20.164)
Само с предано служене човек може да разбере
Формата на Бога, която във всяко отношение
Е трансцендентална и съвършена.
Макар една, тя може да бъде разделена
На безброй форми, всяка с отделна роля;
Това се случва по върховната Му воля.
(2.20.165)
Основно в три образа е готов
Да се проявява Върховният Бог:
Оригиналният Му облик сваям-рупа,
Тад-екатма-рупа и авеша-рупа.
(2.20.166)
Изначалната форма на Бога има две прояви Сваям-рупа и сваям-пракаша те се назовавават.
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В изначалната си форма като сваям-рупа
Кришна е пастирче от Вриндаванската група.
(2.20.167)
В изначалния си облик Кришна проявява
Две форми – прабхава и ваибхава.
Единствената си оригинална форма разширява
Както във танца раса-лила става.
(2.20.168)
Когато в Дварака Богът за съпругите259 си се ожени,
От Него толкова идентични форми бяха проявени.
Тези експанзии и експанзиите от танца-раса
Според разкритите писания наричат се пракаша.
(2.20.169)
Ала тези експанзии на Кришна не са
Като експанзиите на Саубхари, мъдреца.
Различни са, защото ако не беше така,
Нарада не би се смаял да ги види във двореца.
(2.20.170)
„Удивително е как така е направил
Бог Кришна, който на себе си няма равен,
Че в шестнайсет хиляди еднакви форми да се разшири,
За да се ожени за всяка от цариците си в техните дворци.”260
(2.20.171)
Ако една форма или черта има друго проявление
В зависимост от емоционалното настроение
И изглежда, че различни образи това са,
Наричат се те ваибхава-пракаша.
(2.20.172)
Когато Бог в безбройни форми експандира,
Разлика във тях действително не се намира.
Но поради различните черти, оръжия, телесен цвят
На тези форми, имената различават се във всеки свят.
(2.20.173)
„В различните ведически свети писания
Са дадени безчет правила и предписания
За обожание на разнообразни божествени форми;
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Богът е имал 16108 царици в Дварака
Този стих е изговорен от Нарада Муни в „Шримад Бхагаватам” 10.69.2
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Пречистен от следване на тези правила безбройни,
Човек започва да обожава Тебе, Върховни Боже любим,
Защото макар и проявен в множество образи, Ти си един.”261
(2.20.174)
Шри Баларама, братът на Кришна, става
Първото проявление на аспекта ваибхава.
Различни цветове на тялото Те имат двама;
Иначе еднакъв е напълно с Кришна Баларама.
(2.20.175)
Пример за ваибхава-пракаша е синът на Деваки Понякога е с две ръце, а друг път четирирък е.
(2.20.176)
Когато Богът е със две ръце
Ваибхава-пракаша се зове,
А когато четирирък се появява
Пракашата нарича се прабхава.
(2.20.177)
В оригиналния си облик Богът като пастир се облича
И че е именно такъв дори във мислите си не отрича.
Като син на Васудева и Деваки като кшатрия е облечен
И в съзнанието си изцяло в образа на воин е увлечен.
(2.20.178)
Когато някой сравни красотата, достояния
Сладостта и интелектуалните деяния
На Васудева, който като воин се подвизава,
С Кришна, пастирчето, което син на Нанда става,
Човек вижда, че атрибутите на Кришна
Са в по-голяма степен привлекателни и висши.
(2.20.179)
Всъщност, Васудева силно се вълнува
За сладостта на Говинда като чува
И в Него възниква трансцендентална жажда
И себе си със този вкус да услажда.
(2.20.180)
„Скъпи ми приятелю, този актьор драматичен
Е като второ Мое Аз, от Мен не е различен.
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Подобно на картина, Той забавленията Ми проявява,
Като пастирче младо във горите на Вриндаван става,
Преливащо от сладост и ухание безкрайно обаятелни,
Които за девойките на Враджа са тъй привлекателни.
Когато видя всичко това, сърцето Ми дълбоко се вълнува
И форма като гопите и забавления такива Аз безспир жадувам.”262
(2.20.181)
Веднъж Васудева бе привлечен към Кришна така,
Когато в Матхура танца на един гандхарва съзря.
Друг път това се случи в Дварака, когато с изненада
Видя портрет на Кришна насред горската дъбрава.
(2.20.182)
„Кой изобилие от сладост прояви,
Която и Моята надминава дори,
Която никой не е изпитвал преди
И която чудеса за всички сътвори?
Аз самият съм объркан в ума си, уви,
Щом видя тази красота неземна и
В Мен се появяват силни копнежи желани
Да й се наслаждавам като Шримати Радхарани.”263
(2.20.183)
Когато тялото е малко по различно проявено
И характеристиките на емоциите са променени,
А обликът е някак друг, макар да си прилича,
Тази експанзия тад-екатма се нарича.
(2.20.184)
В тад-екатма има експанзии виласа за забавления
И експанзии свамша, които са лични проявления.
Следователно две подразделения се наблюдават,
Които според забавлението и формата се различават.
(2.20.185)
Формите виласа, както подобава
Отново се разделят на прабхава и ваибхава.
А забавленията на тези разнообразни форми
Изпълнени са пак с вариации безбройни.
(2.20.186)
Ето имената на експанзията четворна (чатур-вюха):
262
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Този стих е от „Лалита-мадхава” (4.19), изговорен от Васудева в Дварака.
Този стих е от „Лалита-мадхава” (8.34), изговорен от Васудева в Дварака.
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Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анируддха.
Вече надявам се разбираемо ти става Това са формите, наречени прабхава.
(2.20.187)
Същият изначален облик на Кришна, Баларам,
Самият е във образа на пастир във Вриндаван.
А в Дварака е член на кшатрийската раса
С различен цвят и дрехи, и е форма на виласа.
(2.20.188)
Шри Баларама представлява и се нарича
Ваибхава-пракаша проявление на Кришна.
Той също в изначалната експанзия четворна се проявява,
Като Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анируддха става.
Тези прабхава-виласа трансцендентални проявления
Се различават всички по емоции и настроения.
(2.20.189)
Първата чатур-вюха е уникална и неповторима Тези образи на Бога са напълно несравними.
А от тях на свой ред проявени има
Още четворни експанзии неизброими.
(2.20.190)
Тези четири прабхава проявления,
Които са форми на Кришна за забавления,
Пребивават вечно в двата пура Градовете Дварака и Матхура.
(2.20.191)
От оригиналните експанзии четворни
Са проявени двадесет и четири форми,
Различни по това какви оръжия държат в ръце Ваибхава-виласа се наричат всички те.
(2.20.192)
Бог Кришна отново в духовното небе експандира,
Където в четириръката си форма Нараяна се намира.
В паравьома не е сам, важно е да се направи уговорка Придружен е от експанзиите на изначалната четворка.
(2.20.193)
Така оригиналната чатур-вюха се проявява
Във втора четворна експанзия също такава.
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Четирите обители на тези четири проявления
Са в четирите посоки на пространственото измерение.
(2.20.194)
Отново тези четворни форми ваибхава
Три пъти се разширяват, начело със Кешава.
Ето така формите за забавление
Намират своето проявление.
(2.20.195)
Всяка от формите на чатур-вюха има
Свои разширения в образа на трима.
Според позицията на оръжията, всеки различно се назовава:
Експанзиите на Васудева са Кешава, Нараяна и Мадхава.
(2.20.196)
Експанзиите на Господ Санкаршана
Са Говинда, Вишну и Мадхусудана.
Но този не е изначалният Говинда,
Който е синът на Махараджа Нанда.
(2.20.197)
Експанзиите на Прадюмна са
Тривикрама, Вамана и Шридхара.
На Анируддха на свой ред ще назова:
Хришикеша, Падманабха и Дамодара.
(2.20.198)
Тези дванадесет духовни Божества
Доминират месеците на годината.
Кешава управлява месец Аграхаяна,
А Пауша управлява се от Нараяна.
(2.20.199)
Месец Магх Мадхава управлява.
Пхалгуна пък Говинда надзирава.
На Чайтра Вишну отговорник става,
А над Ваишакха Мадхусудана внимава.
(2.20.200)
Джйештха се управлява от Тривикрама,
А в Ашадха Божеството е Вамана.
През Шравана доминира Шридхара,
А Хришикеша е през месец Бхадра.
(2.20.201)
През месец Ашвина управлява Падманабха,
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А през Карттика това е Дамодара,
Но той е различен от Радха-Дамодара Синът на Нанда Махарадж във Вриндавана.
(2.20.202)
Докато поставя на тялото си всеки знак
На дванадесет места със пастата тилак,
Човек трябва тази мантра да повтаря,
Която на дванайсетте имена на Вишну отговаря.
След като завърши ежедневното си обожание,
Човек трябва да възпява тези имена с внимание,
Като помазва частите на тялото с вода
И докосва всяка част със своята ръка.
(2.20.203)
От тази чатур-вюха: Васудева, Санкаршана
Прадюма и Анируддха още осем експанзии виласа
Се проявяват; чуй Ме сега, Санатана
Ще ти кажа кои техните имена са.
(2.20.204)
Поред на номерата това са
Осемте експанзии виласа:
Пурушоттама, Ачюта, Нрисимха, Джанардана
Хари, Кришна, Адхокшаджа, а осми Упендра стана.
(2.20.205)
От тях Адхокшаджа и Пурушоттама
Са форми на Васудева прочути,
А двата образа на Санкаршана
Пък са Упендра и Ачюта.
(2.20.206)
Формите виласа на Прадюмна
Са Нрисимха и Джанардана,
А формите на Анируддха
Хари и Кришна станаха.
(2.20.207)
Всички тези двадесет и четири форми
Са прабхава-виласа експанзиите основни.
Назовани са според това в кои ръце
Държат атрибутите и оръжията си Те.
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(2.20.208)
От всички тези, формите, които се различават
По облекло и черти, ваибхава-виласа се назовават.
(2.20.209)
Падманабха, Тривикрам, Нрисимха, Вамана, Хари,
Кришна и останалите - всички са различни по черти.
(2.20.210)
Васудева и другите трима са
Форми на Кришна прабхава-виласа.
За забавления от тези проявления четворни
Се проявяват още двадесет виласа форми.
(2.20.211)
Тези двадесет и четири форми властват над
Различните Ваикунтха планети в духовния свят.
От изток в осемте посоки последователно
По три от тези божествени образи са влиятелни.
(2.20.212)
Въпреки че всички Те живеят вечно
Във духовното небе така далечно,
Някои от тях са също и установени
В рамките на материалните вселени.
(2.20.213)
Господ Нараяна завинаги живее
В духовното небе, изпълнено с блаженство.
А хей на горния му край се мъжделее
Планетата Кришналока - самото съвършенство.
(2.20.214)
Планетата Кришналока на три части се разделя,
Които като Гокула, Матхура и Дварака се определят.
(2.20.215)
Бог Кешава живее във Матхура,
А Господ Пурушоттам Нилачала обитава,
Наричан още Джаганнатха Пури
Понеже Пурушоттам Джаганнатх се назовава.
(2.20.216)
Във светилището на града Праяг
Богът като Бинду Мадхав е познат.
Като Мадхусудана в планината
Наречена Мандара-парвата.
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Васудева, Падманабха и Джанардана
Обитават областта Анандараня.
(2.20.217)
Във Вишну-канчи Вишну се намира,
А в Маяпур е Бог Хари.
Докъдето вселената се разпростира,
Бог в пъстрота от образи блести.
(2.20.218)
Божествената Личност в тази вселена
В различни образи духовни е проявена.
Те са разположени на седем острова в девет части
И така протичат забавленията Им най-прекрасни.
(2.20.219)
Само за да зарадва Своите бхакти проявен е
Богът в разни образи в различните вселени.
Така нерелигиозните принципи Той разрушава
И нравствените правила на дхарма установява.
(2.20.220)
От тези безкрайни вариации прастари
Някои приемат се за аватари Примери са Бог Вишну, Бог Тривикрама,
Бог Нрисимха и Бог Вамана.
(2.20.221)
Различните Вишну-мурти, скъпи Санатана,
Чуй сега последователно от Мене назовани,
В зависимост от това в кои ръце оръжията си държат Ще започнем най-напред със Сударшан, дискът.
(2.20.222)
Процедурата, според която се брои
В следната последователност върви:
През долна и горна дясна преминава
И след това горна ръка и долна лява.
Формата на Вишну съответно се назовава
Според реда на оръжията, които притежава.
(2.20.223)
Свещената книга „Сиддхартха-самхита”
Двадесет и четири форми на Вишну описва.
Разположението на оръжията ще ти дам изцяло
Според мнението на книгата, със диска за начало:
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(2.20.224)
В долната си дясна ръка
Бог Васудева боздугана задържа;
В горната дясна държи раковина,
В горната лява диск Сударшана има,
В долната лява лотосов цвят държи.
Чуй за оръжията на Санкаршана ти:
В долната дясна ръка има боздуган,
А горе в дясно раковина Санкаршан;
В горната лява ръка лотосово цвете,
А в долната лява дискът Му свети.
(2.20.225)
Прадюмна държи поред в ръцете
Диск, раковина, боздуган и цвете.
Анируддха държи диск, боздуган,
Раковина и лотос в сияние облян.
(2.20.226)
В духовното небе експанзиите, начело с Васудева,
Държат оръжия в ръце в съответната подредба.
Не от Моето въображение е това описание открито;
Аз просто повтарям мнението на „Сиддхарта-самхита”.
(2.20.227)
Бог Кешава държи лотос, раковина, диск и боздуган;
Раковина, лотос, боздуган и диск държи Бог Нараян.
(2.20.228)
Мадхава в ръцете си боздуган, диск, раковина и лотос има,
А Бог Говинда държи диск, боздуган, лотос и раковина.
(2.20.229)
Вишну държи боздуган, лотос, раковина и диска Сударшана,
А диск, раковина, лотос и боздуган има Бог Мадхусудана.
(2.20.230)
Лотос, боздуган, диск и раковина държи Бог Тривикрама,
А раковина, диск, боздуган и лотос са в ръцете на Вамана.
(2.20.231)
Бог Шридхара държи лотос, диск, боздуган и раковина,
А Хришикеша боздуган, диск, лотос и раковина има.
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(2.20.232)
Раковина, лотос, диск и боздуган държи Бог Падманабха,
А Дамодара лотос, диск, боздуган и раковина притежава.
(2.20.233)
Диск, лотос, раковина и боздуган има Бог Пурушоттама,
А от Ачюта боздуган, лотос, диск и раковина са държани.
(2.20.234)
Нрисимха – диск, лотос, боздуган и раковина, а Джанардана –
Лотоса, диска, раковината и долу в ляво боздугана.
(2.20.235)
Раковина, диск, лотос и боздуган има Шри Хари,
А Кришна раковина, боздуган, лотос и диск държи.
(2.20.236)
Бог Адхокшаджа държи лотос, боздуган, раковина и диск,
А Бог Упендра раковина, боздуган, диск и лотос многолист.
(2.20.237)
Според „Хаяширша Панчаратра” има
Божествени личности шестнайсетина.
Ще ти опиша и според нейното мнение
Как Те държат оръжията си за сравнение.
(2.20.238)
Различно там е описанието на Бог Кешава:
Той лотос, раковина, боздуган и чакра притежава.
Мадхава се описва, че държи от всяка страна по две
Диск, боздуган, раковина и лотос в Своите ръце.
(2.20.239)
Според „Хаяширша Панчаратра”,
Нараяна и другите съответно
Представени различно са и Те
С оръжия в различните ръце.
(2.20.240)
Върховният Бог Кришна, синът на Махараджа Нанда,
Е изначалната Божествена Личност, сат-чит-ананда.
Той си има две общоизвестни имена Сваям Бхагаван и Лила-Пурушоттама.
(2.20.241)
Дварака-пур огражда лично
Като защитник Господ Кришна.
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В девет форми Той се разширява
И на девет места в града застава.
(2.20.242)
“Деветте личности, които се споменават
И на девет порти на града застават,
Са съответно Васудева, Санкаршана,
Прадюмна, Анируддха, Нараяна,
Нрисимха, Хаягрива и още два
Последни са Вараха и Брахма.”264
(2.20.243)
Вече ти описах формите виласа и пракаша;
Сега за личните експанзии ще ти разкажа.
(2.20.244)
Първата лична експанзия е Санкаршана,
А другите са аватарите, от които Матся първи стана.
Санкаршана е експанзия на Пуруша или Вишну,
А въплъщенията се появяват в забавления различни.
(2.20.245)
Има шест вида инкарнации на Кришна:
Едните са пуруша-аватарите на Вишну,
Другите лила-аватари се наричат
И в божествени забавления се развличат.
(2.20.246)
Има инкарнации, които гуните контролират
Те са известни с името гуна-аватари;
Други, които своето проявление намират
През периода, който управлява Ману (манвантара);
Въплъщения през различните епохи - юга-аватари
И упълномощени инкарнации – шактявеша-аватари.
(2.20.247)
Ранно детство и юношески растеж
За Божеството са двете възрасти типични;
Така и Нанданандана като дете или младеж
Проявяваше забавленията си различни.
(2.20.248)
Въплъщенията на Кришна непрестанно се роят
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И не е възможно някога изобщо да се изброят.
Ние просто можем да загатнем за тях, като
Дадем примера с луната и клоните на едно дърво.
(2.20.249)
„Както стотици хиляди потоци и реки
Рукват от огромно езеро, о брамини,
Тъй и Върховният Господ Шри Хари
Безброй много инкарнации има.”265
(2.20.250)
В началото Кришна се разширява
В пуруша-аватарите като се проявява
Тези въплъщения на Вишну
Са от три типа различни.
(2.20.251)
„Бог Вишну има трима пуруша-аватари:
Маха-Вишну, създател на материята прастара,
Която в целокупността си махат-таттва се зове;
Гарбходашайи, който прониква всички светове;
И Кширодашайи, който сърцата на създанията обитава.
Ако някой тези три инкарнации познава,
Той от ноктите на мая се освобождава.”266
(2.20.252)
Шри Кришна има енергии безгранични
От които следните три са най-отлични Самообладание, съвършено знание
И енергията на творческото съзидание.
(2.20.253)
Кришна е обладаващият волевата сила;
По волята Му всичко съществуващо се сътворява.
А волята Му знание във себе си е стаила
И това знание чрез Васудев се проявява.
(2.20.254)
Не е възможно нещо в световете да се сътвори
Без мисъл, чувство, воля, знание и дейност да гори.
Комбинацията от върховна воля, дейност и познание
Води до сътворяването на космическото мироздание.
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(2.20.255)
Бог Санкаршана е Бог Баларам Съзидателната енергия държи в ръце
И именно Той сътворява сам
Материалните и духовни светове.
(2.20.256)
Този изначален Баларама Санкаршана
Причината на всички творения стана Както материални, така и духовни.
Той е управляващото божество на егото и сътворява,
По волята на Кришна като духовната енергия употребява
Безкрайния духовен вечен свят, където
Е Голока и другите Ваикунтха планети.
(2.20.257)
Макар и дума да не може да става,
Че духовният свят някога се сътворява,
По волята на Санкаршана той се проявява,
За да може духовната енергия там да се забавлява.
(2.20.258)
„Гокула, върховната обител и планета,
Е като лотосово цвете с хиляди листчета.
На този лотос в златната среда
Е на Парамешвара обителта.
Тази върховна обител, като лотос оформéна,
Е по волята на Бог Ананта проявена.“267
(2.20.259)
Материалната енергия само спомага
Бог Санкаршан вселените да сътворява.
Ала самата тя, която иначе природа се зове,
Не е създателката на материалните светове.
(2.20.260)
Ако на енергията на Върховния Бог не се уповава,
Материята космическото проявление не сътворява.
Нейната сила не е от самата нея породена,
А от Санкаршана, от когото тя е надарена.
(2.20.261)
Материята сама не може нищичко да породи;
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По силата на Бога само тя проявлението твори.
Както желязото самичко е неспособно да гори,
Ала поставено във огъня, със неговата мощ пламти.
(2.20.262)
„Баларама и Кришна са изначалната причина и резултат
На всичко, което проявява се във този материален свят.
Като Маха Вишну и енергията материална
Те влизат в елементите и творят гениално,
Създавайки множеството от енергии разнообразни;
Така те са причината на всичките причини разни.“268
(2.20.263)
Когато Богът слиза в материалния свят да сътворява,
Този Му облик инкарнация или аватар се назовава.
(2.20.264)
Експанзиите на Бога, които тук се появяват
Всъщност духовния свят вечно обитават.
Но когато в материалния свят се стичат,
Въплъщения или аватари се наричат.
(2.20.265)
За да погледне материалната енергия и да я оживи,
Санкаршана като Маха Вишну най-напред се появи.
(2.20.266)
„В началото на сътворението Богът 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 прави това, когато материалните вселени проявява.”269
(2.20.267)
„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,
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Природните гуни, сетивата, вселенската снага
И подвижните и неподвижни същества.”270
(2.20.268)
Тази изначална Божествена Личност, Санкаршана,
На границата между материята и духа застана,
Като полегна в мистичен сън в река Вираджа.
Като Пуруша271 Той материалното творение поражда.
(2.20.269)
Реката Вираджа, наречена още Причинния Океан,
Е пределът между материалния и духовния свят разстлан.
Материалната енергия от едната страна се намира
И не може да проникне дето духовното небе се простира.
(2.20.270)
„В духовния свят няма нито гуна на страстта,
Нито невежество или смесица от двете,
Нито видоизменена доброта,
А влиянието на времето и мая са отнети.
Само чистите предани на Бога,
Които обожавани са и от деви, и от демони,
До духовния свят да се издигнат могат
И от Бога за вечни придружители са приемани.”272
(2.20.271)
Материалната енергия има функции две Едната мая, другата прадхана се зове.
Мая се отнася до активиращата причина,
А прадхана - до елементите, за творене необходими.
(2.20.272)
Когато Бог погледне енергията материална,
От погледа Му тя се възбужда моментално.
Богът впръсква в утробата й по това време
На живите създания първоначалното семе.
(2.20.273)
За да посее семената на живите същества,
Богът не докосва материалната енергия лично,
А чрез специфичната си експанзия прави това
И впръсква в природата частиците си различни.
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(2.20.274)
„Във време отвъд пределите на паметта,
След като проявената природа активира
Със трите гуни (материални качества),
Върховния Бог утробата й импрегнира
Със семето на безбройни живи същества.
Така материята породи съвкупността
На материалната енергия, наречена хиранмая-махат Изначалния символ-проявление на космическия свят.“273
(2.20.275)
„Върховният Бог, Маха-Ваикунтханатха,
Чрез Маха-Вишну, експанзията си персонална,
Влага семето на съществата
В утробата на природата материална.”274
(2.20.276)
Най-напред махат-таттва произлиза,
А от нея - трите вида егоизъм,
Които са източниците оригинални
На всички полубогове изначални.
От тях също и сетивата се проявяват;
От тях и материалните елементи се разширяват.
(2.20.277)
Комбинирайки тези елементи слени,
Богът сътворява всичките вселени.
Тези вселени са неизброими;
Не е възможно да ги изчислиме.
(2.20.278)
Първата форма на Бога Маха Вишну се нарича От Него съвкупната материална енергия произтича.
Безбройните вселени се излъчват до една
От порите на Неговата гигантска снага.
(2.20.279-280)
Във въздуха, който Той издишва, тези вселени плават до една
Като атоми или прашинки, носещи се в слънчевата светлина
И отново в тялото Му се прибират те, когато Богът вдиша.
Могъществото на Маха Вишну невъзможно е да се опише!
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(2.20.281)
"Бог Брахма и други господари на вселената гигантска материална
Излъчват се от порите на космите в снагата 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,
Те заедно с другите същества остават в проявено състояние."275
(2.20.282)
Маха Вишну е Свръхдушата, Параматма
На всички вселени в творението необятно.
Той във Причинния Океан блажен лежи
И в господство всички материални светове държи.
(2.20.283)
Славата на Маха Вишну, първата личност на Бога,
Описах ти по най-добрия начин който мога.
За втората Божествена Личност ще ти говоря сега,
Макар за славата Му да не е достатъчна една уста.
(2.20.284)
След като създава безбройните вселени,
Маха Вишну се разширява във форми големи,
Които също нямат определен брой
И във всяка от вселените влиза Той.
(2.20.285)
Влизайки във всяка от тези безбройни вселени,
Маха Вишну видя, че там е тъмно съвършено
И че няма де да се установи във цялото творение,
Затова започна да обмисля това положение.
(2.20.286)
С потта от Своята гигантска снага
Той изпълни половината вселена с вода;
След това легна върху тази вода, където беше
Постлал себе си като ложе Бог Ананта Шеша.
(2.20.287)
Тогава на Гарбходашайи Вишну от лотосовия пъп
Един удивителен лотосов цвят проправи си път,
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А когато тичинката му се разтвори да цъфти,
Бог Брахма всред този лотос се роди.
(2.20.288)
В стъблото на този лотос бяха породени
Четиринадесетте планетарни системи.
Тогава Вишну като Бог Брахма се появи
И цялата вселена сътвори и прояви.
(2.20.289)
Така Върховният Бог в облика си на Вишну
Поддържа всичките материални светове,
Тъй като винаги над гуните Той е възвишен,
Материята не може да докосне дори Неговите нозе.
(2.20.290)
Върховната Божествена Личност мъдра,
Във формата си на Бог Шива (Рудра),
Довежда цялостно унищожение
На материалното творение.
С други думи, по Неговата воля
Той сам изпълнява всяка роля,
Като твори, поддържа и унищожава
Цялата тази космическа проява.
(2.20.291)
Бог Брахма, Бог Вишну и Бог Шива са на трите
Материални гуни Неговите въплъщения.
Сътворението, поддържането и разрухата на това битие
На тези три личности са под пряко управление.
(2.20.292)
Гарбходакашайи Вишну, известен в тази вселена
Като Свръхдушата, която е навсякъде проявена
Или Антарями и Хиранягарбха, е възпят
Във ведическите химни в този свят,
Начело с химна, който към Него насочва,
Като с думата „сахасра-ширша“ започва.
(2.20.293)
Гарбодакашайи, втората Божествена Личност проявена,
Е господарят на всяка една отделна вселена.
И макар външната енергия да прислонява,
Незасегнат от нея въпреки това остава.
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(2.20.294)
Кширодакашайи Вишну е третата експанзия,
Който е на качеството на доброто инкарнация.
Той за пуруша- и за гуна-аватара може да се счита
И затова отнася се едновременно и към двата типа.
(2.20.295)
Кширодакашайи Вишну вселенския облик на Бог прояви
И в сърцето на всяко създание е Свръхдуша и другар.
Кширодакашайи се нарича, понеже в океана от мляко лежи;
Той на вселената поддръжник е и господар.
(2.20.296)
О Санатана, без съмнение излишно
Аз ти описах пуруша-аватарите на Вишну.
Сега, моля те, чуй внимателно от Мен
Как Богът в лила-аватарите е проявен.
(2.20.297)
Лила-аватарите на Кришна са безчет!
Никой не може да ги изброи подред,
Ала поне тези, които са главни
Ще опиша за ушите ти гладни.
(2.20.298)
Ето някои от тях поред както бяха:
Матся, Курма, Бог Рагхунатха,
Бог Нрисимха, Вамана и Вараха Появяванията им във вечността не спряха.
(2.20.299)
„О, Господарю на вселената, най-добър сред всичките Ядави!
Умоляваме те, вселената от тежкия й товар избави,
Точно както в множество предишни въплъщения това направи
Когато като риба, кон, костенурка, лъв, глиган и лебед се яви.
Ти дойде и като Рамачандра, Парашурама и Вамана – джуджето.
Молим Те да продължаваш да закриляш света и нас, полубоговете!” 276
(2.20.300)
Дадох ти няколко примера за лила-аватара;
Чуй сега, моля те, как ще опиша гуна-аватара.
(2.20.301)
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В този материален свят има функции три:
Всичко трябва да се създаде, поддържа и унищожи.
Затова и Богът в три въплъщения се появява Саттва, раджа и тама гуна за да управлява.
По този начин се осъществява целият обмен
Между всичко в материалния свят проявен.
(2.20.302)
Заради дейностите си благочестиви
Примесени с предано служене по-рано,
Съзнанието на първокласната джива
От гуната на страстта е повлияно.
(2.20.303)
Упълномощен от Гарбходакашайи Вишну,
Такъв предан приема раждане като Брахма –
Въплъщение на самия Господ Кришна И тъй сътворява и подрежда света.
(2.20.304)
„Слънцето проявява своя блясък
В един елмаз, макар че е камък.
По същия начин Говинда, изначалният Бог,
Проявява в благочестива джива Своята мощ.
Така това живо същество Брахма става
И делата във вселената управлява.
Затова нищо друго не ми остава,
Освен този Говинда аз да обожавам.”277
(2.20.305)
Ако в някоя калпа никое сред живите същества
Няма качествата да заеме поста на Брахма,
Тогава самият Бог Върховен, без да се превзема,
Се разширява и позицията на Брахма заема.
(2.20.306)
„За какво му е трон на Бог Кришна?
Неговото могъщество е толкова висше,
Че господарите на различните планетарни системи
Прахта от лотосовите Му нозе на шлемовете си приемат.
Тази прах прави светите места свещени
И дори за Брахма, Шива, Лакшми и самия Мене,
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Които всички сме части от Неговата пълна част,
Е чест вечно на главите си да носим тази прах.” 278
(2.20.307)
Шри Кришна, Върховният Бог, завчас
Разширява част от Своята пълна част
И става Рудра, с гуната на невежеството в единение,
За да унищожи на свой ред космическото проявление.
(2.20.308)
Бог Шива най-различни форми притежава като тая,
Които са преобразувания на общуването му със мая.
Въпреки че Рудра не е на едно ниво със джива-таттва,
За лична експанзия на Кришна той все пак не може да се смята.
(2.20.309)
Когато с млечно-киселата бактерия в досег влезе,
От прясното мляко кисело ще произлезе.
Мляко то тогава пак ще се нарича,
Ала на прясното никак не прилича.
(2.20.310)
„Точно както млякото превръща се в извара,
Която едновременно еднаква и различна с млякото остава,
Тъй и Говинда, когото обожавам, във формата си вечна и прастара
Приема облика на Шамбху, унищожаващия света аватара.”279
(2.20.311)
Бог Шива с външната енергия общува Затова в гуната на мрака Той потъва.
Бог Вишну е към мая трансцендентален Затова е Върховният Бог първоначален.
(2.20.312)
„Трите покривала на бог Шива това са:
Ваикарика, тайджаса и тамаса.
Заради това, че тези три гуни съществуват,
Той винаги с външната енергия и егоизма общува.”280
(2.20.313)
„Шри Хари, Върховната Личност трансцендентална,
Е установен отвъд обсега на природата материална.
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Отвън и отвътре Той на всичко е свидетел,
Затова е на всичко живо върховният наблюдател.
Ако някой подслон приеме в лотосовите Му нозе
И Го обожава с преданост от все сърце,
Той също над гуните незабавно се издига
И трансцендентална позиция постига.“281
(2.20.314)
За да поддържа вселената, Бог Кришна
Спуска се в личната си експанзия на Вишну.
Гуната на добродетелта Той управлява
И затова трансцендентален към материята остава.
(2.20.315)
Бог Вишну е в категорията на експанзиите свамша,
Защото има богатства почти равни на тези на Кришна.
Кришна е изначалната личност, а от Него Вишну се разширява Това е заключението, което ведическите книги завещават.
(2.20.316)
„Пламъкът от първата свещ, предаден на другите свещи
Ги прави еднакво сияйни и еднакво горещи.
Пред вечният Бог Говинда аз благоговея и Него обожавам,
Който със същата лекота в различни въплъщения се проявява.”282
(2.20.317)
Заключението е, че Брахма и Шива са предани инкарнации,
Които просто изпълняват поставените им задачи.
За разлика от тях обаче Господ Вишну
Е същият по характеристики като Кришна.
(2.20.318)
„Бог Брахма каза: „Върховният Бог ми нареди:
„Брахма, на вселената творец бъди!“
Следвайки заръките Му милостиви,
Унищожава всичко в края Господ Шива,
А Богът във формата си Кширодакашайи Вишну
Поддържа в материалната природа всичко.
Така в най-висша позиция Бог Вишну се намира,
Който трите материални гуни контролира.”283
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(2.20.319)
О, Санатана, чуй сега за тези аватари,
Които появяват се във всяка манвантара.
Те са безчет, никой не може да ги преброи,
Но поне за извора им научи.
(2.20.320)
Докато един ден от живота на Брахма трае,
Четиринадесет Ману се извъртат, това се знае.
А докато всеки един от Манувците управлява,
Богът като манвантара-аватара се появява.
(2.20.321)
В един ден на Брахма има четиринадесет
Манвантара-аватари; четиристотин и двадесет
Са те в един месец, а в една година
Пет хиляди и четиридесет аватари има.
(2.20.322)
Докато стоте години
От живота на Брахма изминат,
Петстотин и четири хиляди е броя
На манвантара-аватарите във строя.
(2.20.323)
Този брой само една-едничка вселена касае,
А колко безчет вселени има - никой не знае!
Но всички те, наред със своите манвантари и Брахми,
Само докато веднъж издишва Маха Вишну ще останат.
(2.20.324)
Колко пъти Маха Вишну издиша
Не е възможно никой да опише.
Просто виж колко невъзможно да се говори става
Или само да се пише дори за манвантара-аватара!
(2.20.325)
В Сваямбхува-манвантара
Ягя е наречен аватара.
В Сварочиша-манвантара
Вибху Той се назовава.
В манвантарата наречена Ауттама
Името Му Сатясена стана.
А щом Тамаса-манвантара зазори,
Появи се Той под името Хари.
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(2.20.326)
В Раивата-манвантара Той Ваикунтха се нарича,
А в Чакшуша-манвантара името Му е Аджита.
Във Ваивасвата-манвантара казва се Вамана,
А във Саварня-манвантара Сарвабхаума стана.
В Дакшя-саварня-манвантара да добавя,
Че назовава се Ришабха Той тогава.
(2.20.327)
В Брахма-саварня-манвантара
Вишваксена се нарича аватара,
А пък в Дхарма-саварня, ето,
Името Му е Дхармасету.
В манвантарата Рудра-саварня
Той носи името Судхама,
А в Дева-саварня прастара
Назовава се Той Йогешвара.
(2.20.328)
В Индра-саварня-манвантара
Брихадбхану се нарича Това са имената на всички аватари,
Които с манвантарите се засичат.
(2.20.329)
А сега чуй от Мене, Санатана
През всяка епоха кой аватара стана:
Има четири епохи – Сатя-юга
Трета, Двапара и Кали – няма друга.
(2.20.330)
В четирите епохи Бог Хари се появява
Като различен цвят съответно проявява.
В Сатя-юга аватарите на цвят са бяли,
Червени в трета, черни в Двапара и златни в Кали.
(2.20.331)
„В миналото, в съответствие с епохата в трите свята
Твоят син приемал е тела в три различни цвята:
Бял, червен и златен, а сега
В Двапара Юга с тъмна е снага.”284
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(2.20.332)
„В Сатя-юга Богът се появи с бяла снага,
С четири ръце и сплъстена къдрава коса;
Бе облечен в черна антилопова кожа и дървесно лико;
Носеше свещен шнур и наниз рудракша зърно след зърно;
В ръцете тояга и канче за вода държеше
И целомъдрен брахмачари беше.”285
(2.20.333)
„В Трета юга Богът се появи
В тяло, което червеникаво блести.
Той имаше четири ръце и златни коси
А на корема отличителни линии три.
От формата Му беше проявено
Цялото ведическо познание свещено
И носеше символите на жертвоприношение Лъжица, черпак и други вещи и приготовления.”286
(2.20.334)
В облика на бялата си инкарнация
Богът учеше на религия и медитация.
На Кардама Муни Той дари благословии и
По този начин безпричинната си милост прояви.
(2.20.335)
В Сатя-юга хората бяха общо взето генерално
Напреднали в познанието трансцендентално
И можеха да медитират с голяма лекота
Върху Кришна, първоизточника на света.
В Трета-юга се занимаваше човешкото население
С извършване на грандиозни жертвоприношения.
Така в тази епоха човечеството беше вдъхновено
От инкарнацията на Бога, оцветена във червено.
(2.20.336)
В Двапара-юга за хората предписаното задължение
Беше на лотосовите нозе на Кришна обожание,
Затова във тъмно тяло Той се появи
И лично да Го обожават всички вдъхнови.
(2.20.337)
В Двапара-юга Върховният Бог на целия свят
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Се появява със снага във тъмен цвят.
Облечен в жълто, Той оръжия в ръце държи,
А камъкът Каустубха гърдите Му краси.
Там се намира и Шриватса знака Ето такива симптомите Му бяха.287
(2.20.338)
намас те васудевая
намах санкаршаная ча
прадюмнаянируддхая
тубхям бхагавате намах
„На Върховния Бог се покланям във смирена мудра,
Който е Васудева, Санкаршан, Прадюмна и Анируддха.”288
(2.20.339)
Хората със тази мантра и с никоя друга
Обожавали Бог Кришна в Двапара-юга.
В Кали-юга людете имат една дхарма висша Съвместно да възпяват светите имена на Кришна.
(2.20.340)
В епохата на Кали Кришна златен на цвят стана
И заедно с преданите си възпява хари-нама.
Чрез този процес раздава Той любов
На всеки, който да Го чуе е готов.
(2.20.341)
Бог Кришна, синът на Нанда Махараджа,
Който преди се беше появил във Враджа,
Сега лично идва във епохата на Кали,
Когато хората от грехове са натежали
И въвежда общата за всички дхарма,
Като сам възпява Харе Кришна мантра
И в любов екстатична танцува,
Карайки целия свят да мантрува.
(2.20.342)
„В тази епоха на Кали интелигентните хора
Възпяват заедно на предаността във хора
Харе Кришна махамантрата и обожават
Върховния Бог, който в този свят се проявява,
Като славата на Кришна Той разпространява.
287
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Златист на цвят е и винаги обкръжен остава
От Своите пълни експанзии лични
И от преданите си приятели отлични.”289
(2.20.343)
В останалите юги – Сатя, Двапара и Трета Людете с други духовни дейности са заети.
Но което чрез тях са постигали тогава,
В Кали-юга чрез възпяване на Харе Кришна става.
(2.20.344)
„Мой скъпи царю, макар че Кали юга е океан от грешки,
Има качество добро едно, променящо съдбините човешки Просто като възпява Харе Кришна маха-мантра,
Човек може да стане много скоро мукта-бандха Тоест от материалното оплитане да се освободи
И до трансценденталната обител да се извиси.”290
(2.20.345)
„Каквото в Сатя-юга хората са постигали
Като над Вишну медитация са развивали,
Във Трета чрез извършване на жертвени яги,
А в Двапара чрез служене във Божиите ноги Същото се постига в тъмната епоха Кали-юга
Чрез възпяване на маха-мантрата, никоя друга.”291
(2.20.346)
„Каквото с медитация в Сатя-юга се постига
И за Трета-юга изпълнението на ягя стига,
Или чрез обожание на лотосовите нозе
На Кришна в Двапара-юга става,
В епохата на Кали също няма дхарми две Просто трябва да се пее славата на Бог Кешава.”292
(2.20.347)
„Онези, които възвишени качества са развили
И към същината на живота интерес са проявили,
На епохата Кали добрите страни познават.
Всъщност такива хора Кали-юга обожават,
Защото в нея човек духовно знание добива
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И самата цел на живота постига,
Просто възпявайки маха-мантрата красива.”293
(2.20.348)
Както беше казано в стиховете по-стари,
Когато ти описвах трите гуна-аватари,
Човек трябва да знае, че тези Божества въплътени
Също невъзможно е да бъдат преброени.
(2.20.349)
Така разказах ти надълго и широко
За аватарите във четирите епохи.”
С тези думи Шри Чайтаня замълча,
А Санатана понечи да попита след това.
(2.20.350)
Санатана Госвами бе министър при Набоба
И несъмнено бе интелигентен като Брихаспати.
По безпределна милост, която му оказа Бога,
Без колебание той питаше Го за нещата непознати.
(2.20.351)
Санатана Госвами каза: „Господарю мой
Аз съм едно нищожно, невъзпитано, пропаднало създание.
Такъв, какъвто съм, как мога да позная кой
Божественият аватар в тази епоха на Кали е?”
(2.20.352)
Шри Чайтаня Махапрабху му отговори:
„Както в другите епохи, всичките аватари
Се приемат според това, което пише в шастра Така и в Кали Юга това е практиката безопасна.
(2.20.353)
Ведичеката литература, която е сътворена
От Махамуни Ведавяс, всезнаещия и съвършения,
Свидетелства за всичко в цялото битие духовно.
Чрез нея падналите души знание постигат безусловно.
(2.20.354)
Един истински аватар никога не твърди:
„Аз съм Бог” или „Бог чрез мен се появи.”
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Великият мъдрец Вясадев притежава цялото знание;
Той вече е описал аватарите в свещените писания.
(2.20.355)
„Богът няма материално тяло, но сред човешките същества
Той идва като въплътен в трансценденталната си снага,
Затова за хората е много трудно да разберат
Кой ли сред тях може да е аватарът свят.
Само по необикновените Му достояния и дела,
Каквито са непостижими за обусловените същества,
Човек донякъде съумява да се догадае,
Че всъщност Върховният Бог това е.”294
(2.20.356)
Чрез два признака различни Характеристики лични и странични Великите мъдреци един обект разбират
И пътя към неговата същност намират.
(2.20.357)
Телесните черти, обликът и нравът
Личните характеристики представляват,
А знанието за различните Му дела
Е страничната Му характерна черта.
(2.20.358)
В началото на „Шримад Бхагаватам”,
Това велико духовно произведение,
Въплъщението на Бога - Вясадева - сам
Във благоприятното си обръщение
Описва Бога, Върховната Личност
Чрез признаците лични и странични.
(2.20.359)
„О мой Господи, Шри Кришна, Васудевин сине!
О всепроникваща личност на Бога, озари ме!
На Теб отдавам своите смирени почитания,
Върху Тебе медитирам – абсолютното съзнание
И предвечната причина на всички причини за
Творението, поддържането и разрухата
На проявените вселени; Ти който си осъзнат
Пряко и косвено за всичко проявено в този свят
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И си върховно независим, понеже няма друг
Корен освен Теб, простиращ се отвъд!
Ти пръв предаде ведическото познание
В сърцето на първото живо създание295.
Подведени от Твоята илюзия дори
Объркват се велики богове и мъдреци,
Както човек от отражението се мами на
Водата в огъня или земята във вода.
Само заради Тебе материалните вселени
Изглеждат истински, макар за кратко проявени
Сред мощните вълни на саттва, раджас, тама,
В действителност оставащи една измама.
Затова аз медитирам върху Него, Бог Шри Кришна,
Живеещ вечно във обителта си скришна,
Която е завинаги трансцендентална и освободена
От илюзорните игри на мая в материалната вселена.
Аз медитирам върху Неговото вечно и блажено тяло,
Защото истината Абсолютна Той е и пълното цяло.”296
(2.20.360)
В това обръщение на „Шримад Бхагаватам”
Върховния Бог Кришна е указан с думата „парам”,
А личните Му характеристики пък с думата „сатям”.
(2.20.361)
В същия този стих се казва, че Бог е този, който създава
Материалния космос, поддържа го и го унищожава
И че Той упълномощи Брахма вселената да създаде,
Като прояви знанието за Ведите в неговото сърце.
Също се казва, че Богът пълно знание притежава,
Като миналото, настоящето и бъдещето познава
И че Неговата енергия вътрешна, лична
От илюзорната енергия, мая, е различна.
(2.20.362)
Всички тези дела са Негови характеристики странични.
Великите светци разпознават въплъщенията на Бога лични
По сварупа и татастха – двете Му характерни черти;
Всички аватари можеш да разпознаеш тъй и ти!
(2.20.363)
По времето на Тяхната поява
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Въплъщенията известни стават
За света, защото хората могат да се консултират
С шастра, откъдето главните характеристики разбират,
Наречени сварупа и татастха – аватарите по този начин
Стават известни за великите светци и духовни водачи.”
(2.20.364)
Санатана каза: „Цветът на онзи с качествата висши,
Описани като характерни за Бог, златист е.
Дейностите Му са раздаване на божествената любов
И възпяване на светите имена на Бог.
(2.20.365)
Инкарнацията на Кришна за тази Кали Юга
Е разкрита на тези симптоми в описанието.
Моля Те, потвърди, че няма всъщност друга
И така разпръсни ми изцяло съмнението.”
(2.20.366)
Махапрабху отвърна: „О, Санатан, остави
Тези твои остроумни номера и шеги!
Опитай се сега да си насочиш вниманието
На шактявеша-аватарите към описанието.
(2.20.367)
Шактявеша-аватарите на Кришна са безкрайни;
Нека сега ти опиша сред тях кои са главни.
(2.20.368)
Първостепенни и второстепенни са въплъщенията упълномощени.
Първостепенните от Върховния са директно вдъхновени,
А второстепенните непряко пълномощие от Него получават;
Първите аватари, а вторите вибхути, знай, се назовават.
(2.20.369)
Ето някои шактявеша аватари:
Нарада, Притху, четиримата Кумари,
Също и инкарнацията Парашурама.
Когато една джива, подобно на Бог Брахма,
Е упълномощена да действа и твори,
Тя също към шактявешите се числи.
(2.20.370)
Двама главни аватари шактявеша
Са в духовния свят Господ Шеша,
И Господ Ананта в материалните земи,
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Който безчет планети носи върху Своите глави.
Останалите аватари не ще споменавам въобще,
Защото никой не може да сметне какъв броят им е.
(2.20.371)
Със силата на знанието бяха надарени
Четиримата Кумари умиротворени.
Силата на служенето получи като награда
Преданият светец сред полубоговете, Нарада.
Бог Брахма бе надарен със силата да твори,
А Ананта - да носи планетите на Своите глави.
(2.20.372)
Вложи Върховният Господ Вишну
У Шеша силата на служенето лично.
Силата цялата земя да управлява
Даде на Цар Притху, както подобава.
А Парашурама получи мощта
Да избие всички негодници в света.
(2.20.373)
„Когато Богът влага у някого лично
Части от Своите енергии различни,
Живото същество, което Бога представя,
Се нарича шактявеша-аватара,
Което значи инкарнация упълномощена,
Със специална мощ и сила надарена.”297
(2.20.374)
Както в Единадесета Глава на „Гита” е обяснено,
Кришна се е разпрострял из цялата вселена
В множество личности чрез специфичните сили,
Познати като вибхути, които са ги пропили.
(2.20.375)
„Знай, че всички съвършени проявления
И всички прекрасни, знаменити творения
Възникват от искрица единствена сияйна
От Моето великолепие безкрайно и омайно.”298
(2.20.376)
„Ала каква е необходимостта, Арджуна
От цялото това познание на думи?!
297
298

„Лагху Бхагаватамрита” 1.18
„Бхагавад Гита” 10.41
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С една частица Своя незначителна, смалена
Аз прониквам и поддържам цялата вселена.”299
(2.20.377)
Така от Мен на тебе бяха обяснени
Аватарите специално упълномощени.
Сега те моля, слушай със внимание и със копнеж
Как Кришна изявява се като дете, момче, младеж.
(2.20.378)
В облика си на син на Нанда Махараджа
Кришна е самото олицетворение на младостта.
Той избира да проявява Своите забавления
Във възрастта кишора без съмнение.
(2.20.379)
Преди самият Той лично да се появи,
Богът праща някои от Своите предани
Да се появят или като родители блажени,
Или като Негови интимни приближени.
По-късно и самия Той се появява,
Сякаш се ражда и дейности проявява
Като бебе, малко дете и постепенно
Приема младежко тяло съвършено.
(2.20.380)
„Върховният Бог вечно се наслаждава
И всички видове предано служене приютява.
Макар да се показва във възрасти различни
Юношеството Му, кишора, е най-добро от всички.”300
(2.20.381)
Когато Бог Кришна се появява,
Миг след миг Той проявява
Своите забавления различни,
Убивайки вещицата демонична
Путана като за начало, а след това
Други забавления текат във вечността.
(2.20.382)
Последователните забавления на Кришна са проявени
Всеки миг във някоя от многобройните вселени.

299
300

„Бхагавад Гита” 10.42
„Бхакти Расамрита Синдху” 2.1.63
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Няма как да изчислим тези вселени колко са на брой,
Ала всяка секунда в някоя от тях играе лилата си Той.
(2.20.383)
Забавленията на Бога са като течащата вода на реката Ганга Така Своите забавления проявява синът на Махараджа Нанда.
(2.20.384)
Бог Кришна проявява Своите забавления щастливи
Като дете, момче и юноша; а юношество щом достига,
Той продължава вечно млад да изпълнява
Своята раса-лила и останалите си забави.
(2.20.385)
На вечната лила на Кришна описанията
Са дадени в разкритията на писанията,
Но човек не може да разбере това
Как продължават те във вечността.
(2.20.386)
Ще се опитам един пример да дам,
Чрез който този въпрос да бъде разбран.
Вечните Му забавления наподобяват зодиака
С неговите дванадесет дома и знака.
(2.20.387)
През зодиака ден и нощ
Слънцето се движи с пълна мощ
И прекосява океаните като със плуг
Между седемте острова един след друг.
(2.20.388)
Според ведическите астрономични изчисления
Едно пълно слънчево въртене
От шестдесет „данди” се състои
И общо на 360 „пали” се дели.
(2.20.389)
Слънцето издига се в небето и хоризонта пали
На стъпки, състоящи се от шестдесет „пали”;
Шестдесет пали на една „данда” се равняват,
А осем данди една „прахара” съставляват.
(2.20.390)
На осем прахари денят и нощта се делят,
Като по четири на деня и нощта принадлежат.
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Щом завъртането на осем прахари е готово,
Слънцето за пореден път изгрява отново.
(2.20.391)
Точно както движението на слънцето орбита представлява,
Така и Кришна забавленията си едно след друго проявява.
През живота на четиринадесетте Ману орбитата експандира
Из всичките вселени преминава и обратно своя път намира.
Така Бог Кришна извършва Своите дивни забавления,
Преминавайки последователно през всичките селения.
(2.20.392)
Кришна остава във една вселена за по сто двадесет и пет години,
Като в Дварака и Вриндавана се наслаждава на забавления неизброими.
(2.20.393)
Цикълът от забавленията Му се върти
Като колело от огън, пръскащо искри.
Така Кришна Своята лила проявява,
Като от една вселена в друга преминава.
(2.20.394)
Забавленията Му – раждане, детство, юношество, младост –
Се проявяват като се започне от убиването на Путана
Чак до маушала-лила, унищожението на династията Яду,
Повтаряйки се наново във всяка вселена подбрана.
(2.20.395)
Тъй като всички забавления на Кришна
Постоянно се проявяват явно или скришно,
Във всеки един момент те съществуват,
Като в една вселена или друга се редуват.
Затова тези забавления се наричат „нитя”
От Веди и Пурани – писанията разкрити.
(2.20.396)
Духовната обител, която е наречена Голока
И на кравите сурабхи е пасището широко,
Е могъща и разкошна като Кришна и по Негово желание
Се проявява заедно с Гокула във всяко мироздание.
(2.20.397)
Вечните забавления на Шри Кришна постоянно се разиграват
В изначалната планета в духовното небе, Голока Вриндаван.
Същите тези забавления в материалните вселени се проявяват
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(2.20.398)
Кришна е съвършен в Ваикунтха, духовното небе;
В Матхура и Дварака още по-съвършен Той е;
Ала във Враджа Вриндавана е най-най-съвършен,
Защото във всичките си пълни достояния е проявен.
(2.20.399)
„В драматичната литература,
Когато се описва нечия натура
Се казва, че някой е „съвършен”,
„По-съвършен” и „най-съвършен” По тези три начина и Бог Кришна е проявен.”301
(2.20.400)
„Макар понякога от Бога да остават непроявени
Всичките Му дивни качества, Той все пак съвършен е;
Когато всички те са видни, ала не във пълна степен,
Тогава още по-съвършен Господ Шри Кришна е наречен.
Но най е съвършен когато качествата Му намират пълно изражение Мъдрите познавачи в науката на предаността са на такова мнение.”302
(2.20.401)
„Кришна съвършен и по-съвършен в Дварака и Матхура става,
А най-съвършените си качества във Враджабхуми проявява.”303
(2.20.402)
Бог Кришна е напълно съвършен единствено във Вриндавана!
Експанзиите Му другаде пълни или по-пълни си остават само.
(2.20.403)
Така аз накратко описах трансценденталните проявления
На формите на Господ Кришна и на Неговите забавления.
Но това повествование е толкова обширно и висше,
Че дори Бог Ананта не може напълно да го опише.
(2.20.404)
Ето как формите на Кришна до безкрай
Се разширяват; те са неизброими, знай!
Което ти описах е като да зърнеш луната
За миг през гъстите клони на дървесата.
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„Бхакти Расамрита Синдху” 2.1.221
„Бхакти Расамрита Синдху” 2.1.222
303
„Бхакти Расамрита Синдху” 2.1.223
302
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(2.20.405)
Със сигурност голямо щастие намира
Всеки, който слуша или рецитира
Тези описания на експанзиите на Кришна.
И макар че това е тема много висша
И е трудна несъмнено да се разбере,
Човек може да добие някакво знание
За различните аспекти като цяло
На Божието трансцендентно тяло.
(2.20.406)
Жадувайки за милостта на Рупа-Рагхунатха,
Моля им се винаги смирен във стъпалата
И „Чаритамрита” не спирам да разказвам аз,
Вървящият по следите им Кришнадас.
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ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА
ВЕЛИКОЛЕПИЕТО И СЛАДОСТТА НА БОГ ШРИ КРИШНА

(2.21.1)
Отдавайки своите смирени почитания
Във лотосовите нозе на Шри Чайтаня,
Нека опиша частица от великолепието и сладостта
На Неговия свят характер и божествена снага.
Той е най-безценен за обусловената душа,
Която е лишена от духовно знание и чистота
И е единствено убежище за онези, за които
Истинската цел в живота си остава скрита.
(2.21.2)
Нека името на Бог Чайтаня вечно да се слави!
Нека името на Нитянанда никога не се забрави!
Слава на Адвейта и на всички предани,
За които Бог Чайтаня ненагледен е!
(2.21.3)
Шри Чайтаня Махапрабху продължи:
„Всяка форма, която на Бог принадлежи
В духовното небе е трансцендентално установена
И над планетите влиянието им е разпространено.
Но както вече споменах за тях преди,
Никой броят им не би могъл да изреди.
(2.21.4)
Всяка Ваикунтха на шир, казват, се протяга
На осем мили умножени по сто, сетне по хиляда,
По десет хиляди, по сто хиляди и по милион накрая Тоест пределите й всъщност невъзможно е да се узнаят.
(2.21.5)
Всяка Ваикунтха планета заема огромно пространство
И всяка от тях изградена е от духовно блаженство.
Обитателите там са на Бога придружители
И на богатство като Неговото са държители.
Ето как всички тези планети са установени,
Които в духовното небе са разпространени.
(2.21.6)
Ала макар и необятни, всички те
Намират се във края на духовното небе.
Кой би могъл да обозре въобще
Как безпределно то самото е!
(2.21.7)
Ваикунтха небето в духовния свят
По форма сравнява се с лотосов цвят.
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В средата на този лотос се намира венче,
Където вечната лила на Кришна тече.
Венчелистчетата на този духовен цвят съставляват
Планетите, които в паравьома се разпространяват.
(2.21.8)
Всяка Ваикунтха планета е пълна с духовно блаженство
С простори, форми и великолепие до съвършенство.
Щом не могат да премерят дори Брахма и Шива
Докъде нашир и длъж духовното небе достига
И колко безброй Ваикунтха планети в него има,
За обикновените създания това е съвсем необозримо.
(2.21.9)
„О върховно велика божествена личност, изпълнена с блаженство!
О Свръхдуша, господар на всичките мистични съвършенства!
Твоите забавления постоянно се случват в тези светове,
Но кой би могъл да изчисли и прецени кога, как и къде
Ти Своята енергия духовна проявяваш
И забавленията си дивни изпълняваш?
Никой във действителност способен не е
Загадката на тези дейности да разбере.”304
(2.21.10)
Духовните качества на Кришна също са неизброими.
Дори бог Брахма, бог Шива и Кумарите четирима,
Които са велики личности не могат
Да пресметнат качествата на Бога.
(2.21.11)
„След време великите учени може и да успеят
Да изброят всичките атоми във вселената,
Всички звезди и планети, които в небето се реят
И всички снежинки, щом застуди времето,
Но кой ще може да изброи качествата отлични
На безкрайната Върховна Божествена Личност?
Той се появява на повърхността на тази Земя
Единствено за благото на всички същества.”305
(2.21.12)
Какво да говорим за Господ Брахма;
Дори Ананта Шеша с хилядите си уста
Не успява да стигне предела на качествата на Бога,
Макар неспирно да ги прославя до изнемога.
(2.21.13)
„Ако аз, баща ти, бог Брахма, и твоите по-големи братя,
Великите свети мъдреци, познали на живота същината,
304
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„Шримад Бхагаватам” 10.14.21
„Шримад Бхагаватам” 10.14.7
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Не можем да разберем на Върховната Личност предела,
Изпълнена с различни енергии и в творението ги вплела,
Кой друг може това да разбере? Въпреки че Шеша Нага
От незапомнени времена с хилядите си усти се напряга
Постоянно качествата Му трансцендентални да възпява,
Краят на дейностите на Бога все така далече си остава.”306
(2.21.14)
А за Анантадева да говорим е излишно,
След като дори самият Господ Кришна
Не намира край на дивните си качества и сам
Казва: „Как бих искал някога да ги узнам!”
(2.21.15)
„Мой Господи, Ти разпростираш себе си в безкрая!
Дори божествата, управляващи планетите на рая,
В това число и бог Брахма, не могат да открият
Твоите граници и съвършенства где се крият,
Нито пък Ти самият можеш да определиш
Предела на качествата на характера си висш.
Както атоми в небето, съществуват безбройни вселени,
Със седем покривала, въртящи се на времето в течение.
Тези учени, които Ведите съвършено добре разбират,
Се мъчат да Те открият, като елементите елиминират.
По този начин, в търсенето си те заключават,
Че всичко съвършено цялостно във Теб остава.
Така на всичко съществуващо Ти си подслона Това проумяват опитните познавачи на закона.”307
(2.21.16)
Всички спорове и логика ако оставим настрана,
И негативните и позитивните процеси наред с това,
Когато Бог Кришна беше в Вриндавана
За всички там оставаше си неразбрано
Къде въобще е на енергиите Му предела,
Макар да изучаваха нрава и делата Му умело.
(2.21.17)
Във Вриндавана Богът незабавно в миг сътвори
Всички духовни планети, и материалните дори.
Наистина, всички те бяха сътворени
Заедно с божествата им упълномощени.
(2.21.18)
Не сме чували за такива чудни неща
Никъде другаде навред по света.
Просто като слуша някой човек за тях,
Съзнанието му се вълнува и пречиства се от грях.
306
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(2.21.19)
Според Шукадева Госвами, Шри Кришна има
Теленца и пастирчета със себе си неизброими.
(2.21.20)
Всяко от пастирчетата се грижи за теленца безброй;
На коти, арбуда, шанкха и падма изчислил е че възлизат той.
(2.21.21)
Всички пастирчета имат неизброими теленца;
Така и техните тояги, флейти, лотосови цветенца,
Рогове, дрехи, а също и украшения
Са неизброими и не подлежат на описание.
(2.21.22)
Тогава всяко едно от пастирчетата стана
Четириръка форма на Ваикунтха Нараяна,
А всички Брахми от различните вселени
Започнаха молитви да отдават с длани допрени.
(2.21.23)
Всички тези трансцендентални тела
Излъчваха се на Кришна от сияйната снага.
А сетне само за миг, и готово Влязоха във тялото Му отново.
(2.21.24)
Когато бог Брахма от нашата вселена
Видя това забавление проявено,
Той бе поразен от крайно удивление
И след молитвите направи заключение:
(2.21.25)
„Ако някой казва, че всичко за величието на Кришна знае,
Негова си работа! Нека си вярва, че така е.
Обаче що се отнася до моя ум и снага,
Нека е ясно, че аз мисля така:
(2.21.26)
Мой Господи, великолепен и омаен,
Твоето величие е като океан безкраен
И за мен е невъзможно с мисъл или слово
Дори капка от този океан да осъзная наготово.
(2.21.27)
„Има хора, дето казват: „За Кришна всичко знам!”
Нека те във мислите си тънат в този блян.
Що се отнася, обаче, до самия мене,
Не бих искал да обсъждам тези теми.
Нека кажа само толкова, о Господи мой:
Достоянията и съвършенствата Ти са безброй
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И всичките те простират се далеч отвъд
Обхвата на тялото, словата и умът.”308
(2.21.28)
Нека Бог Кришна вечно се прославя!
Кой може цялата Му слава да познава?
Обителта Му, Шри Вриндавана, е богата на различни
Прекрасни съвършенства – опитай да ги видиш всички!
(2.21.29)
Според разкритите писания Вриндавана се простира
Едва на шестнадесет кроши, тоест трийсет и две мили.
Ала всички Ваикунтхи и вселени въпреки това
Намират се само в единия крайчец на тази земя.
(2.21.30)
Никой не може средство да намери,
С което великолепието на Кришна да измери.
То е безгранично, но при все това,
Както детето вижда ясната луна
През клоните на едно дърво,
Аз ще ти дам насочване едно.”
(2.21.31)
Докато описваше на Кришна трансценденталните достояния,
Те плиснаха се като океан в съзнанието на Шри Чайтаня.
Умът и сетивата Му там бяха потопени,
А самият Той от удивление поразен бе.
(2.21.32)
Шри Чайтаня Махапрабху лично рецитира
Следния стих, който в „Бхагавата” се намира
И на значението му да се наслади,
Той сам захвана да го обясни:
(2.21.33)
„Върховният Бог Кришна е господар на трите свята
И на Брахма, Вишну и Шива, главните сред божествата.
Никой сред тях не Му е равен, нито е от Него по-велик!
Чрез енергията свараджя-лакшми желанията Му сбъдват се във миг.
Докато Му поднасят своите дарове и лепти, главните полубогове
С шлемовете си докосват във молитва лотосовите Му нозе.”309
(2.21.34)
Най-велик от всички е Бог Шри Кришна.
Той е изначалната Божествена Личност.
Никой на Него никога не е равен,
Нито някой над Него е поставен.

308
309

„Шримад Бхагаватам” 10.14.38
„Шримад Бхагаватам” 3.2.21
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(2.21.35)
„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.”310
(2.21.36)
Божествата, които държат в подчинение
Цялото това материално творение,
Са бог Брахма, бог Шива и Бог Вишну,
Ала те просто изпълняват заповедите на Кришна.
(2.21.37)
„Бог Брахма каза: „Върховният Бог ми нареди
„Брахма, на вселената творец бъди!“
Следвайки заръките Му милостиви
Унищожава всичко в края Господ Шива,
А Богът във формата си Кширодакашайи Вишну
Поддържа в материалната природа всичко.
Така в най-висша позиция Бог Вишну се намира.
Който трите материални гуни контролира.”311
(2.21.38)
Това е само обобщение, което се опитах да опиша;
Сега, моля те, разбери друго значение на триядиша.
Трите пуруша аватари на Вишну без съмнение
Са изначална причина на космическото проявление.
(2.21.39)
Маха-Вишну, Падманабха и Кширодакашайи
На всички груби и фини същности са Свръхдуши.
(2.21.40)
Въпреки че тези трима всички подслоняват
И делата в цялата вселена управляват,
Те са само пълни части или техни проявления частични
От Бог Шри Кришна, изначалната Божествена Личност.
(2.21.41)
„Бог Брахма и други господари на вселената гигантска материална
Излъчват се от порите на космите в снагата 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,
Те заедно с другите същества остават в проявено състояние.”312

310

„Брахма Самхита” 5.1
„Шримад Бхагаватам” 2.6.32
312
„Брахма Самхита” 5.48
311
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(2.21.42)
Това е междинното значение.
Чуй сега и тайното откровение:
Бог Кришна има три местообитания,
Добре познати от свещените писания.
(2.21.43)
Вътрешната обител Голока Вриндавана се нарича.
Там живеят всички, които Кришна силно обичат.
Това са приятелите Му, личните Му придружители,
Нанда Баба и Яшода Майи – Неговите родители.
(2.21.44)
Вриндавана е съкровищницата на милостта
И на сладкото могъщество на любовта.
Там йога-мая, действаща като покорна даси,
Представя квинтесенцията на забавленията – танца раса.
(2.21.45)
„Много нежна и деликатна е Вриндавана Дхама
Поради милостта на Върховния Бог тъй голяма
И е особено великолепна, заради интимността на любовта.
Трансценденталната слава на сина на Нанда Махараджа
Е проявена там и при тези обстоятелства съвършени
Ние си оставаме напълно необезпокоени.”
(2.21.46)
Под Вриндавана намира се духовното небе,
Което навред познато като Вишнулока е.
Безчет планети Ваикунтха има в тази сфера на Вишну,
Управлявани от Нараяна и безброй експанзии на Кришна.
(2.21.47)
Духовното небе, изпълнено с всички достояния,
Е на Бог Кришна междинното местообитание.
Там безграничен брой Божии проявления
Се наслаждават на Своите забавления.
(2.21.48)
Планетите Ваикунтха са като различни стаи
На съкровищница, пълни със разкош безкраен.
На вечните придружители на Бога те са обитания,
Които също са изпълнени с шестте достояния.
(2.21.49)
„Най-ниско се намират Деви Дхама – светските земи;
Над тях – Махеша Дхама – обителта свята на Шива;
Още по-нависоко е свещеното царство на Господ Хари;
И най-висша от всички е Голока, на Кришна личната земя красива,
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А умението да разпределя властта във тези сфери притежава
Предвечният Бог Говинда, когото със възхита обожавам.”313
(2.21.50)
„Между духовния и света, който материя изгражда,
Има водно тяло, известно като реката Вираджа Тази вода от потта на тялото на Бога се поражда.”314
(2.21.51)
„Оттатък реката Вираджа е духовното царство –
Неунищожимо, вечно и неизчерпаемо по богатство.
То съставено от три четвърти от могъществото Божие е
И е познато като паравьома или духовното небе.”315
(2.21.52)
На реката Вираджа от другата страна
Намира се на външната енергия обителта
Пълна със вселени, чийто брой не може да се измери,
Всяка, от които съдържа безкрайно много атмосфери.
(2.21.53)
Царството на материята зове се Деви-дхам
И е населено с обусловените души.
Материалната енергия Дурга обитава там,
Заедно с могъщите си слугини и слуги.
(2.21.54)
Кришна е на всички дхами собственик върховен,
В това число Голока и Ваикунтха във света духовен.
В Деви-дхама се намират материалните светове,
А отвъд нея са Голока-дхама и духовното небе.
(2.21.55)
Три четвърти духовният свят представлява
От енергията и изобилието на Бог,
Докато едва една четвърт съставлява
Материалният свят тъмен и дълбок.
(2.21.56)
„Понеже три четвърти от енергията на Бог съдържа,
Духовният свят три-пад-бхута се нарича,
А от една четвърт материалният свят се поддържа
И затова ека-пада да се назовава му прилича.”316
(2.21.57)
Три-пада от енергията на Кришна
313

„Брахма Самхита” 5.43
Стих от „Падма Пурана”
315
Стих от „Падма Пурана”
316
„Лагху Бхагаватамрита” 1.5.563
314
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Невъзможно е думите да опишат.
Затова нека за останалата ека-пада
Чуем подробно както подобава.
(2.21.58)
Всъщност много трудно е да се изброят
Всичките вселени в материалния свят.
Всяка вселена си има отделен Шива и Брахма,
Затова и точен брой техен също така няма.
(2.21.59)
Веднъж, докато Кришна бил цар в Дварака,
Бог Брахма дошъл да Го посети
И веднага, че Брахма го чака
Отишъл вратарят да Го извести.
(2.21.60)
Когато Кришна бил така информиран,
Той се обърнал към портиера сякаш не разбирал:
„Кой Брахма е това? Какво е неговото име?
Попитай го, а сетне се върни и извести Ме.”
(2.21.61)
Вратарят повторил въпроса: „Кой Брахма?”
А бог Брахма се изненадал: „Как така!?
Та аз съм Брахма четириглавият,
Баща на четиримата Кумари, славният!”
(2.21.62)
Портиерът съобщил на Бог Кришна тогава
За описанието, което за себе си бог Брахма давал.
Тогава Шри Кришна да влезе му разрешил
И вратарят Брахма вътре придружил,
А щом Праджапати видял Дваракадиша,
В нозете Му смирено паднал, без да диша.
(2.21.63)
След като Брахма Го обожавал,
Кришна го почел тъй както подобава
С нужните думи и попитал след това:
„Какво те води тук, Брахма?”
(2.21.64)
Попитан от Бог Кришна така,
Веднага отвърнал Му Брахма:
„По-късно ще Ти кажа защо аз
Дошъл съм при Теб в този час.
Но по-напред Те моля с най-голямо смирение
Да разпръснеш едно явило се в моя ум съмнение.
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(2.21.65)
Защо попита кой Брахма дошъл е тук?
Нима в тази вселена има Брахма друг?”
(2.21.66)
Чувайки това Кришна се усмихнал
И във медитация за миг притихнал.
Незабавно там от вси страни
Пристигнали безброй Брахми.
(2.21.67)
Всички тези множество Брахми
Имали най-различен брой глави Някои имали десет, други двадесет, други стотици,
Някои хиляда, а други хиляди по десетици,
Други по десет, по сто милиона дори;
Никой не може лицата им да изброи.
(2.21.68)
Множество проявления на бог Шива пристигнали там
С глави стотици, хиляди, милиони – точен брой не знам.
Дошли и много Индрадеви, неизброима тълпа,
Които имали стотици хиляди очи по целите тела.
(2.21.69)
Когато четириглавият Брахма от тази вселена
Видял могъществото на Шри Кришна съвършено,
Объркан и удивен бил той тъй много
Че се почувствал като зайче сред слонове.
(2.21.70)
Всички Брахми, които били дошли на нога,
Отдали почит в лотосовите нозе на Бога
И когато направили това, техните шлемове
Докоснали на Бога лотосовите нозе.
(2.21.71)
На Кришна енергиите невъобразими
Никога не можеме да изчислиме.
Всички Брахми, които бяха там,
Намираха се на Кришна в единния стан.
(2.21.72)
Когато до лотосовите нозе на Кришна се допряха,
Шлемовете шумен звук издадоха и задрънчаха.
Изглеждаше, че сякаш всеки шлем изрича
Молитви в лотосовите нозе на Кришна.
(2.21.73)
С допрени длани всичките Брахми и Шиви
Почнаха да отдават на Кришна молитви щастливи:
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„О Господи! С такава милост ме удостои,
Че можах да зърна лотосовите Ти ноги!”
(2.21.74)
Всички те развълнувани казаха тогава:
„Моята добра съдба едва изгрява,
Господи, след като ме повика сега,
Мислейки за мен като за Свой слуга.
Моля Те, заповедта си ми кажи,
За да я нося аз на своите глави.”
(2.21.75)
„Повиках ви – Бог Кришна им отвърна –
Понеже всички ви заедно исках да зърна.
(2.21.76)
За всички вас нека вечно щастие царува!
Има ли някой от демоните да се страхува?”
Те отвърнаха: „По Твоята милост, Боже,
Да побеждаваме навред ний можем.
(2.21.77)
Каквото бреме имаше, Ти го отне
Като на планетата Земя дойде.”
(2.21.78)
Всички Брахма тогава си помислиха вдъхновено:
„Това е доказателство, че Дварака е благословена Бхагаван Кришна сега присъства в моята вселена.”
(2.21.79)
Така възприемаше всеки един
Могъществото на Дварака;
Виждаше само себе си като неповторим,
Макар че всички заедно събрани бяха.
(2.21.80)
Бог Кришна тогава се сбогува и отпрати
Всички събрани там Брахми Праджапати
И след като те Му отдадоха своите почитания,
Всички се завърнаха в съответните си обитания.
(2.21.81)
Четириглавият Брахма от тази вселена
От цялото това могъщество удивен бе.
Той пак пред нозете на Кришна дойде
И да Му се покланя отново и отново взе.
(2.21.82)
Брахма тогава каза: „Това, което бях решил преди
За знанието си, тук сега пред мен се потвърди.
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(2.21.83)
„Има хора, дето казват: „За Кришна всичко знам!”
Нека те във мислите си тънат в този блян.
Що се отнася, обаче, до самия мене,
Не бих искал да обсъждам тези теми.
Нека кажа само толкова, о Господи мой:
Достоянията и съвършенствата Ти са безброй
И всичките те простират се далеч отвъд
Обхвата на тялото, словата и умът.”317
(2.21.84)
Кришна му каза: „Твоята вселена се простира
На площ със диаметър четири милиарда мили.
Тя е най-малката от всички, затова и ти,
Праджапати, имаш само четири глави.
(2.21.85)
Някои от вселените са разпростряни
С диаметър един милиард йоджани;
Някои един трилион, а други десет трилиона;
Някои простират се в йоджани сто трилиона.
Така площта им се разпространява
Като почти безгранична става.
(2.21.86)
В зависимост от това колко дадена вселена е голяма,
С толкова глави остава и съответният бог Брахма.
По този начин Аз поддържам безброй мироздания Брахманди, казано иначе, са техните названия.
(2.21.87)
Надлъж и шир никой не може да измери
Частта от енергията Ми в материалния свят проявена.
Кой тогава би могъл предела да намери
На три четвърти от енергията, която е одухотворена?
(2.21.88)
„Оттатък реката Вираджа е духовното царство –
Неунищожимо, вечно и неизчерпаемо по богатство.
То съставено от три четвърти от могъществото Божие е
И е познато като паравьома или духовното небе.”318
(2.21.89)
Бог Кришна се сбогува с тези слова
На свой ред и с четириглавия Брахма.
Така разбираме, че всъщност никой не може
Да пресметне обхвата на енергиите Божии.
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(2.21.90)
Много дълбоко по значение
Е словосъчетанието „триядишвара”,
Което ни разкрива явно, че
Кришна три различни природи притежава.
(2.21.91)
Тези три природи или локи
Са Гокула (иначе казано Голока),
Матхура и Дварака; на тези места
Бог Кришна живее във вечността.
(2.21.92)
Изпълнени със вътрешни енергии са тези три места
И са на Кришна, Личността на Бога, те собствеността.
(2.21.93-94)
Както вече беше споменато в повествованието досега,
Скъпоценните шлемове на всички управляващи божества
На вселените и планетите Ваикунтха докоснаха трона
И лотосовите нозе на Бога, докато Му отдаваха поклони.
(2.21.95)
Когато кристалите по шлемовете на всички божества
Се удряха пред трона и на Бог пред лотосовите крака,
Звук се създаде, подобен на дрънчене, който сякаш бе
Като молитви, отдадени от шлемовете в Божиите нозе.
(2.21.96)
Кришна насред духовната си енергия стои,
А великолепието, което от нея струи,
Шад-аишваря носи наименование,
Указващо шестте Му вида достояния.
(2.21.97)
Понеже духовни енергии Той притежава,
Които желание Негово неизпълнено не оставят,
Кришна се приема за Върховната Божествена Личност;
Ведическите писания не твърдят нещо различно.
(2.21.98)
Енергиите на Кришна тъй безкрайни
Са като океан с вълни от нектар омайни.
Понеже човек не може да се окъпе в тяхната вода.
Докоснах само капчица от този океан едва.”
(2.21.99)
Когато така описваше Махапрабху Чайтаня
На Кришна духовните енергии и достояния,
В Него се пробуди към Кришна любов
И умът Му се потопи в сладкия зов
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На интимността, вследствие на което
Той цитира стихче, от „Бхагаватам” взето:
(2.21.100)
„За да изрази силата на собствената си енергия духовна,
Кришна се появи тук във подобаваща на забавленията Му форма.
Тази Му форма бе дори за самия Него удивителна,
Въплъщавайки изобилието на щастието възхитително.
Крайниците Му са толкова красиви, че вместо накитите тях да украсяват,
Самите те на украшенията по тялото Му хубостта увеличават.”319
(2.21.101)
Бог Кришна има множество разнообразни забавления,
От които най-добри са човешките Му проявления.
Формата Му като човешко същество е върховна В този трансцендентален облик Той е пастир,
Носи флейта в ръка, а младостта Му е нова и нова;
Той също е опитен и привлекателен танцьор.
Всичко това е за забавленията Му най-подходящо,
Разкриващи Го като човешко същество настоящо.
(2.21.102)
Мой скъпи Санатана, хубостта на Кришна е толкова сладка!
Просто опитай се да разбереш тази Негова красота.
В океан от любов потапя и най-беглата догадка
За нея, що привлича в трите свята всички същества.
(2.21.103)
Вътрешната, духовната енергия на Бог Кришна проявява
Трансценденталната Му форма, която в света известна става.
Тази енергия е трансформация на чистото добро;
Формата на Кришна, която е съкровището едно
Най-пазено от преданоотдадените без съмнение,
Е проявена във вечните на Кришна забавления.
(2.21.104)
Удивителните Му черти в облика на Кришна личен
Е толкова прекрасна, че дори Него самия привлича.
Да вкуси какво ли е със себе си да пообщува Кришна наистина да изпита това силно жадува.
Съвършена красота, знание, богатство, сила, слава
И безпристрастие са достоянията, в които вечно пребивава.
(2.21.105)
Украшения галят тази трансцендентална снага,
Но тялото на Кришна сияе с такава красота,
Че орнаментите, които носи, самό разкрасява Затова се казва, че всяка украса то надминава.
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Удивителната красота на Кришна се увеличава
От извитата на три места поза, в която застава.
Обаче над всички тези привлекателни черти
Погледът на Бог Шри Кришна на върха стои.
Очите Му танцуват и се движат леко косо
И в себе си енергията на стрелите носят,
Които на всички пастирки пронизват умовете,
Начело с Шримати Радхика, които щом усетят,
Че стрелата е успяла своята мишена да удари,
Изпълват се с възбуда, която умовете пари.
(2.21.106)
Красотата на Кришна тъй привлекателна е,
Че пленява не само всички полубогове
И живите същества в материалните светове,
Но и възвишените личности в духовното небе,
Като личните експанзии на Кришна, всички Нараяни,
Които от красотата на снагата Му са напълно омаяни.
Не само тях, но и техните съпруги, на щастието богини,
За които Ведите твърдят, че по-добродетелни едва ли има.
(2.21.107)
За да облагодетелства гопите, прекрасните пастирки,
Кришна язди колесниците на умовете им без спирка
И просто служене с любов от тях да извлече,
Той като Купидон привлича чистите им умове.
Затова и се нарича също Мадана-мохана,
Защото Той привлича и ума на Купидона,
Който пет безпогрешни стрели пуска безспир,
Представящи форма, вкус, мирис, звук и допир.
Кришна всички тези пет стрели притежава
И с красотата си умовете на гопите пленява,
Въпреки че те са много горди с несравнимата си красота,
Кришна, като Купидон във танца раса привлича им ума.
(2.21.108)
Когато Кришна скита из вриндаванските лесове прохладни
Заедно със Своите приятели, сякаш са равноправни,
Навред наоколо пасат безбройни крави Това е друга една от блажените Му забави.
Когато пък флейтата си докосне със уста,
Дървета, растения, животни и човешки същества
До едно пропити с радост почват да треперят,
А от очите им неспирни сълзи във порой се леят.
(2.21.109)
Кришна носи на врата си огърлица от перли,
Които сякаш са синджир от чапли бели.
Пауновото перо в косите Му е с цветовете на дъгата,
Дрехите Му златисти са като светкавицата в небесата.
Кришна изглежда като облака новороден в небето,
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А гопите са като току-що покарали зърна в полето.
Постоянни дъждове от забавления нектарни
Падат върху тези новички зрънца и те покарват,
И изглежда сякаш гопите лъчи живот от Кришна получават,
Точно както семенцата със живот от дъждовете се снабдяват.
(2.21.110)
Върховният Бог Кришна с шестте съвършенства изпълнен е,
Едно от които е красотата Му, поразяваща като мълния.
Заради неустоимата си привлекателност Той е готов
Да се увлича с гопите в интимна сладостна любов.
Тази сладост е на всичките Му качества същината;
Шукадева е описал тези забавления във „Бхагавата”,
А като слушат тези разкази, преданите подлудяват
От любов по Бога и от все сърце Му се отдават.”
(2.21.111)
Както жените на Матхура екстатично
Описват щастието на гопите отлично
И качествата на Кришна трансцендентални,
Шри Чайтаня Махапрабху описа уникално
Различните настроения и вкусове на Кришна
И завладян бе от любов огромна, екстатична.
Хващайки Санатана Госвами за ръката,
Той рецитира следния стих от „Шримад Бхагавата”:
(2.21.112)
„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, 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.”320
(2.21.113)
Красотата на Кришна е като вълна
Във вечния океан на младостта.
В този океан пробужда се водовъртежа На екстатичната любов копнежа.
Мелодията на флейтата Му е като ураган,
В който умът на всяка гопи е подбран
Като купчинка от сламки и сухи листа
И завинаги остава в лотосовите Му стъпала.
(2.21.114)
„О моя приятелко скъпа, на какви ли
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Сурови отречения гопите са се решили,
За да пият трансценденталната Му красота
И Неговата сладост през очите си сега?
Напълно удовлетворени славят те
Своето раждане, снаги и умове.“
(2.21.115)
Кришна е несравним с никого по красота,
А гопите се наслаждават радостни на сладостта,
Равна на каквато нийде другаде няма,
Нито пък има от нея нейде по-голяма.
Дори и на планетите Ваикунтха божествата
Не притежават в тази степен красотата.
Всъщност никоя инкарнация, чак до Нараяна,
Не е толкова сладостно красива и омайна.
(2.21.116)
Живото доказателство за това стана
Най-скъпата спътница на Нараяна,
Богинята на щастието, която обожават
Всички жени, които вярни винаги остават.
Тя всичко изостави в желанието си с Бога да се наслаждава,
Пленена от несравнимата сладост, която Кришна притежава.
Така велик обет за отречение прие и се подложи
На сурови покаяния, каквито никой друг не може.
(2.21.117)
Квинтесенцията на сладостното сияние на Кришна
Е тъй съвършено, че няма от него нищо по-висше.
Той е неизчерпаема мина от качества трансцендентални,
Които проявени са едва частично у експанзиите Му персонални.
(2.21.118)
И гопите, и Кришна са цялостни и съвършени.
Сладостта и сиянието на Кришна са отразени
В огледалото на екстатичната любов на гопите;
Така в съревнованието си те се следват по петите
И тъй като нито единият, нито другият се отказва,
Така забавленията им се обновяват и нарастват.
(2.21.119)
Вкусът на трансценденталната сладост, която извира
От взаимоотношенията на гопите с Кришна не се намира
Нито чрез плодоносни дейности, ни чрез йогийски въздържания,
Нито чрез култивиране на умозрително познание,
Нито чрез предано служене по всички предписани правила,
Нито чрез мантра-йога или медитация с кръстосани крака.
Тази сладост се вкусва единствено в спонтанната любов,
С която волният възпява имената Божии с копнежен зов.
(2.21.120)
Такива взаимоотношения екстатични
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Между гопите и възлюбения Кришна
Само във Вриндаван, Враджабхуми, са възможни,
Която е пълна с изобилия на любовта всевъзможни.
Транценденталната форма на Бог Шри Кришна
Е на всички качества първоначалния източник;
Тя е като от скъпоценни камъни бездънна мина.
Богатствата, които личните експанзии на Кришна имат,
Трябва да се разбира, че дарени са им от Кришна Затова Той е първоизточник и подслон на всички.
(2.21.121)
Красота, смирение, милост, добродетел, търпение
И съвършена интелигентност в Кришна имат проявление.
А освен тях доброта, щедрост и добро поведение Всичките дела, които върши, са за благото и на трите свята;
Подобни качества у експанзии като Нараяна са непознати.
(2.21.122)
След като видяха красотата на Шри Кришна,
Започнаха да критикуват хора най-различни
Мигането на своите очи; особено във Вриндавана
Гопите критикуваха за този дефект бог Брахма.”
Тогава Шри Чайтаня Махапрабху рецитира
Някои стихове, които в „Бхагавата” се намират
И живо ги обясни, като на вкуса им се наслади
Със щастие голямо - друга такава сладост няма!
(2.21.123)
„Обичат да се любуват всички мъже и жени
На хубостта, която от лицето на Кришна струи,
Както и на Неговите рибки-обици,
Люлеещи се на изящните Му уши.
Неговите толкова прекрасни черти,
Усмивките Му, румените Му страни
Неспирен празник са за жадните очи,
А мигането даршанът ще съкрати.
Затова от гневните укори на мъже и жени си пати
Клетият творец на тази вселена, Праджапати.”321
(2.21.124)
„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
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Затуй, че сложил е клепачи на нашите очи
И щом примигнат невидим оставаш Ти.”322
(2.21.125)
Върховната Божествена Личност, Шри Кришна
С химна, известен като Кама-гаятри е идентична,
Състоящ се от двадесет и четири и половина срички.
Тези срички се сравняват с луни, които в Кришна изгряват
И така всичките три свята изпълнени със желание стават.
(2.21.126)
Лицето на Кришна е кралят на всички луни,
А тялото Му е тронът, на който този крал седи.
Така цялото общество от месечини
Дивния Месец за владетел има.
(2.21.127)
Кришна има две бузи, които сияят
Като скъпоценни камъни в безкрая;
И двете се считат за пълни луни;
Чéлото Му като полумесеца искри,
А петното от сандалов балсам
Се смята за пълна луна там.
(2.21.128)
Ноктите на пръстите Му са като множество пълнолуния,
Танцуващи по дупките на флейтата Му до полуда.
Мелодията им е на флейтата Му песента,
А ноктите на лотосовите Му стъпала
Са като пълни луни, по земята танцуващи;
Песента им е звънът на гривните, около глезените Му лудуващи.
(2.21.129)
На Кришна ликът е на наслаждението царя.
Това пълнолунно лице да танцуват кара
Неговите обеци във формата на акула
И очите Му като лотоси в езерото на Гокула.
Неговите вежди са като лъкове същи,
А очите Му са истински стрели могъщи;
Ушите Му - закачени на този лък на тетивата
И опъне ли се до ушите на очите Му стрелата,
Той пронизва безгрешно във всички посоки
Бедните сърца на изоставилите всичко гопи.
(2.21.130)
На лицето Му танцуващи чертите
Надминават всичко на пазара на луните.
Нектарът на това лице, макар да няма цена,
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Раздаден е на всекиго в околността.
Един купува на усмивките Му лунните лъчи,
Друг да пийне от нектарните Му устни заплати,
И всекиго намери начин Той да удовлетвори.
(2.21.131)
Кришна има две червеникави очи,
Широко разтегнати от двете страни.
Те са в ролята на министрите на царя
И гордостта на Купидон те покоряват,
Който също има много хубави очи.
Това лице на Говинда, от което лъчи
На щастие огряват на всички сърцата,
Е домът на забавленията на красотата.
(2.21.132)
Ако, получил резултата от добродетелните си дела,
Човек зърне Кришна заради служенето си в предаността,
Какво въобще от сладостта ще вкуси само с две очи?
Нектарът на това лице жаждата му ще удвои
И неспособен да го побере, нещастен той ще укорява
Създателя, че е скъперник, щом само по две очи дарява.
(2.21.133)
Когато някой лика на Кришна наблюдава
И неудовлетворен по този начин си остава,
Той мисли: „Защо творецът не ми даде хиляди и милиони очи?
Защо ми даде само две? Дори и те мигат със своите клепачи,
Което да виждам постоянно лицето на Кришна ми пречи!”
Така той създателя обвинява, че заради покаянията сурови
Е загубил свежест и вкус към нещата смислени и нови:
„Творецът е само един сух производител на някакви си неща,
Които не знае как да създава и поставя по съответните им места.”
(2.21.134)
“Който иска да види на Кришна хубавия лик – казал Творецът –
Стигат му за това две очи!” – така решил глупецът!
Ако беше дал милион очи на копнеещия за красивото Му лице,
Тогава бих се съгласил, че „създател” компетентен е да се зове.
(2.21.135)
Трансценденталната форма на Бог Шри Кришна се сравнява
С океан, над който ликът на Кришна като луната изгрява.
И още по-удивителна е гледката на Неговата усмивка, която
Е най-сладката и наподобява сияйните лъчи на луната.”
Докато говореше така погълнат със Санатана Госвами,
Едно след друго нещо почна да си спомня Шри Чайтаня
И ръкомахайки в екстаз, не знаейки дори де се намира,
Той следния стих от Билвамангала Тхакура рецитира:
(2.21.136)
„О Господи, колко сладко е на Кришна дивното тяло!
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Но лицето Му във още по-голяма сладост е преляло.
Ала нежната Му усмивка, която като мед ухае Ах, от всички тях най-сладка тя е!”323
(2.21.137)
Сладостта на Кришна, мой скъпи Санатана,
Е точно като на разливащия се нектар океана.
Въпреки че Моят ум сега е от болест повлиян
И Аз искам да изпия наведнъж целия океан,
Този строг лекар безмилостно Ме ограничава,
Като дори капчица да вкуся не Ми позволява.
(2.21.138)
Тялото на Кришна е на привлекателни черти обителта,
По-сладостно от всичко най-най-сладко на света!
В лицето Му, което наподобява месечина,
Дори още по-голяма сладост има!
А нежната усмивка, която от това лице струи,
Е сладостна като дъжд милващи лунни лъчи.
(2.21.139)
Красотата на усмивката на Кришна
Е най-сладката Му черта от всички.
Усмивката Му е като при пълнолуние луната,
Която огрява със лъчите си и трите свята Голока Вриндавана, духовното небе и Деви-дхама.
Сияйната Му красота навсякъде е разпростряна!
(2.21.140)
Като камфор е уханна леката Му усмивка,
Която в сладостта на устните Му литва,
А сетне се излива в просторите навред
През дупките на флейтата Му, сладка като мед.
(2.21.141)
Звукът от флейтата на Кришна от Голока
Се разпростира във всички четири посоки.
Въпреки че Кришна на флейтата си свири,
Която в рамките на тази вселена вибрира,
Звукът й пронизва вселенските покривала
И се издига до Ваикунтха - духовните небеса.
Така вибрацията от флейтата на Кришна
Достига до ушите на абсолютно всички
И особено влиза във Вриндавана, Голока,
Където привлича умовете на всички млади гопи,
Като насила ги кара, предизвиквайки у тях чувства,
Да се насочат натам, където Шри Кришна присъства.

323

„Кришна Карнамрита” 92

719

(2.21.142)
Вибрацията на флейтата на Кришна е тъй агресивно настоятелна,
Че кара всички честни жени обета си за вярност да рушат.
Всъщност мелодията й е толкова омайваща и обаятелна,
Че ги отмъква от скутовете на съпрузите им, където седят.
Тази вибрация дори богинята на щастието привлича Какво да говорим за някое клето вриндаванско момиче!
(2.21.143)
Вибрацията на флейтата Му разхлабва възли
На тяхното бельо дори пред техните съпрузи.
Така гопите са принудени да изоставят
Домашните си задължения и да се отправят
Пред Бог Кришна да се явят и така всяка от тях
Избавя се от обществен етикет, и срам, и страх.
Звуците, които от Неговата флейта изплуват,
Карат всички жени без изключение да танцуват.
(2.21.144)
Вибрацията на флейтата Му е досущ като
Прекрасна птица, стъкнала своето гнездо
В ушите на гопите, която вечно там живее
И, заглушавайки другите звуци, все пее ли пее.
Нищичко друго освен нея гопите не чуват,
Не могат да се съсредоточат в това, което правят-струват,
Нито дори могат да отвърнат както подобава –
Такива ефекти мелодията на флейтата проявява.”
(2.21.145)
Възвръщайки своето външно съзнание,
На Санатана Госвами каза Шри Чайтаня:
„Аз не говорих това, което възнамерявах.
Бог Кришна към теб голяма милост проявява,
Защото, като обърка ума Ми, Той ти разкри
Личния си разкош и сладостни черти.
Той те накара да чуеш всички тези неща,
Като чрез Мен ги предаде и ти ги разбра.
(2.21.146)
Явно е, че съвсем съм полудял,
Щом говоря не каквото бях избрал.
Това е защото бях отнесен от нектарните вълни,
В които дивната сладост на Кришна Ме потопи.”
(2.21.147)
Чайтаня Махапрабху, прекрасният санняси,
Мълчалив тогава за момент остана
И накрая, нагласявайки нещата във ума си,
Отново заговори на Госвами Санатана.
(2.21.148)
Ако някой сдобил се е с възможността
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Да чуе на Шри Кришна за сладостта,
Описана в тази глава на „Чаритамрита”,
Той несъмнено като платноход полита
По необятния и блажен океан
От божествена любов разлян.
(2.21.149)
Към Шри Рупа и Шри Рагхунатха политва
Моята най-съкровена за милост молитва
И аз, Кришнадас, продължавам да тръпна,
В следите от нозете им като пристъпвам
И отново и отново, без да се спирам
Тази „Чайтаня Чаритамрита” рецитирам.
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ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА
ПРОЦЕСЪТ НА ПРЕДАНОТО СЛУЖЕНЕ

(2.22.1)
Поднасям най-смирените си почитания
На прекрасния Бог Шри Кришна Чайтаня!
Той е на трансцендентална милост океан
И макар процесът бхакти е трудно да бъде разбран
Тъй като е много поверителен, Той го прояви
Красиво, дори в тази епоха на свади и кавги.
(2.22.2)
Вечна слава, вечна слава на този, който се прочу
Като Шри Кришна Чайтаня Гоуранга Махапрабху!
Вечна слава на придружаващата Го екстатична банда
Начело с Шри Адвейта Ачария и Авадхута Нитянанда!
И вечна слава, вечна слава на всички бхакти, които
Следват Бог Чайтаня със сърца от преданост пропити!
(2.22.3)
Шри Чайтаня каза на Санатана: „Пред тебе
Описах връзката с Кришна по начини различни.
Това е темата, която разискват всички Веди;
Знай, Кришна е епицентърът на делата всички.
(2.22.4)
Сега Аз ще ти говоря на тема, не по-маловажна от нея За характеристиките на преданото служене (абхидея),
Посредством което подслона на Кришна може да се постигне
И до Неговото трансцендентално служене човек да се издигне.
(2.22.5)
Всички дела на човешкото същество
Трябва да бъдат фокусирани в едно –
На Кришна предано служене да отдава;
Това всички ведически писания заявяват,
А светите хора същото заключение
Потвърждават извън всяко съмнение.
(2.22.6)
„Когато питат майка Шрути кой трябва да се обожава,
Тя казва, че Ти единствен да си боготворен заслужаваш.
По същия начин, смрити-шастрите добри
Ни наставляват сходно, досущ като сестри.
Пураните пък, които са като верни братя,
Следват стъпките на майката и на сестрата.
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О Мурари, заключавам днес и аз, че Ти
Подслон единствен си за всичките души.”324
(2.22.7)
Кришна е Абсолютната Истина неделима,
Самата Божествена Личност невъобразима.
Макар да е един, Той притежава най-различни
Експанзии и енергии за забавленията си лични.
(2.22.8)
Шри Кришна в много форми се разширява.
Някои от тях лични експанзии си остават,
А други са експанзии от Него отделени.
Така Той извършва Своите забавления
И в духовните, и в материалните светове.
Духовният свят Ваикунтха-дхама се зове,
А материалните вселени, глобуси гигантски,
Управлявани от бог Брахма, наричат се брахманди.
(2.22.9)
Личните Му експанзии като Санкаршан, Прадюмна,
Анируддха и Васудева идват в света от Ваикунтха.
А живите същества са отделени експанзии на Кришна
И спадат към Неговите енергии различни.
(2.22.10)
Живите същества, наречени дживи,
Се разделят на две категории отчетливи:
Едните са вечно освободени,
А другите – вечно обусловени.
(2.22.11)
Онези, които са вечно освободени
Винаги в съзнание за Кришна са установени
И отдават трансцендентално служене с любов
В нозете на възлюбения си Върховен Бог.
Вечни придружители на Кришна те остават
И на блаженството от служенето все се наслаждават.
(2.22.12)
Освен преданите, които са вечно освободени
Има и души, които вечно са обусловени.
Те винаги отвръщат лица от служенето към Бога
И да се освободят от този материален свят не могат,
Където постоянно на страдания са подчинени,
От различни тела в адски условия причинени.
(2.22.13)
Понеже на Кришна съзнанието се противопоставя,
324
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Обусловеният във властта на илюзията остава,
Която като страшна вещица наказва го жестоко
Да се измъчва от страдания, идващи от три посоки:
От собствените му тяло и ум, от враждебното поведение
На другите същества, и от природните явления.
(2.22.14-15)
По този начин обусловената душа
На похотливи желания става слуга,
А когато тези желания са неудовлетворени,
Тя чувства се разочарована и разгневена
И външната енергия, мая, продължава да я рита,
Принуждавайки я из цялата вселена да се скита.
Но ако има късмет да срещне лекар - чист преданоотдаден Неговите наставления и мантри карат вещицата да избяга.
Така обусловената душа в досег с преданото служене влиза
И към Бог се доближава, излекувана от материалната криза.
(2.22.16)
„О, мой Господи, край нямат желанията сластолюбиви!
Толкова им отдавах служене, но те към мен не бяха милостиви.
Не се свенях да им слугувам и да ги изоставя никак не желаех,
Ала интелигентността ми се събуди, предводителю на Яду, най-накрая,
И благодарение на нея аз отказвам повече да им се покорявам;
Моля Те, спаси ме, дай ми служене, в нозете Ти безстрашни се отдавам!”325
(2.22.17)
На живото същество функцията главна
Е на Кришна предано служене да отдава.
Има различни методи обусловената душа да се освободи Карма, гяна, йога – но от бхакти зависят всички тези три.
(2.22.18)
Ако са от преданото служене лишени,
Останалите методи за самоосъзнаване
Са слаби, незначителни, несъвършени!
Не достигнат ли до идеята за отдаване
На служене със преданост на Кришна,
Стремежите в гяна и йога са излишни.
(2.22.19)
„Когато чистото знание е отвъд всяко материално влечение,
Но няма към Върховната Божествена Личност посвещение,
То не изглежда много красиво, макар че е лишено
От материални оттенъци и е привидно съвършено.
Каква е ползата от дейностите за плодове тогава,
Които от началото болезнени и преходни остават,
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Ако в предано служене на Бога не се използват те?
Как може привлекателна такава дейност да се назове?”326
(2.22.20)
„Тези, които извършват сурови аскези и покаяния;
Тези, които раздават в милостиня всичките си притежания;
Тези, които са прославени с благопристойното си поведение;
Тези, които вечно са заети в медитация и умозрение;
Дори тези, които ведическите мантри рецитират вещо
Не постигат благоприятния резултат, желан от тях горещо.
Въпреки че благоприятни делата им без съмнение остават,
Ако тези дейности във служене на Бога не се посвещават.
Затова аз се покланям пак и пак на Бога необятен,
Чиято слава винаги е всеблагоприятна!”327
(2.22.21)
Чрез спекулативно знание, от предано служене лишено,
Е невъзможно живото същество да бъде освободено.
От друга страна, дори без знание човек може да се освободи,
Ако се заеме с предано служене към Върховния Бог Хари.
(2.22.22)
„Мой Боже, преданото служене към Теб е едничкият благотворен път!
Ако заради умозрително познание от него някои се отрекат
Или заради разбирането, че съществата са души, а светът е лъжовен,
Те си навличат неблагоприятен живот и проблем огромен,
Трудят се напразно, сякаш сухи люспи на хармана
Бият и пресяват, когато зърно в тях отдавна няма.”328
(2.22.23)
„На мая тройния лъжлив покров
Трудно е да се преодолее,
Ала да Ми се отдаде ако някой е готов,
С лекота ще мине отвъд нея.”329
(2.22.24)
Живото същество около своята шия
Е обвързано със оковите на мая,
Забравило за позицията си предишна Че вечен е слуга на Бог Шри Кришна.
(2.22.25)
Ако обусловената душа заеме се със служене на Бога,
Като едновременно с това заръките на своя гуру изпълнява,
От лапите на илюзията тя да се освободи ще може
И да приеме подслон в нозете Божии достойна става.
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(2.22.26)
Последователите на институцията варна и ашрама
Приемат принципите на четирите социални и духовни сана Брахмана, кшатрия, ваишия и шудра варните това са,
А ашрамите - брахмачария, грихастха, ванапрастха и санняса.
Обаче, ако някой регулиращите принципи за тях изпълнява,
Ала трансценденталното служене към Господ Кришна изоставя,
Той в мисията на живота си човешки се проваля
И в адски материални условия сетне се търкаля.
(2.22.27)
„От устата на Брахма браминският орден се роди,
А кшатриите произлязоха от неговите ръце;
От кръста му съсловието на ваишите се появи,
А кастата на шудрите – от неговите нозе.
Тези четири светски подразделения,
Заедно със техните духовни проявления Брахмачария, грихастха, ванапрастха и санняса Съвършенство на човешкото общество донасят.
(2.22.28)
Но ако някой просто поддържа официална позиция
В състоящата се от варни и ашрами институция,
Ала Върховния Бог Вишну не обожава, той пропада
И от високомерното си положение се озовава в ада.”330
(2.22.29)
Има множество умозрителни философи, гяни,
Които към школата Маявада принадлежат
И считайки се за освободени, зоват себе си Нараяна,
Ала интелигентността им е нечиста докато служене не отдадат.
(2.22.30)
„О лотосооки, онези, които мислят се за освободени,
Но от преданото служене към Теб са отчуждени,
Със сигурност нечиста интелигентност притежават.
Макар че на сурови отречения и покаяния се подлагат
И се издигат до духовна позиция, реализирайки Брахман,
Пренебрегвайки лотосовите Ти нозе, те падат от там.”331
(2.22.31)
Кришна е сравнен със слънчевата светлина,
А илюзията, мая, е сравнена с тъмнина.
Където има слънце, мракът не остава;
Когато с Кришна съзнание някой се занимава,
Тъмата на илюзията се изпарява.
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(2.22.32)
„Точно както мракът се срамува да остане
Когато време за слънцето да изгрее стане,
Така и мая, външната илюзорна енергия на Бог Кришна,
От Него се срамува и зад Неговия гръб застава скришно.
Обаче същата тази мая обърква людете, които
Лишени от интелигентност, обявяват открито,
Че този материален свят те притежават
И e предназначен да му се наслаждават.”332
(2.22.33)
Човек от ноктите на мая се освобождава
Веднага щом искрено и сериозно каже той:
„Мой скъпи Кришна, макар да Те бях забравил
Залутан във света, от днес насетне аз съм Твой!
Твой искрен и сериозен слуга съм вече, знай!
Моля ти се, служене към Теб ми дай!”
(2.22.34)
„Аз тържествено заявявам, че ако някой от сърце
Дори веднъж със следната молитва Ми се отдаде:
„Мой скъпи Господи, от днес насетне аз съм Твой!”
И за смелост и безстрашие горещо моли той,
Аз незабавно с тях тази личност ще даря
И в безопасност ще остане той за вечността.”333
(2.22.35)
Благодарение на лошото си общуване
Човек жадува за материално добруване,
За освобождение или за сливане с безличностния Брахман,
Или се занимава с йога, от желание за власт цял обладан.
Ако такъв човек истинска интелигентност добие,
Той преданото служене към Бога ще открие
И интензивно с него ще се ангажира,
Като да служи със любов не ще се спира.
(2.22.36)
„Независимо дали човек желае всичко или нищо,
Или жадува да се слее с Божието битие,
Той интелигентен е само ако обожава Кришна,
Като трансцендентално служене с любов Му отдаде.”334
(2.22.37)
Ако онези, които желаят материално да се наслаждават,
Или едно със съществуването на Абсолюта да стават,
В трансцендентално любовно служене се ангажират,
Те незабавно подслона на лотосовите нозе намират,
332
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Макар че не са го търсили; такъв край щастлив
Възможен е понеже Кришна е безкрайно милостив.
(2.22.38)
Кришна казва: „Ако някой в служене на Мен е зает,
Но в същото време за материално наслаждение копнее,
Той е много, много глупав; всъщност е като човека клет,
Който нектарът изоставя, в гърлото си отрова за да лее.
(2.22.39)
Понеже съм интелигентен, защо Ми е да давам
На такъв глупец благоденствие материално?
Не, ще го накарам за илюзията да забрави,
Приел подслон в лотосовите Ми нозе нектарни.”
(2.22.40)
„Когато някой се обърне със молба към Бог Шри Кришна
Да му изпълни желание от преданото служене различно,
Той несъмнено това желание изпълнява;
Обаче с нищо такова не възнаграждава,
Което би накарало отново и отново да Го молят
Други желания да изпълнява пак по Своя воля.
Когато човек други желания във себе си питае,
Но същевременно със служене на Бог се занимае,
Кришна насила подслон във Своите нозе му дава,
Където всички други искания и желания се забравят.”335
(2.22.41)
Дори човек с предано служене да се заеме
От користни мотиви за наслада, той след време
Добива вкус към служенето, желанията изоставя
И на драго сърце вечен слуга на Кришна става.
(2.22.42)
„Когато от Върховния Бог бе благословен,
Дхрува Махарадж му каза удовлетворен:
„О мой Господи, понеже търсех наслаждение,
Стремейки се към материално положение,
Аз сурови покаяния и отречения извърших,
Като постигнах Теб, когото и други търсят,
Но трудно постигат, дори полубогове,
Святи личности и праведни царе.
Аз търсех всъщност парченце стъкло,
Но придобих диамант, най-висшето добро!
Затова съм толкова удовлетворен, че не желая
От Теб да искам благословия, различна от тая.”336
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(2.22.43)
Обусловените души се скитат от планета на планета
В различни форми на живот волю-неволю приети,
Ала някоя душа, от добрата съдба избрана,
Може някак си да се спаси на незнанието от океана,
Както сред множество дънери, плуващи всред река,
Някой случайно не щеш ли достига брега.
(2.22.44)
„Понеже толкова пропаднал бях
Върховната Личност аз не видях” Така си мислех аз съвсем погрешно;
Всъщност, човек който като мен е грешник,
Може Върховната Божествена Личност да види;
Макар носен на времето от безжалостните води,
Той може с късмет да бъде изхвърлен от тях
И да достигне най-накрая спасителния бряг.”337
(2.22.45)
По добра съдба човек прекосява океана от незнание
И, изтече ли срока на материалното му изгнание,
Получава шанс да срещне чистите отдадени
И пробужда се сред тях към Кришна любовта забравена.
(2.22.46)
„О мой Господи! О Върховна Личност Непогрешима!
Когато една душа, скитаща се из вселените неизбродими,
Достойна стане за освобождение от съществуването материално,
Тя възможност получава да общува с преданоотдадени финално.
Общувайки с преданите, привличането се пробужда Към Теб, Господарю на Вселената, най-висша цел и нужда!”338
(2.22.47)
Кришна в сърцето на всекиго като чайтя-гуру се намира
И душата в милостта си да напътства Той не спира,
Като лично я учи как в преданото служене все по-нагоре да полита
С шепота на Свръхдуша отвътре, а отвън - като духовния учител.
(2.22.48)
„О мой Господи! Трансценденталните поети
И тези, които в духовната наука са експерти,
Не могат да изразят напълно колко са Ти задължени,
Дори с дълъг живот като на Брахма да бъдат надарени,
Защото Ти се появяваш в две черти, макар и Необятен Външно като ачарията и вътрешно като Свръхдушата -
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За да освободиш въплътеното живо същество,
Като го насочваш как при Теб да дойде то.”339
(2.22.49)
Общувайки със преданоотдадени другари,
У човек във преданото служене се буди вяра,
А в служенето заспалата любов към Кришна се надига
И така пределът на материалното битие се достига.
(2.22.50)
„Ако по един начин или друг
Някой е привлечен с своя слух
Към разговорите за Мен и е душа, с вяра пропита
Към инструкциите, които оставих в „Бхагавад Гита”
И ако някой не е нито фалшиво отречен,
Нито към материалното твърде привлечен,
Неговата спяща любов чрез служене към Мен
Ще се пробужда във сърцето му ден след ден.”340
(2.22.51)
Човек на нивото на предано служене не застава,
Ако не е получил милостта на чист преданоотдаден.
За кришна-бхакти тук въобще и дума не става –
Дори от материалното оплитане той не може да бъде избавен.
(2.22.52)
„О царю Рахугана, без да положи на своята глава
От лотосовите нозе на преданоотдаден чист прахта,
Човек предано служене не може да постигне.
До тази позиция никой не може да се издигне
Просто като сурови отречения и покаяния изпълнява,
Или като пищно Божествата в храма обожава,
Или като стриктно следва предписанията и правилата
На живота у дома като семеен или като отреченик в гората,
Нито с изучаване на Ведите, нито с потапяне във вода,
Нито с излагане на огън или изгаряща слънчева светлина.”341
(2.22.53)
„Докато човешкото общество прахта от лотосовите нозе не вземе
На великите махатми, от материални притежания лишени,
Към лотосовите нозе на Кришна то не насочва взор окаян,
А само те унищожават страданията в живота материален.”342
(2.22.54)
Така заключават всички разкрити писания Че дори и миг на садху в святата компания
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Може да стане причина човек да постигне
Пълен успех и до съвършенството да се издигне.
(2.22.55)
„Ценността на само миг общуване с отдаден на Бога
С влизането даже в рая да се сравни въобще не може,
Нито с освобождението от материята, а какво да говорим
За светско благоденствие, ужким лишено от неволи
И материален разцвет, устремен в пропастта,
Очакваща всички, що вървят към смъртта.”343
(2.22.56)
Кришна е толкова милостив, че с всяка дума,
С която в „Гита” наставляваше Арджуна,
Той даде закрила и убежище на целия свят,
На всеки в него – здрав и болен, стар и млад.
(2.22.57-58)
„Чуй ме, ще ти разкрия Аз сега отново
Най-висшето си учение, изричано в слово,
От всички тайни тайната най-скъпоценна,
Защото си Ми много скъп, о съкровени!
Винаги мисли за Мен, стани Мой преданоотдаден,
Обожавай Ме, бъди Ми верен почитател По този начин ти непременно ще дойдеш при Мен;
Обещавам ти това, защото си Мой много скъп приятел.”344
(2.22.59)
Въпреки че Кришна по-напред подробно обяснява
Ведическите ритуали и извършване на жертвоприношения,
Практикуване на йога и култивиране на знание, все пак остава
Тази последна инструкция най-висша с другите в сравнение.
(2.22.60)
Ако преданият има вяра смела
В силата на тази висша повеля,
Той Бог Кришна обожава
И всичко друго изоставя.
(2.22.61)
„Докато човек не се е наситил на плодоносните дела
И не е пробудил своя вкус към служене на Господа
Чрез слушане, възпяване и помнене в предано настроение,
Той трябва да следва ведическите принципи и наставления.”345
(2.22.62)
Шраддха се зове онази вяра твърда, непоколебима,
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Че чрез изпълнено със обич служене към Господа любими
Човек автоматично всичките си задължения изпълнява;
Такава вяра за служенето благотворна се явява.
(2.22.63)
„Като вода върху корена на дървото излива,
Човек автоматично всичките части покрива
И ствола, и клоните, и вейките удовлетворява;
Така също и когато с храна стомаха снабдява,
Той всичките сетива на тялото ободрява.
По същия начин, просто като Кришна обожава,
Всеки полубог автоматично от него доволен става.”346
(2.22.64)
Изпълненият с вяра предан е наистина готов
Да отдава служене на Бога с искрена любов.
Единствено качеството на вярата определя кой предан
Е начинаещ, на междинно ниво или пък напреднал.
(2.22.65)
Преданият, който е вещ в логиката и дебата
И може да се позовава на писанията с цитати
И който има в Кришна пълна вяра
Се нарича уттама-адхикари.
Заради характера си извисен и свят
Той е способен да освободи цял свят.
(2.22.66)
„Онзи, който науката на логиката познава
И в разбирането на писанията вещ остава
С най-дълбока убеденост, а не със вяра сляпа,
Той за най-висш в преданото служене се смята.”347
(2.22.67)
Някой, който не е много опитен да спори
И с доводи логични опонента да обори
Въз основа на писанията разкрити,
Но практиката му с твърда вяра е пропита,
Може да се счита преданоотдаден втора класа;
На щастлив човек характеристиките това са.
(2.22.68)
„Онзи, който аргументите от писанията не познава,
Но за сметка на това е с непоколебима вяра,
Второразреден предан може да се назовава,
Или още, мадхяма-адхикари.”348
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(2.22.69)
Онзи, чиято вяра е податлива и крехка,
Начинаещ да се нарече не ще е грешка.
Но като следва процеса, постепенно
Той ще се издигне до нивото съвършено.
(2.22.70)
„Онзи, чиято вяра не е много силна
И едва-едва прохожда нестабилно
По пътеката току-що открита,
За начинаещ трябва да се счита.”349
(2.22.71)
Един предан се счита каништха, мадхяма или уттам
В зависимост от привързаността и любовта, които има.
В Единадесета Песен на „Шримад Бхагаватам”
Дадени са следните симптоми обозрими:
(2.22.72)
„Напредналият в преданото служене вижда скрита
Във всичко и навсякъде Душата на душите;
Очите му причината на всички причини съзират
И вижда как всички неща в Бог Кришна се намират.”350
(2.22.73)
„Отдаденият, който на междинното ниво остава
Любов към Върховния Бог проявява.
На всички бхакти той е приятел търпелив,
А към новите и невежите е милостив,
Ала пренебрегва онези, които завиждат
И преданото служене ненавиждат.”351
(2.22.74)
“Един пракрита-бхакта, или предан-материалист,
В изучаването на писанията не е станал специалист.
Той дори не се опитва целенасочено да разбере
Стандартът на чисто предано служене какъв е.
В следствие на това не проявява правилно уважение
Към напредналите предани, според тяхното положение.
Той може, обаче, да следва правилата, които е научил
От своя гуру или от семейството си, от което е получил
Божество за обожание; затова трябва да се смята
Че е на материално ниво, макар следвайки правилата
Да се опитва в преданото служене да напредва; такава
Личност е начинаеща във философията на ваишнава.”352
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(2.22.75)
У когото добрите качества както подобава
Са развити, той нарича се ваишнава.
С времето на Кришна всички качества неземни
Се развиват у който отдал Му се е съвършено.
(2.22.76)
„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 добри качества защото с битовизми се занимава,
А битието материално външната енергия на Бога представлява.”353
(2.22.77)
Всички тези трансцендентални качества се проявяват
В характера на чистите преданоотдадени ваишнави.
Те не могат напълно и изцяло да бъдат обяснени,
Но някои от важните сега от Мен ще бъдат изброени:
(2.22.78-80)
Преданите са винаги (1)милостиви и (2)смирени,
(3)На истината те остават неизменно верни,
(4)Еднакво разположени към всички същества,
(5)Безупречни са и (6)с щедри, великодушни сърца.
(7)Те всякога са кротки, (8)външно и вътрешно чисти,
(9)Живеещи без разни притежания излишни,
(10) Непрестанно са заети със добри дела
За благото на всички живи същества,
(11)В душите си са съвършено умиротворени,
(12)Отдадени на Кришна, (13)от желания лишени,
(14)Към светските постижения безразлични остават
(15)И съсредоточени са във преданото служене.
(16)Шестте порока те напълно овладяват,
(17)Хранят се само толкова, колкото нужно е
(18)И никога не опияняват своето съзнание,
(19)Уважават всеки, бил той нищ или висш,
(20)Сериозни са, (21)изпълнени със състрадание
(22)И нямат капчица лъжлив престиж.
(23)Те са приятелски настроени към всички,
(24)Душите им са нежни и поетични,
(25)Вещи са във всичко, с което се заловят
(26)И имат склонност често да мълчат.
(2.22.81)
„Преданите са винаги търпеливи,
Прощават и са много милостиви.
Те са доброжелатели на всичко, що има съзнание
353
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И следват наставленията на свещените писания.
И понеже врагове им са неродени,
Те са много, много удовлетворени.
Чуй от Мен, защото е за твое благо Ето това са украшенията на садху.”354
(2.22.82)
„И шастрите, и великите личности заключават,
Че служенето към чистия предан
Е пътят, по който човек се освобождава;
А пътеката към мрака непрогледен
Е общуването с материалисти, които
Привързани са към насладите и към жените.
Истинският предан е с ум широк и умиротворени сетива,
Не се гневи и е приятел равноправен на всички същества.”355
(2.22.83)
На преданото служене коренната причина
Е общуването със святата сговорна дружина
От напреднали отдадени; там е първата ни нужда!
Спящата любов към Бог Шри Кришна се пробужда,
Но няма никакво съмнение, че дори и тогава
Общуването с преданите най-важно си остава.
(2.22.84)
„О мой Господи! О Върховна Личност Непогрешима!
Когато една душа, скитаща се из вселените неизбродими
Достойна стане за освобождение от съществуването материално,
Тя възможност получава да общува с преданоотдадени финално.
Общувайки с преданите, привличането се пробужда
Към Теб, Господарю на Вселената, най-висша цел и нужда.”356
(2.22.85)
„О, преданоотдадени, намо намах!
О вие, у които няма петънце от грях!
Позволете ми да ви запитам за онова, което е
Най-благотворно за създанията във всички светове,
Защото дори миг общуване със преданоотдаден
Всред този свят, от материализъм отравян,
Е наистина най-скъпоценното добро,
Което притежава човешкото общество.”357
(2.22.86)
„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
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„Шримад Бхагаватам” 3.25.21
„Шримад Бхагаватам” 5.5.2
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„Шримад Бхагаватам” 10.51.53
357
„Шримад Бхагаватам” 11.2.30
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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.”358
(2.22.87)
Един ваишнава трябва винаги да отбягва
Общуване с обикновени хора като плява.
Множеството хора са силно пристрастени
В общуване с жени да търсят удовлетворение.
Ваишнавите също не трябва да общуват излишно
С онези, които не са отдадени на Господ Кришна.
(2.22.88-90)
„Като със светските хора общува свободно,
Човек се лишава от честност и от чистота,
От милосърдие и от необходимата сериозност,
От духовната интелигентност и от срамежливостта,
От въздържаност, слава и опрощение,
Оставяйки се на ума и сетивата във владение,
Пропилял и късмет, и шанс като слепец!
Никога не общувай с вулгарен глупец,
Който за себереализацията дори не знае
И е животно, с което някоя жена си играе.
Няма по-страшни илюзия и оплитане
От тези, дето онзи клетник сполитат,
Който контактува с някоя жена
Или с човек, привързан към плътта.”359
(2.22.91)
„По-добре е човек да понесе такава гледка Страданието да е затворен в желязна клетка,
Заобиколен от пламъци изгарящи от вси страни
Вместо с лишени от съзнание за Кришна глупци
Да общува; такова общуване е много трудно
И да остава в него за предания е абсурдно.”360
(2.22.92)
Човек дори не бива да поглежда към онези
Които не отдават служене в предаността
И понеже са за Кришна съзнание невежи,
Не извършват никакви благочестиви дела.
(2.22.93)
Без изобщо да се колебае човек да приеме трябва
Изключителен подслон при Кришна с пълна вяра,
Изоставяйки лошото общуване и дори без срама
Да пренебрегне правилата на варна и ашрама.
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„Шримад Бхагаватам” 3.25.25
„Шримад Бхагаватам” 3.31.33-35
360
Цитат от „Катяяна Самхита”
359
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С други думи, никога няма да се счита за прибързано,
Ако човек изостави всяка материална привързаност.
(2.22.94)
“Изостави всички религии и предписания
И без страх просто се отдай на Мен.
Аз ще те освободя в това ти състояние
От всички грехове, които те държат във плен.”361
(2.22.95)
Бог Кришна с преданите си е много мил,
Винаги благодарен и великодушен е Той
И с всичките способности се е сдобил;
Кой учен мъж би изоставил обожанието Му, кой?
(2.22.96)
„Мой скъпи Господи, преданите си Ти толкова обичаш,
Че за техен верен и благодарен приятел се вричаш.
Кой учен човек подслона Ти ще изостави
И при някой друг ще иде, за да се отдава?
На Своите предани всички желания изпълняваш
Дотам, че дори понякога сам Себе си им даваш!
И въпреки това такъв, какъвто си, оставаш,
Като нито се увеличаваш, нито пък намаляваш.”362
(2.22.97)
Когато някой мъдър човек наистина узнае
Трансценденталната характеристика на Кришна каква е,
Той всички други занимавки изоставя
И служене на Бог започва да отдава;
Уддхава доказателства за това представя:
(2.22.98)
„О, колко удивително е това!
На Бакасура злостната сестра,
Демоницата Путана, към Кришна се приближи
С желание да Го убие, намазвайки своите гърди
С отрова, карайки Кришна да суче от тях.
Въпреки че тя извърши тоз чутовен грях,
Бог Кришна за Своя майка я прие
И в обителта си Своя Той я взе.
При кой друг подслон си струва да приема сега,
Освен при Кришна, въплъщението на милостта?”363
(2.22.99)
Съществуват два вида преданоотдадени:
Такива, които са напълно себеудовлетворени
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„Бхагавад Гита” 18.66
„Шримад Бхагаватам” 10.48.26
363
„Шримад Бхагаватам” 3.2.23
362
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И всички материални желания са забравили;
И други, които целите са прострени
На Бога в лотосовите нежни нозе;
Характеристиката им една и съща е,
Ала които в нозете Му са отдадени
Още едно качество са добавили –
Атма-самарпана във допълнение,
Тоест безрезервно посвещение.
(2.22.100)
„Този, който в лотосовите нозе на Бога се отдава
Шест симптома в поведението си притежава:
1)Всичко благоприятно за преданото служене приема,
2) Което е неблагоприятно със себе си не взема,
3)Напълно убеден е, че Бог Кришна ще го защитава,
4)Уверен е, че Кришна негов господар-пазител става,
5) Изцяло тяло, ум, енергия, душа на Бога посвещава
6) И винаги смирен е, без ненужно да се възгордява.
(2.22.101)
Онзи, който напълно отдал се е така
Със своите тяло, ум, енергия, душа,
Се подслонява там, където Кришна си играе
И Му се моли: „Душата ми Твоя сега е!”
И докато умът му всичко това разбира,
На духовно блаженство да се наслаждава не спира.”364
(2.22.102)
Когато един предан така изцяло се отдаде
На Бог Шри Кришна в лотосовите нозе,
Кришна го приема в кръговете си поверителни
Като един от Своите интимни придружители.
(2.22.103)
„Обусловената душа, подвластна на раждане и тлен,
Безсмъртие постига щом материалните дела остави
И, посветила живота си единствено на Мен,
Каквото й заръчам, това и смирена прави
И така достойна е да вкуси онзи екстаз блажен.
Който тече помежду ни в сладостен обмен.”365
(2.22.104)
Мой скъпи Санатана, моля те, чуй сега
Какви принципи, регулации и правила
За изпълнението на преданото служене има.
Чрез този процес на практика става постижимо
Най-висшето съвършенство на любовта към Бог;
Няма по-желано съкровище и извор по-дълбок.
364
365

„Хари Бхакти Виласа” 11.417-418
„Шримад Бхагаватам” 11.29.34
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(2.22.105)
„Когато трансценденталната любяща служба,
Която любовта към Кришна пробужда,
Изпълнява се от сетивата
Като садхана-бхакти е позната Или предано служене по правилата.
Такава преданост у съществата
Завинаги присъства във сърцата,
А служенето на практика цели
Да отвори спящите й очи.”366
(2.22.106)
Духовните дейности като слушане, помнене и мантруване
Са естествените характеристики на преданото служене.
Неговите странични характеристики са, че то
Пробужда чиста любов към Кришна в сърцето.
(2.22.107)
Чистата любов по Господ Кришна
В сърцето на всекиго живее скришна.
От другаде да се добива няма нужда;
Тази любов сама естествено се пробужда,
Когато чрез слушане и възпяване
Сърцето пречисти се до проясняване.
(2.22.108)
Има два процеса в тази практика:
Единият от тях е ваиди-бхакти Предано служене, извършвано по правилата,
А другият е спонтанно служене със сетивата Този процес рагануга-бхакти се нарича,
Когато служенето естествено привлича.
(2.22.109)
Тези, които не са достигнали спонтанното ниво,
Отдават предано служене под вещото око
И напътствията на истинен духовен учител
Според принципите в писанията разкрити.
Според писанията едно такова служене
Да се нарича ваидхи-бхакти нужно е.
(2.22.110)
„О потомъко на Бхарата! О Махараджа Парикшит!
Свръхдушата в сърцето на всеки, Върховната Личност,
Който е всевишният владетел винаги отстранява
Страданията на живите същества и с добро ги дарява.
За Него трябва да се слуша от източници надеждни,
Той трябва да се възхвалява със слова прилежни

366

„Бхакти Расамрита Синдху” 1.2.2
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И да бъде помнен, особено във времена опасни
От тези, които искат да станат наистина безстрашни.”367
(2.22.111)
„От устата на Брахма браминският орден се роди,
А кшатриите произлязоха от неговите ръце,
От кръста му съсловието на ваишиите се появи,
А кастата на шудрите – от неговите нозе.
Тези четири светски подразделения,
Заедно със техните духовни проявления Брахмачария, грихастха, ванапрастха и санняса Съвършенство на човешкото общество донасят.”368
(2.22.112)
„Ако някой просто поддържа официална позиция
В състоящата се от варни и ашрами институция,
Ала Върховния Бог Вишну не обожава, той пропада
И от високомерното си положение се озовава в ада.”369
(2.22.113)
„Изворът на Господ Вишну
Всъщност е самият Кришна.
Него трябва винаги да помним в своето съзнание
И никога, никога да не го забравяме.
Във шастра всички правила и предписания
Единствено с тези две цели са оставени.”370
(2.22.114)
Ще кажа нещо за различните аспекти
На практиките на предаността, касаещи човека.
По много начини различни те се проявяват;
Най-съществените накратко Аз ще ти представя.
(2.22.115)
По пътя на ваидхи-бхакти ето какво трябва да съблюдава човек:
(1)Автентичен духовен учител трябва да намери най-напред;
(2) От него трябва да приеме посвещение;
(3) Трябва да му служи със благоговение;
(4) Да получава изричните му наставления
И да му задава въпросите си със смирение,
За да изучи преданото служене без съмнения;
(5) Да следва стъпките на предходните учители,
Както и насоките, които гуру да му внуши опитал е.
(2.22.116)
(6) Човек трябва да е готов да изостави всичко,

367

„Шримад Бхагаватам” 2.1.5
„Шримад Бхагаватам” 11.5.23
369
„Шримад Бхагаватам” 11.5.24
370
Цитат от „Падма Пурана”
368
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Ако това изисква удовлетворението на Кришна
И трябва съответно всичко да приема,
От което Върховната Личност ще е удовлетворена;
(7) Той трябва да живее в свято място като Матхура или Вриндаван,
Където Кришна лично присъства, или пък във някой Негов храм;
(8) Трябва да се издържа, получавайки заплата,
Колкото е достатъчно да закрепи тялото си и душата;
(9) Да пости, да гладува или да не спи
В единадесетия лунен ден, Екадаши.
(2.22.117)
(10) Човек трябва да обожава дърветата дхатри и банян
Кравите, брахманите и ваишнавите без лъжовен свян;
(11)Трябва да се стреми никога да не оскърбява
Преданото служене и Името във святата му слава.
(2.22.118)
(12) Компанията на неотдадените трябва да изостави;
(13) Безброй ученици да не приема, за да се прослави;
(14) Да не изучава пристрастно много писания,
Само за да ги цитира и да влиза в пререкания.
(2.22.119)
(15) Нека в загуба и печалба преданият еднакъв остава;
(16) На вълните на скръбта нека никога не се отдава;
(17) На полубоговете не бива да отдава ни неуважение, ни почит,
Нито да критикува чужди писания, нито да ги изучава с прочит.
(2.22.120)
(18) Преданоотдаденият никога не трябва да чува
Ако някой Бог Вишну или ваишнавите критикува;
(19) Той трябва да избягва вестници или светски книги да чете,
Пълни с приятни за сетивата теми и афери между жени и мъже.
(20) Нито с мисли, нито с думи той не бива да се отнася зле
И да тревожи живо същество, колкото и незначително да е.
(2.22.121)
След като в преданото служене вече се установи
За положителните му занимания чуй Ме сега ти:
(1) Слушане, (2) възпяване, (3) помнене, (4) обожание,
(5) молитви в състояние на вглъбено съзерцаване,
(6 и 7) Отдаване и приемане на служене от сърце,
(8) другарство, (9) пълно отдаване в Божиите нозе.
(2.22.122)
Човек трябва също (10 и 11) пред Божеството да танцува и пее,
(12) Съкровените си мисли пред Него да излее,
(13) Да Му отдава почитания , (14) пред Него да се изправи
Просто уважение да демонстрира, както със своя гуру прави,
(15) Да следва на процесия Божеството или духовния си учител,
(16) Да ходи на поклонение или да вижда Бог в храмовата обител.
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(2.22.123)
Той трябва (17) да обикаля храма, (18) молитви да рецитира,
(19) Да мантрува тихо и (20) с другите на киртани да се събира,
(21) Да помирисва благоуханията и гирляндите на Божествата
(22) И да яде прасад – на Муртите остатъците от храната.
(2.22.124)
Трябва (23) арати и фестивали да посещава,
(24) Красотата на Муртите да съзерцава,
(25) Да Им поднася нещо много съкровено в дар,
(26) Да медитира върху Муртите пред техния олтар
И (27-30) да служи на тези, които са свързани с Бога Сега кои са те накратко да ти кажа вече мога.
(2.22.125)
Свързаните с Бог неща, наречени „тадия”,
Са листата на растението туласи, а също тия,
Които на Бога са отдадени в любовен плен;
Освен това Матхура, където Кришна е роден
А също и творбата „Шримад Бхагаватам” Кришна обича да вижда как им се служи с плам.
(2.22.126)
31) Човек трябва всякакви усилия да положи
С всичко Кришна да удовлетвори да може;
(32) Трябва на милостта Му да се надява
(33) И различни церемонии с бхактите да посещава Фестивали като Кришна Джанмащами
Или пък също Рамачандра Навами.
(2.22.127)
(34) По всеки начин да се отдаде на Кришна в стъпалата
(35) и да спазва специални обети като Карттика-врата.
Това са само някои от шестдесет и четирите
Елемента на преданото служене.
(2.22.128)
Човек трябва с преданите да общува,
Святото име на Бога да мантрува,
„Шримад Бхагаватам” редовно да чува,
Да живее във Вриндавана или Матхура
И на Божеството да прави поклонение
С чиста вяра и благоговение.
(2.22.129)
Тези пет форми на преданото служене
За най-добрите считат се заслужено.
Дори най-малкото участие в тях да бъде взето,
Любовта към Кришна се пробужда във сърцето.
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(2.22.130)
„Човек, изпълнен със любов и пълна вяра
Трябва да обожава Божеството на олтара;
(2.22.131)
Трябва да вкусва смисъла на „Шримад Бхагаватам”
В компанията на предан, целият във чистота облян;
Да общува с онзи, който в реализацията е по-дълбок
И на струна хармонираща със неговата влюбен е във Бог.
(2.22.132)
Трябва святото име да възпява
И във Вриндавана да обитава.”371
(2.22.133)
„Силата на тези пет принципа е такава,
Че удивителна и трудноразбираема остава.
Дори да няма вяра в тях, стига да е свободен от обиди,
В досега им човек пробудена божествената си любов ще види.”372
(2.22.134)
Когато в преданото служене е твърдо установен,
Без значение дали изпълнява един или много процеси,
Човек от духовната енергия е вдъхновен
И вълните на любовта към Бог пробужда в сърцето си.
(2.22.135)
Има преданоотдадени, които изпълняват
Само един от деветте предани процеси,
При все това с най-висш успех се увенчават;
А други като Амбариша Махарадж пък са заети
Със всичките девет процеса наред
И също постигат най-голям успех.
(2.22.136)
„Просто чрез слушане Махараджа Парикшит
Подслон прие във лотосовите нозе на Кришна,
Шукадев Госвами постигна най-висше съвършенство
Като рецитираше „Шримад Бхагаватам” в блаженство,
Прахлада Махараджа в помнене на Бога беше потопен,
Лакшмидеви масажираше нозете Му докато спи блажен,
Махараджа Притху формата Му в храма обожаваше,
Акрура пламенни молитви Му отдаваше,
Хануман на служене на Господ Рама бе се посветил,
Арджуна с Кришна в ежедневието се бе сприятелил,
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Бали Махарадж отдаде всичко в лотосовите нозе на Вамана Така всеки един от тези личности най-съвършен стана.”373
(2.22.137-139)
„Умът на Махараджа Амбариша вглъбен бе
Винаги на Кришна в лотосовите нозе;
С думи зает бе да описва възхитен
Духовния свят и Бога съвършен;
С ръцете си метеше и миеше сам
Стаите и коридорите на Божия храм;
Темите за Бога пиеше със своите уши;
Муртито на Кришна съзерцаваше с очи;
Тялото му служеше ваишнавите за да прегръща
Или светите им нозе да докосва с радост съща;
С носа си вдъхваше уханните туласи листица
Поднесени на Кришна в лотосовите стъпалца;
С езика си вкусваше кришна-прасадам;
С нозете си отиваше до Матхура или Вриндаван
Или в който и да било храм на Бога;
Главата служеше му, за да може
Да я слага в Божиите лотосни нозе
И почитанията си да Му поднесе;
А желания единствено той има
Да служи на Бога с вяра несравнима.
По този начин Амбариша всичките си сетива
Влагаше във служене на Бог с предаността.
В резултат спящата си способност да обича той пробуди
И на Господа да служи без никакви лични подбуди.”374
(2.22.140)
Ако човек изостави всички материални желания
И според напътствията на свещените писания
Напълно се посвети на служене с любов
Към трансценденталния Върховен Бог,
Той никога не остава в задължение
На полубогове, мъдреци и предишни поколения.
(2.22.141)
„Онзи, който изоставил е задълженията материални
И подслонил се е във лотосовите нозе трансцендентални
На Мукунда, който всекиму подслон дарява,
На полубоговете вече задължен не остава,
Нито на великите мъдреци, на човешките същества,
На роднините, приятелите, въобще на никого в света,
Нито даже на своите далечни предци,
Отминали в отвъдното във стари дни.”375
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(2.22.142)
Въпреки че чистият предан не следва всички
Регулиращи принципи на системата варнашрама,
Понеже обожава лотосовите нозе на Кришна,
В него естествено склонност да прегрешава няма.
(2.22.143)
Ако случайно преданият в грях се увлече,
Кришна го пречиства от тези грехове.
Не се налагат изкупления и покаяния
Според регулиращите предписания.
(2.22.144)
„Някой, който всичко друго вече изоставя
И в лотосовите нозе на Бог Хари се прислонява,
Става много скъп на Кришна и ако случайно
Във грях се въвлече, това е съвсем нетрайно.
Върховният Бог, който е в неговото сърце,
Лесно отстранява всичките му грехове.”376
(2.22.145)
Пътищата на познанието умозрително
Или на отречението саморазрушително
За преданото служене не са есенциални.
Всъщност добрите качества похвални
Като ненасилие, власт над ума и сетивата
На преданите са автоматично във сърцата.
(2.22.146)
„За който изцяло в служене на Мен се ангажира
И чийто ум в бхакти-йога върху Мен се спира,
Пътят на спекулативното познание съвсем не е
Много благоприятен, както и сухото отречение.”377
(2.22.147)
„О ловецо, качествата като ненасилие, които
В хода на преданото служене са от теб добити,
Не са изненадващи, понеже който служи на Бога с любов,
От завист да причинява страдание някому не е никак готов.”378
(2.22.148)
Мой скъпи Санатана, досега ти описах подробно
Преданото служене в съответствие с правилата.
Сега чуй от Мен за служенето с преданост спонтанно
И за неговите характеристики във същината.
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(2.22.149)
Обитателите на Вриндавана са привързани към Кришна
В спонтанна преданост без предписания излишни.
Нищо не може да се сравни със преданост такава,
Която рагатмика-бхакти, знай, се назовава.
А когато някой предан по следите на враджавасите тича,
Преданото му служене рагануга-бхакти се нарича.
(2.22.150)
„Когато някой се привърже към Върховната Личност
Според естествената си склонност да Го обича
И напълно се потопи в мисли за Бога, това състояние
Се нарича привързано трансцендентално съзнание.
А преданото служене, в съответствие с това привързване
Се нарича рагатмика, или спонтанно предано служене.”379
(2.22.151)
Основната характеристика на спонтанната любов
Е дълбоката привързаност към Върховния Бог.
Само в Него ако е вглъбен ума,
Това е страничната черта на любовта.
(2.22.152)
Така предано служене, което се състои от рага,
С името „рагатмика” да се нарича му приляга.
Един предан е много щастлив, трябва да се знае,
Ако за такава позиция копнее и силно я желае.
(2.22.153)
Ако човек следва стъпките на жителите от Враджа
Именно от такъв трансцендентален копнеж и жажда,
За наставленията на шастра той нехае Пътят на спонтанната любов това е.
(2.22.154)
„Преданото служене в спонтанна любов е изразено живо
И проявено най-силно от жителите на Враджа щастливи.
Служенето в техните следи рагануга-бхакти се нарича,
Или спонтанното служене на този, който Бог обича.”380
(2.22.155)
„Когато напредналият, осъзнат отдаден
Чуе за отношенията на бхактите в Вриндаван –
Шанта, дася, сакхя, ватсаля и мадхуря (шрингара),
Влечение в сърцето му по някое от тях се разгаря
И той силно за подобна връзка закопнява;
Пробуди ли се у предания вече жажда такава,
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Интелигентността му не зависи от свещените писания,
Нито от логика или аргументирано познание.”381
(2.22.156-157)
Има два процеса, човек посредством които
Вкуса на рагануга-бхакти може да изпита Външен и вътрешен. Когато себепознала се душа,
Макар че е напреднала, държи се като начинаеща
И изпълнява всички наставления на шастра,
Като особено с слушане и възпяване се захваща,
Ала в ума си, в своето изначално, чисто положение
Служи на Кришна във Вриндаван по свое усмотрение
Така, под влиянието на това чувство мощно,
Отдава служене на Бог Шри Кришна денонощно.
(2.22.158)
„Напредналият предан, който изпитва влечение
Да отдава спонтанно предано служение,
Трябва да следва онова, което изпълнява
Определен спътник на Кришна във Вриндаван
И докато външно предписаното си служене отдава,
Вътрешно в себереализираната си позиция остава Така едновременно както отвътре така и отвънка
Трябва да извършва служенето си в хармония тънка.”382
(2.22.159)
Всъщност на Вриндавана всички обитатели
Са много скъпи на Шри Кришна приятели.
Ако човек иска в спонтанно служене с любов да се заеме,
Той трябва по стъпките на враджавасите да поеме
И постоянно в предано служене да се ангажира,
Като за това да мисли в своя ум не спира.
(2.22.160)
„В мисли за Кришна нека умът на предания винаги остава
И нека избере си някой скъп слуга на Кришна във Вриндаван.
Нека потъва в темите за връзката му с Кришна и във Враджа да живее;
Ако това невъзможно е физически, в ума си нека винаги за там копнее.”383
(2.22.161)
Кришна има много видове отдадени – някои са слуги,
Други са приятели, любими или пък родители.
Преданите, които са установени в едно от тези настроения
Според избора си, продиктуван от спонтанното влечение,
Са на пътя рага-марга, непринуденото любовно служение.

381

„Бхакти Расамрита Синдху” 1.2.292
„Бхакти Расамрита Синдху” 1.2.295
383
„Бхакти Расамрита Синдху” 1.2.294
382

747

(2.22.162)
„Моя скъпа майко, Девахути, олицетворение
На вътрешно-душевното умиротворение!
Оръжието Ми, дискът на времето, няма никога да
Погуби тези, за които скъп съм като Свръхдуша,
Или като любим син, или като свиден приятел,
Като духовен учител или пък доброжелател,
Като обожаемо мурти или като цел желана;
Заради привързаността им гибел за тях няма.”384
(2.22.163)
„Нека отдам отново и отново своите смирени почитания
На онези, които медитират върху Бога със желание
Да бъдат Негови съпруги, родители, приятели,
Братя, синове и искрени доброжелатели.”385
(2.22.164)
Когато някой със спонтанно служене към Бог се занимава,
Любовта към лотосовите Му нозе постепенно се увеличава.
(2.22.165)
В семето на обичта има привързаност такава,
Която е известна с две имена – рати и бхава.
Върховната Личност под контрола се поставя
На онзи, който такава привързаност проявява.
(2.22.166)
Така описах ти процеса абхидея;
Който за любящо служене към Бог копнее,
Може да го постигне, следвайки дословно
Описанието, което дадох ти подробно.
(2.22.167)
Мой скъпи Санатана, Аз накратко обрисувах
Как процеса на бхакти трябва да се практикува.
Това е средството любов към Кришна да се постигне;
Нашироко и в детайли то няма как да се опише.”
(2.22.168)
Който слуша това практическо описание
На процеса на служене в Кришна съзнание,
Скоро постига подслон в лотосовите нозе на Бог,
Преливащ цял от нежна обич и любов.
(2.22.169)
На Шри Шри Рупа и Рагхунатха във нозете
Със сърце от желание за безпричинната им милост обзето,
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Аз се моля и по стъпките им продължавам да се скитам,
Разказвайки в екстаз тази „Шри Чайтаня Чаритамрита”.
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ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА
НАЙ-ВИСШАТА ЦЕЛ НА ЖИВОТА – БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ

(2.23.1)
Най-щедрият Бог, като Гоуракришна познат
Дарява всекиму, бил той пропаднал или свят,
Съкровеното съкровище, което в сърцето си има –
Нектарната божествена любов и святото си име,
Които никога на хората не са били раздавани преди;
Душата ми затова в нозете Му с респект се преклони!
(2.23.2)
Слава, слава, слава, слава!
Какво друго да кажа ми остава?!
Шри Чайтаня, Бог Нитянанда, Ачария Адвейта
И всички предани на Махапрабху са моята надежда.
(2.23.3)
Шри Чайтаня продължи: „Санатана, да чуеш бъди готов
За резултата на преданото служенето – божествената любов Най-висшата цел на живота. Който слуша тези описания смирен
В трансценденталните настроения на служене ще бъде озарен.
(2.23.4)
Когато към Кришна постигне по-дълбоко привързване
Човек е установен в любов към Бога в преданото служене.
Такава позиция с термина стхайи-бхава се нарича Или постоянно вкусване на раса в служене на Кришна.
(2.23.5)
„Когато служенето на нивото шуддха-саттва се изпълнява,
То като слънчев лъч от любов по Кришна става,
Сърцето във вкусове най-сладки се разтопява
И човек встъпва във стадия на чувствата – бхава.”386
(2.23.6)
Бхава (емоцията) има два симптома различни Органически присъщи и маргинални (странични).
Мой скъпи Санатана, слушай Ме сега,
Ще ти обясня признаците на любовта:
(2.23.7)
„Когато тази бхава сърцето напълно разтопи,
А чувството за обсебеност от Любимия се сгъсти
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И стане интензивно като електрически ток,
Мъдрите го наричат према, или любов към Бог.”387
(2.23.8)
„Когато чувство за собственост изрично
Някой развие във връзката си с Вишну
Или с други думи, когато мисли си човек,
Че Вишну е на любовта единственият обект,
Такова пробуждане бхакти или преданост се нарича
От личности като Прахлада, Уддхава, Нарада и Бхишма.”388
(2.23.9)
Ако по своята добра съдба
Вяра във Кришна развие душата,
На тези, що вглъбени са в предаността,
Попада във компанията свята.
(2.23.10)
Когато в преданото служене човек е окуражен
От компанията на преданите в духовен обмен,
Той се освобождава от цялото нежелано замърсяване,
Като следва регулиращи принципи, слушане и възпяване.
(2.23.11)
Когато от цялото замърсяване някой се освободи,
Той напредва вече с ништха, твърда вяра
И когато тя в сърцето му се породи,
Той добива вкус да слуша и възпява.
(2.23.12)
След като този вкус се пробуди,
Дълбока привързаност възниква,
А от тази привързаност семето чудно
На любовта към Кришна в сърцето пониква.
(2.23.13)
Щом екстатичната емоционалност стане интензивна
Назовава се любов към Бога неразривна.
Тази любов е на живота най-висшата цел
И извор е на цялата наслада без предел.
(2.23.14-15)
„В началото вяра трябва да съществува;
След това, човек започва да се интересува
С чисти преданоотдадени да общува;
Сетне от духовния учител бива посветен
И под негово ръководство служи ден след ден.
Така, регулиращите принципи като изпълнява,
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Той от всички нежелани навици се освобождава
И твърдо установен в преданото служене става.
След това вкус развива и привързаност дълбока.
Дотук е садхана-бхакти; и като продължи в същата посока,
Когато постепенно емоциите станат интензивни
В сърцето му се пробужда тази према неразривна.
Ето така един предан, зает в Кришна съзнание,
Постига това най-висше и жадувано състояние.”389
(2.23.16)
„Духовно могъщото послание за Бога може да се дискутира
Правилно, само ако в общество на предани някой 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,
А с времето в привързаност развива се и преданост тя става.”390
(2.23.17)
Ако някой действително има във сърцето
На трансценденталните чувства семенцето,
Симптомите им в делата му ще се проявяват Това всички разкрити писания заявяват.
(2.23.18-19)
„Когато семето на емоцията екстатична,
Насочена към личността на Кришна,
Даде плодове, следните симптоми се проявяват
На брой девет, които характера украсяват:
Прошка, загриженост да не се губи време,
Непривързаност, отхвърляне на тежкото бреме
На лъжливия престиж, надежда, пламенно желание,
Вкус към святото име, привързаност към описания
На трансценденталните качества на Бога и към местата, там,
Където Богът обитава – като Вриндавана или Божия храм.
Всички те се наричат анубхава, признаци подчинени
На екстатичната емоция, в поведението проявени
На личност, семето на любовта към Бог в чието сърце
Е пораснало, отгледано и започнало да дава плодове.”391
(2.23.20)
Ако любовта към Кришна като покълнало стръкче
Роди плодовете си в нечие сърце,
Човек повече от материята не се вълнува
И за него вече светските неща не струват.
(2.23.21)
„О брахмани, просто ме приемете като напълно отдадена душа
389
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И нека по същия начин ме приеме майка Ганга, святата река,
Защото аз вече приех в своето сърце
На Бога красивите две лотосови нозе.
Нека змията-птица или каквото там е създало
Момчето-брахмана, от гордост се повлияло,
Ме ухапе веднага; нямам никакви други желания сега
Освен всички вие да възпявате на Бога славните дела!”392
(2.23.22)
Нито един миг не бива да се пропилява!
Такава е позицията Ми дръзка:
Всеки момент за Кришна нека се оползотворява,
Или за нещо, което с Него има връзка.
(2.23.23)
„Молитви към Бога със словата си те отдават,
С умовете си във спомени за Него пребивават,
С телата си Му поднасят своите поклони
Ала при все това от себе си пак са недоволни.
Такава е на чистите преданоотдадени святата природа Със сълзи на очи те посвещават живота си на Бога.”393
(2.23.24)
Интересуват се хората в светът
От наслади, мистична власт и удовлетворение,
Ала подобни неща изобщо не влекат
Преданоотдадения без съмнение.
(2.23.25)
„Цар Бхарата желаеше с привързаност дълбока
Общуването да получи на Върховния, Уттамашлока,
На когото се поднасят молитви и поеми,
За да Го удовлетворят предназначени.
Още млад, Махараджа Бхарата изостави
Своята привлекателна съпруга и деца,
Приятели и царство, което богат го прави Изпражненията си човек изоставя така.”394
(2.23.26)
Макар чистият предан сред всички да е най-висш,
Той счита самия себе си за най-долен и нисш.
(2.23.27)
„Цар Бхагиратха винаги в сърцето си обичаше Кришна
Въпреки, че сред царете заемаше позиция най-висша.
При все това се скиташе и просеше в градове,
Които се управляваха от неговите врагове.
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Той дори отдаваше почитания и на чандали,
Които са толкова нисши, че кучета са яли.”395
(2.23.28)
Напълно отдаденият предан се надява,
Че Бог Кришна към него ще е милостив.
Надеждата му непоклатима все остава
И той я храни винаги докато е жив.
(2.23.29)
„О мой Господи, любов към Теб не притежавам,
Не съм квалифициран служене да изпълнявам,
Нито имам мистичната сила на ваишнава,
Нито знание или благочестие ми подобава,
Нито принадлежа към семейство висше Като цяло аз не притежавам нищо!
При все това, о Гопиджанаваллабха, който си на гопите любим,
Понеже Ти даряваш с милостта си и най-падналия уязвим,
Аз имам една надежда в сърцето несъкрушима,
Поради което изпитвам болка непреодолима.”396
(2.23.30)
Тази надежда изразява се във жаркия копнеж
За общуване със Бог, прекрасния младеж.
(2.23.31)
„О Кришна, о Мурали-виласи,
Твоята младост в сладостта си
Е най-прекрасна в трите свята!
Моята неустойчивост Ти е позната,
А аз знам, което никой друг не знае Твоята неустойчивост също каква е.
Искам да видя красивото Ти лице
На усамотено място някъде,
Но как може да бъде постигнато това?
Тази мисъл се върти във моята глава.”397
(2.23.32)
Заради огромната наслада,
Която святото име му дарява,
Като от маха-мантрата извира,
Преданият да мантрува не спира.
(2.23.33)
„О Говинда, това младо момиче,
Радхика, днес на цвете прилича,
От което се лее нектар на вълни.
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Но всъщност това са Нейните сълзи,
Които постоянно от лицето рукват в екстаз,
Докато възпява имената Ти със сладък глас.”398
(2.23.34)
Желанието на предания имената да възпява
И на качествата Божии описания да дава
Пробуждат се на степента на бхава
И привързаността му все по-силна става.
(2.23.35)
„О Господи, колко сладко е на Кришна дивното тяло!
Но лицето Му във още по-голяма сладост е преляло.
Ала нежната Му усмивка, която като мед ухае,
Ах, от всички тях най-сладка тя е!”399
(2.23.36)
Преданият, погълнат от екстатични чувства към Кришна,
Винаги живее на място, където кришна-лила се извършва.
(2.23.37)
„О Господи Пундарикакша с нежни лотосови очи,
Докато възпявам имената Ти със бликащи сълзи,
Кога ли ще танцувам цял в екстазните вълни
По бреговете на Ямуна, о кога, кажи?”400
(2.23.38)
Това са симптомите на онзи, който е развил бхава.
Нека сега ти опиша признаците на някой, който става
В действителност издигнат до положението на према.
О Санатана, моля те, чуй сега ти за това от Мене:
(2.23.39)
Дори най-ученият човек не успява
Да разбере ни слова, ни дела,
Ни признаци, които проявява
Онзи, който потопен е в Любовта.
(2.23.40)
„Дори най-образованият учен
Правилно да разбере не ще сполучи
Дейностите и симптомите на една велика душа,
В чието сърце се е пробудила към Бога любовта.”401
(2.23.41)
„Когато човек наистина напреднал става
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И на възпяването на святото име се наслаждава,
Понеже Богът му е много скъп, той се вълнува,
Възпява високо, смее се, плаче и като луд танцува,
Без от мнението на хората да се интересува.”402
(2.23.42)
Любовта към Бог расте и се увеличава
И все по-силна, интензивна става,
Като през различни степени минава,
Защото реката никога не застоява.
Най-напред е нежна обич – снеха,
Сетне е мана - възмущение, търсещо утеха,
После праная, когато самия си живот
Да отдадеш на Бог от обич си готов.
Сетне нараства привързаността – рага
И още повече дори до степен анурага;
Тогава сполетява те екстазът, бхава
И най-висшата му форма – маха-бхава.
(2.23.43)
Това развитие се сравнява с добива на захарта,
Който започва от тръстиковите семена,
Които после в захарни тръстики ще израснат.
От тях сокът ще бъде изцеден, сетне става меласа,
Груба захар, която ще се рафинира
И в бонбон и карамел ще кулминира.
(2.23.44)
Както вкусът на захарта все по-добър става
Колкото повече постепенно се пречиства тя,
Така и сладостта на любовта се увеличава,
Започвайки от рати – семенцето на обичта.
(2.23.45)
Според трансценденталните качества, които кандидатът притежава,
Има пет трансцендентални вкуса, с които той към Бог се доближава:
Шанта (неутралност), дася (служене), сакхя (приятелство),
Ватсаля (родителска обич) и мадхура (любовничество).
(2.23.46)
Тези пет трансцендентални настроения
Намират се във вечно проявление.
Преданият влечение към някое от тях изпитва
И така душата му във щастие политва.
Кришна също е привлечен към такъв отдаден
И така под властта му вече е поставен.
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(2.23.47)
Когато постоянните раси в бхакти
Примесени са с други съставки,
Преданото служене се трансформира
И във дивни вкусове се композира.
(2.23.48)
Перманентната екстазност
Добива още по-неземна сладост
Когато с други екстази е в обмен –
Специален, подчинен, естествен и временен.
(2.23.49)
Когато се смеси йогурт със сбор
От захар, черен пипер и камфор,
Това е много приятно и вкусно.
Така и когато се смесят изкусно
Перманентните раси с други симптоми екстатични
Се получават несравними вкусове отлични.
(2.23.50)
Има два вида специфичен екстаз (ваибхава) Единият опора, другият пробуждане се назовава.
Пример за пробуждане е на флейтата Му песента,
А пример за опора – на Кришна личността.
(2.23.51)
Подчинените екстази са усмивки, танци, песни,
Както и различните проявления телесни.
Естествените екстази, като например вцепенение,
Се приемат за анубхава (екстази в подчинение).
(2.23.52)
Има и други съставки, например безнадеждност
Или пък радост, ликуваща във непосилна нежност.
Общо са тридесет и три и когато се съчетаят,
Вкусовете са тъй чудни, че могат да те смаят.
(2.23.53)
Има пет трансцендентални настроения или раси –
Неутралност, да Му служиш, приятел с Бога да си
Родителска обич и интимна любов, която
Като расата на сладостта е най-позната.
От всичките пет предани настроения
Тя превъзхожда във всяко отношение.
(2.23.54)
Неутралността нараства до точката когато
Човек оценя колко обичта към Бога е богата,
А настроението на служене постепенно расте,
Докато спонтанната обич грейне от сърце.
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(2.23.55)
След вкуса на служене има други още два Приятелството и на родителството обичта Които постепенно се сгъстяват и увеличават
И в подчинена спонтанна любов се изразяват.
Величието на любовта в приятели като Субала
Достига до стандарта на екстатична према зряла.
(2.23.56)
Съществуват две подразделения
На всяко от тези пет настроения:
Йога и вийога, връзка и раздяла.
Сред приятелството и родителската обич преляла
Има много разновидности на връзка
И много на раздяла, която мъка пръска.
(2.23.57)
Само в интимното настроение
Съществуват две подразделения
Екстатични симптоми, наречени рудха
И високо развити, зовящи се адхирудха.
Първите сред цариците на Дварака се срещат,
А за гопите са характерни екстазите горещи.
(2.23.58)
Тези пламенни екстази на два вида се делят,
Които „мадана” и „мохана” съответно се зоват.
Срещата, изпълнена със сладост, нарича се мадана,
А разлъката, с копнеж омаен пълна пък – мохана.
(2.23.59)
На мадана нивото на съществуване
Има безброй признаци, такива като целуване;
На стадия мохана има две подразделения –
Едното е удгхурна (неустойчиво поведение)
И читра-джалпа (най-различни вариации
На опиянени разговори, пълни с емоции).
(2.23.60)
Безумният емоционален брътвеж
Има подразделения колкото щеш Сред тях праджалпа и други девет още.
В „Бхагаватам” пример за това мощен
Са десетте стиха, издумани от Радхарани,
Които „Песента към пчелата” са назовани.
(2.23.61)
Удгхурна и виваша-чеща (самохвалство)
Са аспекти на лудостта трансцендентална.
Раздялата с Кришна предания така влудява,
Че си мисли, че самият той Кришна става.
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(2.23.62)
На две се дели интимната любов, шрингара –
На сладка среща и раздяла, която изгаря.
Що касае срещата, има безчет състояния,
Намиращи се отвъд всякакви описания.
(2.23.63)
Випраламбха за разделена на четири се счита –
Пурва-рага, мана, праваса и према-ваичиття.
(2.23.64)
В три от тези видове раздели
Чувствата на Радха и на гопите са прелели:
В пурва-рага макар с Любимия да са разделени,
Предвкусването на срещата кара ги да са засмени.
Мана е мъчителна, защото макар да са в едно помещение,
На влюбените да се докосват и дори поглеждат забранено е.
Праваса е раздяла при която секват срещите съкровени,
Защото влюбените от големи разстояния за разделени.
А четвъртият вид, према-ваичиття, чувстват цариците в Дварака Макар Любимият да е при тях, на страха от раздяла те са в мрака.
(2.23.65)
„Скъпа моя приятелко курари,
Нощта се спусна и безсънни ни завари.
Бог Шри Кришни вече спи,
Ала отворени са твоите очи.
Ти не си почиваш, нито спиш,
Ами безутешно там скърбиш.
Да предположа ли, че и ти като нас
Си припомняш в този късен час
Усмивките и погледите игриви,
Които през деня Кришна не скрива?
Ако е така, сърцето ти пронизано е дълбоко;
Затова ли не спиш и ридаеш тъй високо?”403
(2.23.66)
Шри Кришна, Върховният Бог, който се появи
Като сина на Нанда, е героят във всички тези игри,
А пък Радхарани е върховната героиня
На игрите, каквито само във Вриндаван има.
(2.23.67)
„Героят на всички герои е Кришна Затова и Той е Върховната Личност.
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В Кришна са установени перманентно
Всички качества добри и трансцендентни.”404
(2.23.68)
„В трансценденталната богиня Шримати Радхарани
Директно всички качества 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.”405
(2.23.69)
Трансценденталните качества на Кришна са безчет;
Сред тях шестдесет и четири се открояват.
Да изслушват всички тези качества подред
Ушите на преданите със любов се наслаждават.
(2.23.70)
„Шри Кришна, върховният герой, притежава
Снага, която нищо по красота не надминава.
Всички добри черти в нея са изцяло проявени,
Тя сияе и оставя очите много удовлетворени.
Тялото Му е могъщо и силно,
Напъпило от младост изобилна.
(2.23.71)
Кришна е лингвист, който всички езици познава;
Речта Му е истинна и наслада на ухото дарява;
Той е красноречив оратор, мъдър и омаен
И образован учен съвършено гениален.
(2.23.72)
Кришна е много опитен в артистичното наслаждение;
Той е много изкусен, вещ и с благодарно отношение;
Когато даде обет за нещо, твърдо го отстоява;
Умее отлично обстоятелствата да преценява
И постъпва според времето, човека и страната;
През очите на писанията гледа на нещата;
Той е много чист и съвършено се контролира,
Ала добрите Му качествата с това не спират.
(2.23.73)
Кришна е стабилен, от обстоятелства неповлиян;
Във сетивата си е съвършено себеовладян;
Той е опрощаващ, сериозен и спокоен;
Към всички равноправно е настроен;
Великодушен е и на религията верен;
С рицарски нрав, мил, добронамерен
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И винаги уважение Той проявява
Към онзи, който почит заслужава.
(2.23.74)
Кришна е много семпъл и либерален;
Той е смирен и също срамежлив;
Защитава приелия подслон отдаден;
Той винаги безмерно е щастлив;
На своите предани всякога всичко добро желае;
Всеблагоприятен е и в любовта подчинен играе.
(2.23.75)
Кришна е много известен и влиятелен;
За всички Той е много привлекателен;
За добродетелните е убежище върховно;
Умовете на жените увлича безусловно;
Всеки Него с възхищение обожава
И сред всички Той най-богат остава.
(2.23.76)
Кришна винаги Върховен Бог си остава
И като Върховен Владетел е възхваляван.
Така всички споменати качества досега
Намират изражение в Неговата снага.
Тези петдесет качества, с които Кришна е облян
Са дълбоки и непроницаеми като огромен океан.
С други думи, много е трудно човек да посмее
Дори да се опита напълно да ги проумее.”406
(2.23.77)
„В минимална степен тези качества
Се срещат и у живите същества,
Ала са съвършено проявени
У Господа на всичките вселени.”407
(2.23.78)
„Освен тези качества петдесет
Има и допълнителни още пет,
Които се откриват в личността на Бога
И частично да се проявят и в Шива могат.
(2.23.79-81)
(1)Богът винаги в изначалната си позиция е установен;
(2)Той е всезнаещ; (3)Винаги е свеж и млад;
(4)Обликът Му е вечен, съзнателен и блажен
И (5)с всички мистични съвършенства е богат.
За други пет качества неземни още знаем,
Присъстващи у Бога на Ваикунтха, Нараян.

406
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Всяко от тях и у Шри Кришна се проявява,
Ала недостижими за Шива и дживите те остават:
(1)Богът притежава невъобразима и върховна мощ;
(2)От тялото Му генерират се безброй вселени;
(3)На всички аватари Той е изначалният извор общ;
(4)Убитите от Него врагове са все пак спасени
И (5)Той има сила да привлича онези личности възвишени,
Които като удовлетворени вътре в себе си са описани.
Въпреки че тези качества присъстват във Нараян,
При Кришна те са проявени в вид още по-омаен.
(2.23.83)
Освен тези шестдесет качества най-висши,
Четири допълнителни откриват се у Кришна,
Които в проявление дори ги няма
В личността на Ваикунтха Нараяна:
(1)Кришна е като океан с вълни от забавления,
Които удивяват всички в цялата вселена;
(2)В дейностите си на любовта интимна
Той винаги се наслаждава на взаимност,
Заобиколен от скъпи преданоотдадени, които
С любов към Него несравнима са пропити;
(3)Умовете на всички в трите свята привлича
С мелодичния звук, който от флейтата си извлича;
(4)Личната Му красота и величие са отвъд сравнение,
Той е над всички други във всяко едно отношение.
Така Върховната Божествена Личност удивява
Всички живи същества, които в света се появяват.
Друго да се каже в това отношение е излишно Той е толкова красив, че се нарича Кришна.
(2.23.84-85)
И така, отвъд Нараяна-таттва
Кришна има още четири богатства,
Каквито никой друг на свeта няма
И те са качествата Му най-голями,
А именно: забавленията Му удивителни;
Неговите придружители възхитителни,
Каквито са например прекрасните гопи,
Които Го обичат и са Му толкоз скъпи;
Красотата Му толкова дивна и несравнима;
И песента на флейтата Му, друга едва ли има!
Така че Кришна е по-висш от обикновените дживи,
По-висш от полубоговете като Господ Шива,
По-висш дори от Нараяна, Господаря на света;
64-те качества само Кришна притежава в пълнота.”408

408
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(2.23.86)
По същия начин Шримати Радхарани
С безброй качества е надарена най-отбрани.
От тях обаче двадесет и пет са главни,
Които Кришна подчинен на Нея правят.
(2.23.87-91)
„Ето двадесет и петте качества отбрани
Сред безбройните дивни черти на Радхарани:
(1) На Нея няма друга равна по сладост;
(2) Тя винаги цъфти в най-свежа младост;
(3) Очите Й са неспокойни, а (4) усмивката – сияйна;
(5) Извивките на тялото Й са прекрасни и омайни;
(6) Уханието на снагата Й прави Кришна щастлив;
(7) Тя пее с глас от всички най-красив;
(8) Словата Й с очарование неземно са пропити;
(9) Думите Й са хем приятни, хем пък шеговити;
(10) Тя е много добродушна, кротка и смирена;
(11) Винаги изпълнена с милост към цялата вселена;
(12) Тя е коварно закачлива и лукава;
(13) Всичките си задължения вещо изпълнява;
(14) Срамежлива и (15) почтителна във Своето поведение;
Винаги със (16) спокойно и (17) сериозно отношение;
(18) На живота знае как със радост да се наслаждава;
(19) На най-висшето ниво на любовта Тя пребивава;
(20) Тя е резервоарът на любовните дела в Гокула;
(21) Като най-покорна сред отдадените Тя се е прочула;
(22) С много обич към по-възрастните се отнася;
(23) От любов Тя всичко от приятелките си понася;
(24) Сред гопите най-главната е Тя
И (25) Кришна Й е неизменно във властта.
Накратко, безчет трансцендентални качества Тя има,
Тъй както качествата на Шри Кришна са неизброими.”409
(2.23.92)
Героят и героинята – това са
Основата на всички раси,
А Шримати Радхарани и Бог Кришна
Са сред тези личности най-висши.
(2.23.93)
Кришна е на любовта обект във всички раси,
А подслон на чувствата всред расите, това са:
Във мадхуря, интимното настроение – Радхика;
В шанта – слуги като Читрака, Рактака и Патрака;
В сакхя – приятели като Шридама, Судама и Субала,
А във ватсаля – Нанда и Яшода от обич преляла.

409
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(2.23.94)
Сега чуй как трансценденталните раси се появяват
И как преданите на различните нива ги осъзнават:
(2.23.95-98)
„За тези, от които замърсяванията са напълно отмити,
Понеже сърцата им с чисто предано служене са пропити,
Които винаги са кротки и удовлетворени
И душите им от светлина са озарени,
Които всякога жадуват със копнеж и плам
Да узнаят смисъла на „Шримад Бхагаватам”,
Които винаги с напреднали отдадени жадуват
В сладостна садху-санга да общуват,
За които служенето в лотосовите нозе на Бог
Е най-голямо щастие и самият им живот,
Които непрестанно са заети със дела
В поверителните потайности на любовта За такива възвишени отдадени, които
По естество със радостно блаженство са пропити,
Семето на рати покълва в сърцето запленено,
От предишни и сегашни процеси променено.
Така смесицата от екстатични чувства
Започва да става много, много вкусна,
А преданият, който я долавя, достига
Най-висши нива на удивление щастливо.”410
(2.23.99)
Неотдадените не могат да усетят тези дивни настроения,
При които Кришна и преданите влизат във взаимоотношения.
От напредналите бхакти могат да бъдат разбрани и оценяни
Различните видове предано служене с Върховния Бог обменяни.
(2.23.100)
„Неотдадените не разбират онази неземна сладост,
Която преданоотдадените и Бога си обменят с радост.
Тя въобще е много трудно да бъде проумяна,
Но от посветилия се в нозете на Кришна е разбрана.”411
(2.23.101)
Това кратко описание, което в стихове съм вплел
Е уточняване на петата, крайната в живота цел.
Наистина тя е дори от освобождението по-висша Према-дхана, богатството на любовта към Кришна.
(2.23.102)
Преди, на Дашашвамедха-гхата във Праяг,
Аз упълномощих Рупа Госвами, твоя брат
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Да разбере на према-дхана сладостта;
На теб, Санатана, предадох я сега.
(2.23.103)
О Санатана, ти трябва да разпространяваш писанията,
Съдържащи на преданото служене към Бога описанията
И да разкриеш изгубените поклоннически места
На Вриндавана и на Матхура в областта.
(2.23.104)
Преданото служене към Кришна и към Радхарани
Ти трябва да установиш във Вриндавана.
Също искам бхакти литература да съставиш
И учението бхакти от Вриндаван да прославиш.”
(2.23.105)
Тогава Махапрабху с няколко изречения
Каза на Санатана за правилното отречение
Според конкретната ситуация и Богът забрани
Сухото отречение и спекулативните умствени игри.
(2.23.106-107)
„Човек, който не завижда и всички са приятели за него;
Който не мисли, че е собственик и е свободен от лъжливо его;
За който щастието и нещастието са състояние еднакво приемливо,
Който е винаги доволен, себеконтролиращ се, понасящ търпеливо,
Който решително във преданото служене се ангажира
И своя ум и разум върху Мене непрестанно спира Такъв Мой преданоотдаден Ми е много скъп и мил,
Защото своя цял живот на Мен единствено е посветил.
(2.23.108)
Който никого не безпокои и никой не го обезпокоява,
Който винаги спокоен и уравновесен в себе си остава
В щастие и нещастие, в страх или тревога
Ми е много скъп и да го забравя Аз не мога.
(2.23.109)
Отдаденият Мой, който е независим от събитията в света,
Оставащ чист, безгрижен, опитен, свободен от страданията;
Който във дейностите си не се стреми към резултат определен,
Той много Ми е скъп и обезателно завръща се при Мен.
(2.23.110)
Който от придобивки не се въодушевява,
Нито от неприятното се отвращава,
Който за загубите свои не тъгува,
Нито по цели недостижими жадува,
Който се отказва както от благоприятните дела,
Така и от неблагочестивите неща Такъв Мой предан ми е много скъп и свиден,
А копнежът да го срещна – очевиден.
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(2.23.111-112)
Който еднакво се отнася към приятели и врагове,
Който уравновесен остава в чест или безчестие,
Който без проблем понася зной и студ, и слава и позор,
Който в щастие или нещастие не губи Мен от своя взор,
Който е освободен от замърсяващо общуване,
Който винаги е мълчалив и несмущаван в своето добруване,
Който не се грижи где ще пребивава или как да се осигури,
Който в знание установен е и във преданото служене гори Този Мой приятел Ми е много скъп и Аз му обещавам,
Че дори сред най-големи трудности в живота ще го защищавам.
(2.23.113)
А онази искрена, предана Мене душа,
Която с пълна вяра в Мен се прислонява,
Следвайки нектарния път на предаността,
Чиято висша цел единствен Аз оставам –
Знай, най-обичана, най-скъпа ми е тя
И Аз в обятията на сърцето си я сгрявам.”412
(2.23.114)
„Нима няма захвърлени дрипи на друма в прахта?
Нима дърветата не даряват милосърдно плодове и листа?
Нима реките са пресъхнали и жадните няма да се напият?
Нима са затворени пещерите, та бездомните няма де да се скрият?
И най-вече, нима непобедимият Бог отдадените си не защитава,
Та трябва мъдрият човек ласкателствата си да отдава
Пред онези, които опиянени от своите печалби
С какви трудности са ги добили леят жалби?”413
(2.23.115)
След като Санатана Госвами чу
За отречението от Махапрабху,
Той го попита за всички крайни заключения,
Касаещи служенето в предано настроение
И Богът много живо обясни на място там
Поверително значението на „Бхагаватам”.
(2.23.116)
В творбата „Хари Вамша” е описана
Вечната обител на Кришна, Голока Вриндавана.
Описанието е от Индра, който орисан е
Да Му се отдаде след повдигането на Говардхана.
(2.23.117-118)
Има илюзорни истории, които противоречат
На заключенията на процеса Кришна осъзнат Унищожението на династията Яду, напускането на Кришна,
412
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Как Кришна и Баларам се появили от косите на Бог Вишну
И историята за отвличането на кралиците; Шри Чайтаня
Обясни правилните им заключения на Санатана Госвами.
(2.23.119)
Тогава Санатана Госвами, по-смирен
От стрък трева покорен и зелен,
Взе в уста сламка и поклони се във нозете
На Чайтаня с следната молитва от сърцето:
(2.23.120)
„Мой Господи, аз съм с ниско раждане човек,
Слуга съм на пропаднали люде от памтивек,
Затова и съм много, много потъпкван от всички;
Независимо от това, Ти ме научи на отлични
Заключения в науката за предаността,
Които са неизвестни даже на Брахма.
(2.23.121)
Заключенията, които Ти пред мен разкри
Са океан на истината от нектарни вълни.
Умът ми неспособен е да обозре
И капчица от този океан поне.
(2.23.122)
Ако искаш сакат като мен да танцува
Моля Те, благословията си ми дарувай,
Като поставиш лотосовите си крака
Върху моята приведена под тях глава.
(2.23.123)
Моля Те, кажи: „Каквото изрекох пред теб,
Нека прояви се във сърцето ти вовек!”
Благословиш ли ме с такива слова,
Ще имам сили да напиша всичко това.”
(2.23.124)
Шри Чайтаня Махапрабху тогава постави Своята ръка
На Санатана Госвами върху благословената глава
И каза: „Каквото изрекох тук пред теб
Нека прояви се във сърцето ти вовек!”
(2.23.125)
Накратко тъй беседата описах аз сега
За любовта, на живота най-висшата цел;
На Шри Чайтаня Махапрабху милостта
Подробно да опише кой би се наел?
(2.23.126)
Всеки, който чуе тези наставления на Бога,
Дадени на Санатана Госвами, аз мога
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Да гарантирам, че без да се бави излишно
Ще се сдобие със любов към Бога, Кришна.
(2.23.127)
В лотосовите нозе на Рупа-Рагхунатха молейки безспир,
За милостта им толкоз жаден, че не знае ни покой, ни мир,
Продължава да разказва „Шри Чаритамрита” Кришнадас,
Пристъпвайки в следите от стъпалата им в свещен екстаз.
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ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА
ШЕСТДЕСЕТ И ЕДНО ОБЯСНЕНИЯ НА СТИХА АТМАРАМА

(2.24.1)
На Шри Чайтаня Махапрабху вечна слава,
Който като източния хоризонт се изявява,
Където слънцето на стиха „атмарама” изгрява.
Той прояви неговите сияйни лъчи,
Като по различни начини го обясни
И така мрака в този свят изличи.
Нека Той вселената да защити!
(2.24.2)
Вечна слава на Чайтаня-Нитянанда!
Вечна слава на Адвейтачандра!
Вечна слава на всичките отдадени
На господ Чайтаня прославени!
(2.24.3)
След това Шрила Санатана Госвами
Прегърна лотосовите нозе на Шри Чайтаня
И със смирено от любов сърце
Следната молба към своя Бог подзе:
(2.24.4)
„Мой Господарю, слушал съм, че Ти преди
В дома на Сарвабхаума Бхаттачария разкри
Осемнадесет различни значения, няма измама,
На прочутия стих от „Бхагаватам” атмарама.
(2.24.5)
„Тези, които в себе си са удовлетворени,
Макар да не са привлечени от материални желания,
Са от любящо служене към Кришна вдъхновени,
По качества и дейности най-дивния, трансценденталния!
Върховният Бог, Хари, Кришна е наречен
Защото от характеристиките Му всеки е привлечен.”414
(2.24.6)
Чух тази удивителна история
И затова отново аз Те моля
414
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Да чуя Твоето милостиво обяснение Това ще ми донесе голямо наслаждение.”
(2.24.7)
Махапрабху отвърна: „Да съм луд Аз съм осъден,
А пък и Сарвабхаума Бхаттачария е безразсъден.
Затова брътвежите Ми той приема
Като че истина са съвършена.
(2.24.8)
Не мога да си спомня в тази връзка
Какво съм казал със речта си дръзка,
Но ако нещо Ми дойде на ума
В общуването с теб ще споделя.
(2.24.9)
Името ми да не е Кришна Чайтаня
Ако самичък мога да дам тълкувания.
Ала понеже насреща Ми стоиш ти,
В общуването може нещо да се прояви.
(2.24.10)
В този стих има единадесет думи ясни.
Но когато те се изучават безпристрастно,
Различни оттенъци от тях просияват,
Които значението им обясняват.
(2.24.11)
Седем различни значения има като цяло
Думата „атма” - Абсолютна Истина, тяло,
Ум, усилие, непоколебимост здрава,
Интелигентност и природа (в смисъл нрава).
(2.24.12)
„Следните са синоними на думата „атма”:
Тяло, ум, Абсолютната Истина необятна,
Устойчивост, характеристики натурални,
Интелигентността и действията усилни.”415
(2.24.13)
Думата „атмарама” касае
Онзи, който на тези седем неща
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Как да се наслаждава знае;
По-късно атмарамите ще изброя.
(2.24.14)
Чуй най-напред значенията на другите думи.
Започвайки с обяснение на думата „муни”,
Първо поотделно ще ти ги представя,
А сетне в съчетания ще ги направя.
(2.24.15)
Думата „муни” се отнася до някой, който в мисли е вглъбен;
До някой, който е сериозен или в мълчание потопен;
До аскета; до онзи, който велики обети е дал;
До отреченика; и до светеца засиял.
(2.24.16)
Думата „ниргрантха” има такова значение:
На някой, който е постигнал освобождение
От материалните възли на незнанието,
Също така за лишения от предписанията
И правилата на ведическата литература Тоест, на когото липсва правилна култура;
Тази думичка също така касае
Някой, който нищичко не знае.
(2.24.17)
„Ниргрантха” се отнася и до неграмотния, нискородения,
До този, който отличава се със лошо поведение,
Който не знае да се контролира и не уважава
Ведическата литература в цялата й слава,
Който капиталист може да се назовава
И също – който богатства не притежава.
(2.24.18)
„Представката „них” може да се използва да означава
Констатиране; градация; нещо, което се забранява
Или изграждане, а думата „грантха” има значение
На „богатства”, „теза” или „съчинение”.416
(2.24.19)
Отнася се думата „урукрама”
До онзи, чиято крачка е голяма.
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Думата „крама” също така значи
Някой, който пристъпва или крачи.
(2.24.20)
„Крама” също значи „сила”, „трепет”,
„Аргумент”, „систематичен метод”
И „мощно нападение с пристъпване напред” Така Вамана накара световете да треперят навред.
(2.24.21)
„Дори да съумее някой, на ученост богат,
Да преброи всичките атоми на този свят,
Пак той да се опитва е излишно
Да преброи енергиите на Вишну,
Който в образа си на брахмана-джудже
Прекрачи на един път материалните светове
И със силата на трите си стъпки дръзки
Всички планетарни системи разтръска.”417
(2.24.22)
Чрез Своето всепроникващо владение
Върховният Бог обхваща цялото творение.
Той го държи и поддържа с енергия необикновена,
Интимната Му близост във Вриндавана е проявена,
А чрез шестте си достояния заедно взети
Той поддържа много Ваикунтха планети.
(2.24.23)
Думата „урукрама” индикира
Божествената Личност съвършена,
Който чрез външната си енергия не спира
Да твори безчет материални вселени.
(2.24.24)
„Думата „крама” различни значения има:
Тя се използва в смисъл на енергия необозрима,
Систематична подредба или стъпка,
Придвижване или пък тръпка.”418
(2.24.25)
Думата „курванти” означава
„За другите нещо те правят”.
Понеже от глагола „да правя” идва, тя
417
418
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Указва за другите свършените дела
И използва се във връзка с преданото служение,
Чиято цел е Божието удовлетворение.
(2.24.26)
„Окончанията на атмане-пада
В такива случаи се прилагат,
Когато плодът от дейността се полага
На деятеля за глаголи с показателен њ
Или имащи наречения сварита акцент.”419
(2.24.27)
Думата „хету” (причина) означава,
Че дадено нещо с причина се прави.
Мотивите за едно действие могат да са три:
Или човек лично на резултата да се наслади,
Или материално съвършенство да постигне,
Или на нивото на освобождение да се издигне.
(2.24.28)
Да вземем най-напред думата „бхукти”,
Която значи материално наслаждение В нея има безкрайно разнообразие.
След това да се спрем на думата „мукти”,
Която значи от раждане и смърт освобождение Към нея имаме пет вариации;
И също може да вземем думата за съвършенство (сиддхи),
Която има значения различни общо осемнадесет вида.
(2.24.29)
Безпричинното предано служене в мотиви не се корени
Човек да се наслаждава, усъвършенства или пък освободи.
От всички тези замърсявания ако се избави,
Той Кришна, закачливия, подвластен прави.
(2.24.30)
Думата „бхакти” (предано служение)
Има в този случай десет значения.
Едното е садхана-бхакти, когато служенето се изпълнява
Според регулиращите принципи, които писанията дават,
А другите девет са на према-бхакти различни вариации,
Или на любовта към Бога екстатични трансформации.

419

Цитат от сутрите на Панини 1.3.72

773

(2.24.31)
Следва обяснение на признаците на божествена любов,
Разделени на девет вида, един от друг по-нов;
Как привличането в екстазна любов се извисява
И в най-висшата степен на екстаза - махабхава.
(2.24.32)
Привличането към Кришна на преданите в шанта
Достига до любовта към Бога в крайната си поанта,
А привличането на преданите в дася своя край слага
В спонтанното привличане, което се нарича рага.
(2.24.33)
Любовта на вриндаванските Му другари
До точката на анурага се допира,
А обичта на родителите Му във ватсаля
До крайния предел на анурага се простира.
(2.24.34)
На гопите екстазът в интимността се увеличава
До точката на най-екстатичната емоция, махабхава.
Това са някои от славните значения, с които
Думата „бхакти” е в същината си пропита.
(2.24.35)
Моля чуй сега за свое уведомление
„Иттхам-бхута-гуна” какво означава:
„Иттхам-бхута” има разни значения
И „гуна” различни нюанси притежава.
(2.24.36)
Думата „иттхам-бхута” е трансцендентално извисена,
Защото значи „духовна душа, напълно блажена”.
Пред това блаженство трансцендентално
Сливането с Абсолюта екзистенциално
Става за сравнение дотолкова нищожно малко,
Като хвърлена на улицата тревичка или сламка.
(2.24.37)
„Мой скъпи Господи, о господарю на вселените!
Откакто Те зърнаха очите ми, засмените,
Блаженството ми прие формата на океан,
А аз самият къпя се и плувам там;
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Сега разбирам, че щастието, видяно дотук, бе
Като вода във отпечатък от копитце на теле.”420
(2.24.38)
Бог Кришна е толкова издигнат и обаятелен,
Че от всичко друго е по-привлекателен,
От всичко друго повече всекиго удовлетворява
И най-възвишена обител на блаженство си остава.
Със силата си, Той кара всекиго завчас
Да забрави всяка друга радост и екстаз.
(2.24.39)
Чистото предано служене е толкова върховно,
Че човек със лекота забравя щастието лъжовно,
Извлечено от посредственото светско наслаждение,
Чрез йогийски съвършенства или освобождение.
Преданият е обвързан от милостта на Кришна мила,
От необичайните Му качества и необикновена сила.
(2.24.40)
Когато човек е привлечен от Кришна
На трансценденталното равнище,
Повече няма логически пререкания
Въз основа на разкритите писания,
Нито от такива заключения човек изпитва някаква радост Това е същината на цялата Му трансцендентална сладост.
(2.24.41)
Думата „гуна” качества означава.
Качествата, които Кришна проявява
Са трансцендентални и безчет на брой
И всяко със неземно щастие е изпълнил Той.
(2.24.42)
Трансценденталните качества на Кришна Като великолепие, сладост и милост най-висша Са съвършени и цялостни, а що касае
Обичта, която Кришна към преданите си питае,
Той е толкова великодушен, че дори няма
Да се поколебае себе си да им даде в замяна.
(2.24.43)
Качествата на Кришна са неизброими!
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Преданите са пленени от несравнимата Му красота,
От уханието на снагата Му неустоимо,
А най-вече ги притегля сладостта.
Така в разни трансцендентални настроения са те
И затова Кришна „всепривличащ” се зове.
(2.24.44)
На четиримата Сани421, мъдреци-момчета,
Привлечени бяха неудържимо умовете
Към лотосовите нозе на Кришна от аромата
На туласи, предложени на Бога в стъпалата.
(2.24.45)
„Когато ветрецът донесе аромата
На цветето туласи от листата
И на шафрана, украсили лотосовите нозе
На Върховния Бог на всички богове
И проникна през ноздрите в сърцата
На четиримата Кумари святи,
Те преживяха промени и в ума, и в своя стан,
Макар да бяха привързани към Брахман.”422
(2.24.46)
Умът на Шукадев Госвами пък бе отнесен
Щом чу описанията на Божиите забавления в песен.
(2.24.47)
Шукадева Госвами към Махараджа Парикшит се обърна:
„Мой скъпи царю, макар че бях установен аз твърдо
На позиция трансцендентална, пак бях привлечен
Към забавленията на Кришна, Бога предвечен,
И поради това още по-голямо удоволствие получих
Като „Шримад Бхагаватам” от своя баща изучих.”423
(2.24.48)
„Нека отдам своите почтителни пранами
На моя гуру, сина на Вясадева, Шукадев Госвами!
По неговата милост бива победено
Всичко неблагоприятно в таз вселена.
В началото той бе потънал в медитация
В блаженството на безличностната реализация
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И живееше на едно уединено място,
Изоставяйки всичко, замъгляващо съзнанието му ясно.
Но въпреки това той бе привлечен към нещо по-висше Трансценденталните, сладки забавления на Бог Шри Кришна
И затова милостиво изговори сам
Тази възвишена Пурана – „Шримад Бхагаватам”,
Която е ярката светлина на Абсолюта,
Описваща дейностите на Кришна - Пуруша Ачюта.”424
(2.24.49)
А на всички гопи умовете
Бог Шри Кришна пък привлече
С трансценденталната красота
На несравнимата си по хубост снага.
(2.24.50)
„Скъпи Кришна, ние просто Ти се отдадохме като прислужнички,
Виждайки красивото Ти лице, украсено с Твоите коси на кичури,
Обеците Ти, които се люшкат по бузите Ти, нектара от Твоите устни,
Красотата на усмивката Ти... и понеже бяхме прегръщани изкусно
От ръцете Ти, които ни вдъхват кураж и видяхме Твоята гръд,
Която е красива и широка, ние се отдадохме на Теб с обет твърд.”425
(2.24.51)
Цариците във Дварака, начело със Рукмини,
Също бяха запленени просто като чуха
За трансценденталните качества несравними
На Кришна и за красотата Му прочута.
(2.24.52)
„О най-красиви Кришна, аз дочух
За дивните Ти качества от някой друг
И затова всичките ми телесни страдания
Най-накрая стигнаха до своето окончание.
Ако някой види красотата Ти трансцендентална,
Очите му постигнали са всичко най-желано.
О непогрешими, така аз загубих всяка срама,
Постигайки към Теб привличане голямо.”426
(2.24.53)
Бог Кришна пленява дори
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Богинята на щастието Лакшми
На флейтата си само щом засвири
И щом мелодията завибрира.
(2.24.54)
„О Господи, ние не знаем как змията Калия
Сполучи да добие възможност като тая
Да се докосне до прахта на лотосовите Ти нозе?
Богинята на щастието извършва отречения с векове,
Мечтаейки да получи тази свята лотосова прах,
Изоставила желанията си, съблюдавайки обет без страх.
Наистина, не знаем как тази зла змия
Сдоби се някак със възможността!”427
(2.24.55)
Кришна умовете не само привлича
На гопите и на щастливите богини,
Но и на всяко друго младо момиче
В трите свята навред където има.
(2.24.56)
„Скъпи Кришна, къде е онази жена
Всред целите необятни три свята,
Която не би попаднала във плена на
Мелодията на флейта Ти, със сладост богата?
Коя не би отпаднала от пътя на верността,
Щом несравнима в световете е Твоята красота?
При вида й дори зверове, крави, птици и дървета
От радостно вцепенение са обзети.”428
(2.24.57)
Жените на Вриндавана, които са на нивото
На настойници на Кришна в старшинството,
Са привлечени към Него като майки добри,
Докато мъжете са слуги, приятели или бащи.
(2.24.58)
Всяко качество на Кришна привлича
И живите и неживите същества.
Дори дърво, животно или птиче
Попада в плен на тези качества.
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(2.24.59)
Думата „хари” значения има много различни,
Ала две сред тях са главни и най-отлични:
Първото е правилото на Бога златно,
Че Той отнема всичко неблагоприятно
От Своя предан, а второто е, че отнема
Ума, привличайки го с екстатична према.
(2.24.60)
Когато преданият по един или друг начин
Помни Бога дори когато има други задачи,
Винаги и навсякъде, Бог Хари веднага го спасява
От четирите нещастия, които живота му вгорчават.
(2.24.61)
„Както всички дърва изгарят на пепел,
Когато огънят съвсем се разрази,
Така изтрити са и всички грехове клети,
С предано служене към Мен заемеш ли се ти.”429
(2.24.62)
По този начин, след като всички грехове
Върховният Бог в милостта си отне,
Постепенно препятствията по пътя на предаността,
Както и невежеството, произтичащо от това,
Отпадат и човек изначалната си любов проявява
По девет начина – например като слуша или пък възпява.
(2.24.63)
Когато преданият се освободи от всички
Греховни материални дейности, Кришна
Увлича неговото тяло, ум и сетива
В служене на Него; такава е милостта
На Кришна и Неговите качества обаятелни
Го правят за преданите много привлекателен.
(2.24.64)
Когато с ум, сетива и тяло е човек привлечен
Към чудните качества на Хари, Бога вечен,
Той изоставя четирите принципа на материалния разцвет Тоест стремежа към религиозност, към богатствата афинитет,
Също и жаждата по ненаситното сетивно наслаждение
И сливането със Брахман, мечтаното освобождение.
429
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Така Аз изясних основните значения
На думата „хари” във няколко изречения.
(2.24.65)
Когато съюзите „ча” (и) и „апи” (въпреки)
Към този стих заедно се добавят,
Стихът може да приеме значения всякакви,
Каквито човек иска да направи.
(2.24.66)
Може да се обясни думата „ча” (и)
По седем съвсем различни начини.
(2.24.67)
„Думата „ча” (и) се използва дума или изречение да свърже,
Като към предишната дума или изречение я/го привърже;
За да даде смисъл на събиране, значението да разясни,
Да даде колективно разбиране, друго усилие да внуши
Или метричната постановка на даден стих да изпълни;
Също се използва усещане за сигурност да втълпи.”430
(2.24.68)
Думата „апи” също има седем
Значения; редът им е следен:
(2.24.69)
„Думата „апи” се използва
В смисъл на възможна полза,
Въпрос, съмнение, неодобрение,
Струпване, правилно приложение
И накрая - разточително поведение.”431
(2.24.70)
Така описах ти надълго и широко
Значенията на единайсетте думи отделни;
Сега пълният смисъл на тази шлока
Ще дам в приложения безпределни.
(2.24.71)
Думата „брахма” Абсолютната Истина индикира По-велика от всички други истини, които се намират.
Тя е изначалната идентичност и не може да има
Нещо равно на тази Абсолютна Истина несравнима.
430
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(2.24.72)
„На Абсолютната Истина поднасям своите поклони,
Който за всички най-висшето благо и подслон е.
Всепроникващ, всенарастващ обект за йогите велики,
Той винаги остава неизменен и е душата на душите.”432
(2.24.73)
Правилното значение на думата „брахма”
Е Върховната Личност неповторима.
Като Него няма втори такъв на света
И без Него нищо друго нямаше да има.
(2.24.74)
„Познанието за Абсолютната Истина е неделимо
И според мъдреците три характеристики то има –
Безличностният Брахман, локализираната Свръхдуша
И Бхагаван – на Бога най-върховен личността.”433
(2.24.75)
Тази Абсолютна Истина, каквато втора няма,
Е върховният Господ Шри Кришна, Шяма.
Той е истината в миналото, настоящето и бъдещето в дните Това свидетелстват всичките писания разкрити.
(2.24.76)
„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.”434
(2.24.77)
Думата „атма” посочва истината най-висша,
Която е всепроникващият Бог Шри Кришна.
Той е свидетел на всичко и има форма,
Която е блажена и всезнаещо върховна.
(2.24.78)
„Всепроникващият източник на всичко най-дълбок
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Е не друг, а Хари, предвечният Върховен Бог.
Навсякъде Свръхдушата е Той Единен в проявления безброй.”435
(2.24.79)
Съществуват три начина, с характеристики различни
Да бъде достигната Абсолютната Истина, Бог Кришна:
Това са процесите на философското размишление,
Практиката на мистична йога и предано служение.
(2.24.80)
Абсолютната Истина е само една,
Ала в зависимост от процеса на разбиране
В три различни форми се явява тя,
Които обикновено дефинираме
Като всепрониквашия навред Брахман,
Като Параматма и като Бхагаван.
(2.24.81)
„Познанието за Абсолютната Истина е неделимо
И според мъдреците три характеристики то има –
Безличностният Брахман, локализираната Свръхдуша
И Бхагаван – на Бога най-върховен личността.”436
(2.24.82)
Въпреки че думите "брахма" и "атма" без съмнение
За Върховния Бог Кришна са обозначения,
Касаят техните преки значения
Само съответните Брахман и Параматма измерения.
(2.24.83)
Ако човек следва пътя на философското познание,
Абсолютът се проявява като безличностно сияние;
А ако следва пътя на мистичната йога,
Като Свръхдуша му се разкрива Бога.
(2.24.84)
Два вида са дейностите във предаността –
По правилата и според спонтанността.
Чрез спонтанност човек достига изначалния Бог Кришна,
А чрез регулирания процес – някоя Негова експанзия лична.
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(2.24.85)
Като спонтанно предано служене във Вриндавана изпълнява,
Човек достоен да постигне изначалния Бог Кришна става.
(2.24.86)
„Сина на майка Яшода, Кришна, Върховния Бог,
Постигат тези, които Му служат в спонтанна любов,
Ала не ще Го намерят ония, които търсят Го с ума си,
Нито посветилите се на сурови отречения санняси,
Стремящи се към себеосъзнаване чрез покаяние,
Нито онези, които намират се в телесно съзнание.”437
(2.24.87)
Регулираното предано служене като изпълнява,
Човек спътник на Нараяна във Ваикунтха става.
(2.24.88)
„Онези, които дейностите на Бог Кришна дискутират,
На най-висшата платформа на преданост се намират
И проявяват признаци като сълзи и радост в телата.
Те изпълняват предано служене не според правилата
На мистичната йога система, ала все пак притежават
Всички духовни качества, които достойни ги правят
Да се издигнат до планетите Ваикунтха, които
Над нас съществуват и са със вечност пропити.”438
(2.24.89)
Преданоотдадените на три категории се делят:
Акама – които от никакви желания не горят;
Мокша-кама, които по освобождението копнеят;
И сарва-кама, които материални съвършенства лелеят.
(2.24.90)
„Независимо дали човек желае всичко или нищо,
Или жадува да се слее с Божието битие,
Той интелигентен е само ако обожава Кришна,
Като трансцендентално служене с любов Му отдаде.”439
(2.24.91)
Значението на думата „удара-дхи”
В интелигентността се корени
„Удара-дхи” е буддхиман 437

„Шримад Бхагаватам” 10.9.21
„Шримад Бхагаватам” 3.15.25, Бог Брахма говори на полубоговете
439
„Шримад Бхагаватам” 2.3.10
438

783

Интелигентен или който има план.
Поради това, че разум още притежава
Дори този, който иска да се наслаждава
С пълни сили и енергия се ангажира
В служене на Кришна без да спира.
(2.24.92)
С преданото служене ако не се обединят,
Останалите процеси не могат да донесат резултат.
Служенето с преданост е толкова независимо обаче,
Че дарява всички резултати, които душата тачи.
(2.24.93)
С изключение на преданото служене всички процеси
За себепознание са като бозките на шията на коза.
Затова интелигентният човек изостава всички тези
И се заема да служи на Бога с метода на предаността.
(2.24.94)
„Арджуна, четири вида са и тези, които Ме обожават:
Страдащите, о най-добър потомъко на Бхарата,
Любознателните; тези, които търсят да се наслаждават
И чистосърдечните мъдреци, прозрели душата.”440
(2.24.95)
Материалистичните предани заемат се със служене и боготворене,
Когато са изпаднали в беда или финансово са затруднени;
А които са любопитни да разберат на всичко върховния извор
И които да търсят познанието направили са съдбовен избор Тези два типа търсачи на Бога трансценденталисти се назовават,
Понеже жадуват избавление от материалните неща, които ги замърсяват.
(2.24.96)
Понеже всички те са по произход благочестиви,
Тези четири типа се считат за много щастливи.
Постепенно материалните желания те изоставят
И чисти преданоотдадени на Бог накрая стават.
(2.24.97)
Човек до нивото на духовния живот достига,
Изтеглен от ръката на ваишнава милостива.
Това е благодат от гуру и Кришна специална;
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Тогава той надмогва жаждата си материална,
Както и общуването с разни люде нежелани,
Докато на нивото на чистата преданост застане.
(2.24.98)
„Интелигентните, които са разбрали Бога
В общуването с чисти преданоотдадени,
Да слушат за славата Му да се откажат не могат,
Дори само веднъж да им е била предадена.
Те също така са успели да се освободят от
Общуване с хора, водещи материалистичен живот.”441
(2.24.99)
Да мамиш себе си и другите нарича се кайтава;
Общуването с такива люде духсанга се назовава.
Тези, които вместо служене желаят други занимания,
Също са наречени духсанга, или лоша компания.
(2.24.100)
„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”!442
(2.24.101)
Представката „пра” в думата „продджита”
Специално се отнася до тези, които считат
Освобождението за цел желана и лелеят
С Върховния Бог в единство да се слеят.
Такова желание трябва да се разбира
За най-голямата склонност да се блъфира.
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Великият коментатор Шрила Шридхар Свами
Значенията на този стих не оставя неразбрани.
(2.24.102)
Когато Кришна разбира, че преданият Му клет
В глупостта си жадува за материален разцвет,
Милостиво му дарява подслона на нозете си нежни
И по такъв начин покрива нежеланите му копнежи.
(2.24.103)
„Когато някой се обърне със молба към Бог Шри Кришна
Да му изпълни желание, от преданото служене различно,
Той несъмнено това желание изпълнява;
Обаче с нищо такова не възнаграждава,
Което би накарало отново и отново да Го молят
Други желания да изпълнява пак по Своя воля.
Когато човек други желания във себе си питае,
Но същевременно със служене към Бог се занимае,
Кришна насила подслон в Своите нозе му дава,
Където всички други искания и желания забравя.”443
(2.24.104)
Общуването с предан, милостта на Кришна
И природата на преданото служене най-висша
Помагат на човека нежеланото общуване да изостави
И постепенно да се издигне до равнището на бхава.
(2.24.105)
По този начин постепенно Аз ще обясня
В стиха „атмарама“ всичките слова
Така, че да е ясно, че предназначението им е
Човек дивните качества на Кришна да разбере.
(2.24.106)
Аз ти дадох всички тези обяснения
Просто да те насоча към това значение,
Което се разкрива истински в стиха;
Чуй от Мен за него, моля те, сега.
(2.24.107)
По пътя на философското умозрение
Два вида хора са тръгнали на поклонение:
Едните брахма-упасака се наричат -
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Тях безличностният Брахман ги привлича;
Другите мокшаканкши се зоват
И жадуват те да се освободят.
(2.24.108)
Има три вида хора Брахман желаещи:
Първите от тях са все още начинаещи,
Вторите са с мисли, потопени във Брахман,
А третият тип действително със сиянието е слян.
(2.24.109)
Чрез философски спекулации човек не се освобождава,
Предано служене той ако не отдава.
Ако обаче в служене с преданост е зает,
Автоматично на нивото на Брахман е приет.
(2.24.110)
Естествено онзи, който в предано служене е увлечен,
От безличностния Брахман е притеглен надалече.
На него трансцендентално тяло му се предлага,
С което да служи на Господ Кришна веднага.
(2.24.111)
Когато човек приеме духовното си тяло,
Той спомня си качествата на Кришна изцяло
И просто понеже привлечен е силно от тях,
Чисто служене Му отдава, неопетнен от грях.
(2.24.112)
„Дори една душа освободена,
В Брахман сиянието потопена,
От забавленията на Кришна
Е пленена от сила по-висша,
Затова тя Божество поставя
И да Му служи се залавя.”444
(2.24.113)
Въпреки че Шукадев и Кумарите – вечно млади Бяха имперсоналисти, познати като брахмавади,
От забавленията на Кришна те очаровани бяха
И по-късно Негови преданоотдадени се назоваха.
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(2.24.114)
На четиримата Кумари умовете
Бяха омаяни от аромата на цвете,
Предложено на Бог Кришна в нозете.
Така, от качествата на Кришна привлечени,
В чисто предано служене те бяха въвлечени.
(2.24.115)
„Когато ветрецът донесе аромата
На цветето туласи от листата
И на шафрана, украсили лотосовите нозе
На Върховния Бог на всички богове
И проникна през ноздрите в сърцата
На четиримата Кумари святи,
Те преживяха промени и в ума, и в своя стан,
Макар привързани да бяха към Брахман.”445
(2.24.116)
Към забавленията на Кришна се привлече
По милостта на Шрила Вясадева,
В обич голяма по Него се увлече
И започна да Му служи Шукадева.
(2.24.117)
„От трансцеденталните забавления на Бог Хари завладян,
Умът на Шукадев Госвами в Кришна съзнание бе обладан.
Затова той започна „Шримад Бхагаватам” да изучава,
Като имаше щастието баща му, Вяса, да го наставлява.”446
(2.24.118)
Деветимата Йогендри, йогите-мистици чисти,
Още от раждането си бяха философи имперсоналисти,
Ала понеже слушаха за качествата на Кришна от Брахма и Шива,
А също и от Нарада, те преданоотдадени Му станаха щастливи.
(2.24.119)
Всичко подробно е описано там
В Единадесета Песен на „Бхагаватам” Как деветимата Йогендри в служене били въвлечени,
Понеже от качествата на Бога били силно привлечени.
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(2.24.120)
„Деветимата Йогендри, попаднали на Брахма в святото общение,
Научиха от него на Упанишадите най-висшето значение.
Макар за Ведите да имаха вече познание,
Те щастие намериха в Кришна съзнание,
Слушайки Брахма; тъй в Дварака да идат закопняха
И най-сетне в Ранга-кшетра те се озоваха.”447
(2.24.121)
Онези, които наистина копнеят
С безличностния Брахман да се слеят,
Също на три категории се разделят:
Такива, които освобождение желаят;
Такива, които вече го притежават
И такива, които Брахман осъзнават.
(2.24.122)
Има множество хора в този свят,
Жадуващи да се освободят.
По тази причина, макар да не е най-висша,
Те отдават предано служене на Кришна.
(2.24.123)
„Онези, които искат да се освободят
От материалните окови в този свят,
Обожанието на разни полубогове изоставят,
Които страховити телесни черти проявяват.
Такива преданоотдадени умиротворени,
От завист към полубоговете незамърсени,
Обожават различни форми на стана
На Върховната Личност, Нараяна.”448
(2.24.124)
Ако тези, които обожават полубоговете,
Да се сприятелят с бхактите имат късмета,
Предаността им спяща се пробужда в тях
И качествата Божии започват да ценят.
Така те в служене към Кришна се въвличат
И освобождението повече не ги привлича,
Нито пък продължават жадно да копнеят
447
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С безличностния Брахман да се слеят.
(2.24.125)
„О велик и учен преданоотдаден,
Макар че в този свят материален
Е пълно с всякакви недостатъци и грешки,
Има една добра възможност в живота човешки
И това е с преданоотдадени да се общува;
Такава компания голямо щастие дарува
И поради това качество добро отслабва нашето желание
Да се освободим, сливайки се с безличностното сияние.”449
(2.24.126)
В общуването с Нарада, великия светец,
Шаунака и не един друг голям мъдрец
Жаждата за освобождение изоставиха
И в служба на Бога се предоставиха.
(2.24.127)
Просто като срещне Кришна или получи
Специалната Му милост, може да се случи
Човек желанието за освобождение да изостави;
Това привлечен към качествата Му го прави
И захваща се да Му служи без да се бави.
(2.24.128)
„От Бог Кришна бях запленен във Дварака-дхам,
Който е олицетворение на духовното блаженство сам.
Такова щастие чувствам само като Го виждам!
Затова за невежеството си се ненавиждам,
Че по безличностния път към реализация съм се старал Това ми причинява сега такава скръб и печал!”450
(2.24.129)
Има много личности, които са освободени
Дори в този живот; за някои това е причинено
От преданото служене към Бога, което са отдавали,
А за други от знанието, върху което са разсъждавали.
(2.24.130)
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Тези, които чрез предано служене са освободени,
Все повече към качествата на Кришна са пристрастени
И в още и още служене към Него се въвличат,
А онези, които с уморазсъждения се развличат
И по този начин достигат някога освобождение,
Накрая пак пропадат заради оскърбително поведение.
(2.24.131)
„О лотосооки, онези, които мислят се за освободени,
Но от преданото служене към Теб са отчуждени,
Със сигурност нечиста интелигентност притежават,
Макар че на сурови отречения и покаяния се подлагат
И се издигат до духовна позиция, реализирайки Брахман,
Ала пренебрегвайки лотосовите Ти нозе, те падат от там.”451
(2.24.132)
„Така, постигнал божествената си природа,
С щастлива и винаги удовлетворена душа,
За нищо не жадува, ни скърби до изнемога,
Еднакво разположен към всички живи същества
И постигайки бхакти – предана любов –
Той да Ми служи вечно с обич е готов.”452
(2.24.133)
Билвамангала Тхакура заключи:
„Макар че в миналото тъй се случи,
Че от онези йоги и мистици бях почитан,
Които пътя на безличностното предпочитат,
Дойде такъв един прекрасен ден,
Във който бях насила преобразен
В прислужничка от едно момче необикновено,
Което винаги шеги със гопите разменя.“453
(2.24.134)
Някой, който постига позицията си изначална
Благодарение на преданото служене, което отдава,
Дори в този си живот, добива снага трансцендентална,
Като напълно в служене на лотосовите нозе на Бог остава.
(2.24.135)
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„Живите същества, наред с останалите енергии различни,
Потъват в Маха Вишну, когато вбира Той творението космично.
Ала освобождение означава, напускайки грубото и фино тяло,
Да грейнеш във вечния си изначален облик изцяло.”454
(2.24.136)
Като на Кришна съзнание се противопоставя,
Човек от влиянието на илюзията се обуславя
И се изпълва със страх; ала служене като отдава
С преданост и вяра, той от мая се освобождава.
(2.24.137)
„Когато живото същество бива привлечено от мая,
Която е отделена от Кришна, то изпитва страх, бхая.
Тъй като материалната енергия от Бога го разделя,
Разбирането му за живота напълно се променя.
Вместо на Бог Кришна да е вечен и любящ слуга,
То Му става съперник, випаряйо ‘смритих се зове това.
Тази груба грешка напълно за да неутрализира
Онзи, който е учен и положението си разбира,
Започва с предано служене да обожава Върховния Бог,
Като духовен учител, като мурти, като самия си живот,”455
(2.24.138)
„На мая тройния лъжлив покров
Трудно е да се преодолее,
Ала да Ми се отдаде ако някой е готов,
С лекота ще мине отвъд нея.”456
(2.24.139)
Човек не може да постигне освобождение
Ако не отдава предано служение.
Освобождението се постига само
Чрез служене със преданост голяма.
(2.24.140)
„Мой Боже, преданото служене към Теб е едничкият благотворен път!
Ако заради умозрително познание от него някои се отрекат
Или заради разбирането, че съществата са души, а светът е лъжовен,
Те си навличат неблагоприятен живот и проблем огромен,
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Трудят се напразно, сякаш сухи люспи на хармана
Бият и пресяват, когато зърно в тях отдавна няма.”457
(2.24.141)
„О лотосооки, онези, които мислят се за освободени,
Но от преданото служене към Теб са отчуждени,
Със сигурност нечиста интелигентност притежават,
Макар че на сурови отречения и покаяния се подлагат
И се издигат до духовна позиция, реализирайки Брахман;
Ала пренебрегвайки лотосовите Ти нозе, те падат от там.”458
(2.24.142)
„Ако някой просто поддържа официална позиция
В състоящата се от варни и ашрами институция,
Ала Върховния Бог Вишну не обожава, той пропада
И от високомерното си положение се озовава в ада.”459
(2.24.143)
Когато някой наистина се освобождава
Предано служене на Бога като отдава,
Той постоянно, без да се спира
В служене Нему с любов се ангажира.
(2.24.144)
„Дори една душа освободена,
В Брахман сиянието потопена,
От забавленията на Кришна
Е пленена от сила по-висша.
Затова тя Божество поставя
И да Му служи се залавя.”460
(2.24.145)
Тези шест вида атмарами служене отдават
Със любов към Кришна до самозабрава.
Различните видове служене са означени като се добавя „ча”,
Което означава едновременно и „апи” (истина е това).
(2.24.146)
Шестте вида атмарами служене на Кришна отдават
Без различни мотиви в съзнанието си да скатават.
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Думите „мунаях” и „сантах” пък онези обозначават,
Които на медитация върху Кришна се посвещават.
(2.24.147)
Думата „ниргрантхах” означава
„У когото и следа от невежество не остава”,
Както и „който правила и забрани не спазва”;
Всяко от двете значения би могло да се напасва.
(2.24.148)
Произвежда употребата на думата „ча”
Различни значения на различни места.
Много важно, освен и над всички тях,
Е едно значение, за което не споменах.
(2.24.149)
Вместо шест пъти да се повтаря думата „атмарама”
За шестте вида светци, и това досадно да стане,
Частичката „ча” като се добавя
Пет от шестте „атмарама” отпадат.
(2.24.150)
Затова не е нужно да се повтаря думата „атмарама”;
Една е достатъчна, и тя всичките шест обхвана.
(2.24.151)
„От думите, имащи една и съща форма и падеж,
Запазва се само последната, за да е езикът свеж.
Например, думата „рамах” прави изказа кратък,
Вместо „рамаш ча, рамаш ча, рамаш ча” и така нататък.”461
(2.24.152)
Когато думата „ча” съвкупно се употребява,
В случая това недвусмислено обозначава,
Че всеки свят атмарама Кришна обожава.
(2.24.153)
„Апи” добавено към „ниргрантхах”
Използва се за обяснение.
Дотук на стиха „атмарама“ успях
Да дам Аз седем значения.
461
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(2.24.154)
Йоги, който обожава в себе си Свръхдушата,
Намираща се на всички във сърцата,
Също атмарама-йоги се зове;
Разновидностите му са две.
(2.24.155)
Тези два вида йоги се зоват
Сагарбха и нигарбха; затова те,
Тъй като по на три категории се делят,
Стават шест поклонници на Свръхдушата.
(2.24.156)
„Някои йоги мислят за Бога в техните сърца
В размер от около 15 сантиметра на височина.
Богът има четири ръце, в които държи раковина,
Боздуган, диск и лотосов цвят от дивна градина.
Онези, които обожават тази форма на Вишну, Бога
В сърцата си, наричат се сагарбха-йоги.”462
(2.24.157)
„Когато някой е във връзка на бхакти с Върховния Бог
И сърцето му топи се по Него в екстазна любов,
Той изпитва неземно блаженство, снагата му трепти,
От пламенния копнеж в очите му бликват сълзи
И като рибарска кука вниманието му се отделя постепенно
От обекта на медитацията в сърцето му от обич поразено.” 463
(2.24.158)
Според тези три подразделения на напредъка в йога –
Йогарурукшу, йогарудха и прапта-сиддхи Мистичните йоги на шест вида да се разделят могат.
Това в следните два стиха от „Гита” може да се види:
(2.24.159)
„За този, който начинаещ е в системата ащанга-йога
Се казва, че е най-полезно да работи много,
Докато за напредналия във осморната система
Е най-добре със работа изобщо да не се заема.
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(2.24.160)
Казва се, че този е напреднал в йога,
Който изоставил е всички материални стремежи
И не работи, полудял до изнемога,
За да удовлетвори сластните си копнежи.”464
(2.24.161)
Когато пречистеният йоги с отдадените общува,
Той в служене на Кришна с преданост се заема,
Понеже на трансценденталните качества се любува
На Божествената Личност дивна, съвършена.
(2.24.162)
На думите „ча” и „апи” значението
Тук може да се намери приложението,
А същите значения като преди имат двете думи,
За които вече ти говорих - „ниргрантха” и „муни”.
(2.24.163)
Думата „ахаитуки” винаги се отнася
До Върховния Бог, Урукрама.
Ето така вече се поднасят
Тринадесет значения на стиха „атмарама“.
(2.24.164)
Тринадесетте типа йоги и муни
Шанта-бхакти се наричат,
Защото всеки от тях на Бога да служи
В стадия на неутралност предпочита.
(2.24.165)
Думата „атма” понякога на „ум” има значение;
В такъв случай „атмарама” означава
Някой, който във философски умозрения
Наслаждава се да се вглъбява.
Когато такъв човек с чистите предани общува,
В нозете Божии започва с обич да слугува.
(2.24.166)
„Онези, които следват пътя на великите йоги – мистици,
464
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Приемат процеса, който ги прави йогийски гимнастици,
Като започват своето обожание от корема, където се казва,
Че се намира Брахман; наричат ги шаркаракша, което показва,
Че в грубото телесно разбиране за живота са установени.
Има и последователи на Аруна Риши, които са запленени
Да наблюдават дейностите на артериите и така лека-полека
Се издигат до сърцето, където Параматма живее навеки
И тогава те започват да Го обожават. О безкрайни Ананта!
По-добри от тях са мистичните йоги, които от брахма-рандра
Извършват своето обожание; започвайки с корема, през сърцето,
Стигат върха на главата и минават през дупката на черепа, което
Им позволява да достигнат равнището на съвършенство
И без да се връщат към самсара, те потапят се в блаженство.” 465
(2.24.167)
Запленени от качествата на Кришна неземни,
Такива йоги стават светци съвършени.
Тогава процесът на йога вече не ги спъва
И в чисто предано служене улисани потъват.
(2.24.168)
„Атма” също така и „усилие” означава;
Привлечени от трансценденталните качества и слава
На Кришна, някои светци стараят се много
Да стигнат точката на служене към Бога.
(2.24.169)
„Трансценденталната позиция не е възможно
Да бъде постигната в никоя светска посока
Докато човек се скита насам-натам тревожно
От Брахмалока и Сатялока до Паталалока.
Ако някой е истински интелигентен и учен
Трябва да се стреми тази позиция да получи;
Иначе по силата на неумолимото време
Човек всяко материално щастие може да вземе,
Което е достъпно в тези четиринадесет свята,
Също както и страданието идва си само, когато
Времето за него настъпи; ала духовното съзнание
Така не се постига – за него нужно е старание.”466
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(2.24.170)
„Тези, които пламенно се трудят
Духовното си съзнание да пробудят
И чиято интелигентност е непоколебима,
Скоро постигат целта на живота си любима.”467
(2.24.171)
Думата „ча” може да се използва вместо думата „апи”,
Употребявана, когато на нещо искаш да наблегнеш ти.
Това означава, че без искрени усилия в предаността,
Човек не може да постигне богатството на любовта.
(2.24.172)
„Да се постигне съвършенство във предаността
Е трудно; две са причините за това.
Първо: дори дълго време служене да отдава
Преданият съвършен не става,
Докато към Кришна не се привърже с плам.
Второ: Кришна не дава лесно този дар голям.”468
(2.24.173)
„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.”469
(2.24.174)
Друго значение на „атма” е дхрити или издръжливост.
Атмарама е някой, който усилия полага с устойчивост.
С търпение и твърдост такава личност без да спира
Във служене със преданост на Бог Хари се ангажира.
(2.24.175)
Думата „муни” означава също „птица” и „пчела”;
Думата „ниргрантха” се отнася до глупците,
Които заемат се със служене по милостта
На Кришна, срещайки садху (духовен учител).
(2.24.176)
„Моя скъпа майко, в тази гора всички пойни птици
467

„Нарадия Пурана”
„Бхакти Расамрита Синдху” 1.1.35
469
„Бхагавад Гита” 10.10
468

798

Щом сред красивите клони на дърветата се сгушат,
Затварят своите очи и, непривлечени от други звуци,
Вибрацията на флейтата на Кришна просто слушат.
Такива славни птици, несъмнено, мисля си,
Са на същото ниво като великите светци.”470
(2.24.177)
„О, олицетворение на добрата съдба, Божествена Личност изначална!
Всички тези пчели възпяват славата Ти трансцендентална,
Която цялата вселена пречиства. Те Те придружават
По пътеките Ти през гората и безспир Те обожават.
Истината е, че всички те са всъщност светци,
Но приели са сега образите на диви пчели
И макар Ти да се забавляваш като човешко дете,
Че си обожаемото им Божество не забравят те.”471
(2.24.178)
„Всички жерави и лебеди във водите речни, чисти
Са очаровани от мелодията на флейтата на Кришна.
Те леко се приближават и с пълно внимание
Обожават Върховния Бог в своето съзерцание.
Уви, затварят те очи и в себе си проникват
И изцяло в мълчалива медитация притихват.”472
(2.24.179)
„Киратите, хуните, андхрите, пулиндите, пулкашите и
Абхирите, шумбхите, яваните, кхасите473, а пък дори
Онези, които са свикнали порочно да постъпват
Могат да се пречистят, ако смирено пристъпват
В подслона на преданите на Бога, който е силата върховна.
На Него моля се аз да отдам почитанията си безусловни!”474
(2.24.180)
Думата „дхрити” също така в контекст се употребява,
Ако за някой съвършен във знанието дума става.
Когато поради това, че лотосовите нозе на Бога е постигнал,
Човек над страданията на материалното битие се е издигнал,
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Той постига положение, откъдето не може да се върне,
Известно като най-висше съвършенство „маха-пурна”.
(2.24.181)
„Дхрити” е онова пълноценно състояние,
Което човек чувства при липсата на страдание
И при постигането на знание за Върховния Бог,
Както и на чиста и искрена към Него любов;
Нито скръбта, произтичаща от непостигнатата цел,
Нито от това, че си имал нещо, но някой ти го е отнел,
Не засягат чувстващия тази пълнота, не знаеща предел.”475
(2.24.182)
Преданоотдаденият на Кришна никога не страда,
Нито друго освен служене на Кришна пожелава.
Той е опитен и е напреднал във всичко;
Изпитва блаженство в любовта към Кришна
И винаги в Негово служене се ангажира,
Като по този начин съвършенството намира.
(2.24.183)
„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?!”476
(2.24.184)
В този свят всички създания изпитват притеснения,
Съответстващи на несигурното им положение.
Преданият обаче служи в стъпалата
На Върховния Бог, господаря на сетивата.
Такъв човек установен е без съмнение
Във издръжливост, твърдост и търпение.
(2.24.185)
С думата „ча” нещо важно се подчертава,
А думата „апи” сбор някакъв представя.
Така става ясно, че дори и глупавите създания,
Като птици и личности, лишени от образование,
Също в издръжливост да се установят могат
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И да се заемат с служене в преданост към Бога.
(2.24.186)
Думата „атма” би могла да се отнася също
До тип интелигентност специфична.
Тъй като интелигентността на съществата е присъща,
Всички те значи включени са лично.
(2.24.187)
Всеки има интелигентност – малка или голяма И този, който я използва, се нарича атмарама.
Има два типа – философът учен е единият от тях,
А другият е необразованият, неграмотен глупак.
(2.24.188)
По милостта на Кришна и с отдадените като общува,
Човек все по-привлечен е със преданост да им слугува
И докато интелигентността му в чисто служене нараства,
Той се отдава в нозете на Кришна и на преданите Му прекрасни.
(2.24.189)
„Всичко води началото си от Мене,
Аз съм източникът на всички светове.
Мъдреците, които знаят това съвършено
Ми служат предано и обожават Ме от все сърце.”477
(2.24.190)
„Жени, четвърта класа люде, нецивилизовани планински племена,
Ловци и много други, които със семейства нисши са родá,
Както и птици, и зверове със служене да се заемат могат
На удивителния актьор, Върховната Личност на Бога,
Да следват на преданите пътя, и да се учат от тях.
Макар огромен да е океанът от невежество и грях,
Те пак могат да го прекосят, какво да говорим тогава
За някой, който напредък в знанието на Веда обладава?”478
(2.24.191)
Ако някой, взимайки предвид всичко това,
Се заеме в служене на лотосовите Му стъпала,
Кришна дарява му интелигентност, чрез която постепенно
Преданото му служене към Него става съвършено.
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(2.24.192)
„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.”479
(2.24.193)
За да се издигне на равнището на предаността,
Човек трябва да спазва следните пет неща:
С преданоотдадените непрестанно да общува;
От служенето към Бог Кришна да се интересува;
Да чете редовно „Шримад Бхагаватам”;
Светите имена да възпява с духовен плам;
И да се засели да живее на свято място там,
Където са Вриндавана или Матхура Дхам.
(2.24.194)
Ако човек напредне мъничко поне
Дори само в някое от тези петте
И ако притежава интелигентност нужна,
Спящата му любов към Бога се пробужда.
(2.24.195)
„Тези пет принципа са толкова могъщи,
Че е много удивително и трудно също
Да бъдат те от някого разбрани.
Ала дори вяра в тях човек да няма,
Ако без оскърбления той ги приеме,
Тогава е въпрос единствено на време
Любовта му към Кришна, която спи в сърцето
Да се пробуди, просто като малко с тях зает е.”480
(2.24.196)
Ако човек интелигентен и великодушен е,
Той може да напредне в преданото служене
И да стане съвършен, дори да има материални желания
И с някакъв скрит мотив да върши преданото си старание.
(2.24.197)
„Независимо дали човек желае всичко или нищо,
Или жадува да се слее с Божието битие,
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Той интелигентен е само ако обожава Кришна,
Като трансцендентално служене с любов Му отдаде.”481
(2.24.198)
Преданото служене е толкова силно, че когато човек с него се заеме,
Той всички материални желания изоставя, дойде ли за това време
И напълно към лотосовите нозе на Шри Кришна се привързва;
Всичко това с привличане към атрибутите на Бог се свързва.
(2.24.199)
„Когато някой се обърне със молба към Бог Шри Кришна
Да му изпълни желание от преданото служене различно,
Той несъмнено това желание изпълнява.
Обаче с нищо такова не възнаграждава,
Което би накарало отново и отново да Го молят
Други желания да изпълнява пак по Своя воля.
Когато човек други желания във себе си питае,
Но същевременно със служене към Бог се занимае,
Кришна насила подслон във Своите нозе му дава,
Където всички други искания и желания забравя.”482
(2.24.200)
В друг един смисъл думата „атма” означава
Характерната природа на някого, или нрава;
Който на съответния си нрав се наслаждава,
Той също „атмарама” може да се назовава.
Така че думата „атмарама” се отнася затова
До всички подвижни или неподвижни същества.
(2.24.201)
Изначалната природа, с която всяка джива е пропита,
Е себе си за вечен слуга на Бог Шри Кришна да счита.
Но под влиянието на мая тя си мисли, че е тялото;
Така изначалното й съзнание покрива се цялото.
(2.24.202)
Така с думата „ча”, „ева” се подразбира всъщност;
Думата „апи” може да се вземе в смисъл на „съвкупност”.
Тогава „атмарама ева” би гласял стиха:
„Кришна обожават всички живи същества.”
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(2.24.203)
Живите същества включват велики махатми Като четиримата Кумари, навред познати А също и нисша класа люде, глупци,
Дървета, растения, зверове и птици.
(2.24.204)
Служенето на Вяса, Шука, четиримата Кумари
Вече добре прославих в стиховете стари;
Сега нека опиша как неподвижните растения и дървета
В предано служене към Господ Кришна са заети.
(2.24.205)
Всеки е достоен милостта на Кришна да получи:
Тук може Вяса, Кумарите и Шукадева да се включат,
Нисшите създания, дървета, растения и зверове По милостта Му в служене се заемат всички те.
(2.24.206)
„Тази Враджабхуми, Вриндаванската земя,
Е прославена, защото лотосовите Ти стъпала
Са се докосвали до нейната пръст и трева
И ноктите Ти са галили нейните дървеса,
А с взора си милвали са милостивите Ти очи
Нейните птици, зверове, хълмове и реки,
Пък гопите били са прегръщани от Твоите ръце,
В които дори богинята на щастието ще примре.”483
(2.24.207)
„Скъпи мои приятелки, Кришна и Баларама
Преминават през гората обширна и голяма,
Водейки кравите си заедно с приятелите си пастири.
Те и двамата въжета носят, с които, когато спират
Млякото на кравите да издоят, настане ли време
И връзват задните им крака под тежкото виме.
Когато на флейтите си свирят, всички подвижни същества
Сякаш се вцепеняват от неземната мелодия и красота
На сладката им музика, а неподвижните са в радостен екстаз Всичко това със сигурност е много удивително си мисля аз.”484
(2.24.208)
„Растенията, лианите и всичките дървета
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Цъфтящи и от тежестта приведени на плодовете
От дълбока любов към Кришна вдъхновени
Потоци мед изливаха навсякъде неспрени По този начин гопите видяха до една
Горичките във дивната Вриндавана.”485
(2.24.209)
„Киратите, хуните, андхрите, пулиндите, пулкашите и
Абхирите, шумбхите, яваните, кхасите, а пък дори
Онези, които са свикнали порочно да постъпват
Могат да се пречистят, ако смирено пристъпват
В подслона на преданите на Бога, който е силата върховна.
На Него моля се аз да отдам почитанията си безусловни.”486
(2.24.210)
На стиха „атмарама“ вече дал бях
Различни значения тринадесет.
Сега дадох още шест и с тях
Тълкуванията стават деветнадесет.
(2.24.211)
Вече обясних деветнадесет различни значения;
Сега, моля те, чуй по-нататъшните обяснения.
Думата „атма” също и тялото може да означи
Като се използва по четири различни начини.
(2.24.212)
Онзи, който в телесно разбиране пребивава,
Собственото си тяло като Брахман обожава,
Ала в общуването с преданите, той изоставя тази идея погрешна
И се заема искрено в предано служене на Господ Кришна.
(2.24.213)
„Онези, които следват пътя на великите йоги-мистици,
Приемат процеса, който ги прави йогийски гимнастици,
Като започват своето обожание от корема, където се казва,
Че се намира Брахман; наричат ги шаркаракша, което показва,
Че в грубото телесно разбиране за живота са установени.
Има и последователи на Аруна Риши, които са запленени
Да наблюдават дейностите на артериите и така лека-полека
Се издигат до сърцето, където Параматма живее навеки
И тогава те започват да Го обожават. О безкрайни Ананта!
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По-добри от тях са мистичните йоги, които от брахма-рандра
Извършват своето обожание; започвайки с корема, през сърцето
Стигат върха на главата и минават през дупката на черепа, което
Им позволява да достигнат равнището на съвършенство
И без да се връщат към самсара, те потапят се в блаженство.” 487
(2.24.214)
Онези, които живота телесно разбират
Главно в плодоносни дейности се ангажират.
Извършващите яги и ритуални церемонии
Се смята, че спадат към същата категория.
Обаче, когато тези личности контактуват
С чист предан и започнат с него да общуват,
Те да изоставят дейността за резултата могат
И изцяло се отдават в служене на Бога.
(2.24.215)
„Тъкмо започнахме тази плодоносна дейност
Да извършваме жертвоприношението, ягята,
Ала понеже е съпътствана от несъвършеност,
Не сме сигурни какъв ще бъде резултата.
От дима почерняха ни съвсем телата,
Но сме удовлетворени от нектара на стъпалата
На Върховния Господ Говинда,
Който ти раздаваш щедро, свидни.”488
(2.24.216)
Тапасвите, които се подлагат на тежки отречения,
За да се издигнат на планетите от райските селения
В същата категория попадат, но когато тези хора
Се свържат с предан, те усещат от практиката си умора.
Да се занимават с такива неща спират
И в служене на Кришна се ангажират.
(2.24.217)
„Вкусът към служенето в любовта
Е като на Ганга святата вода,
Която от нозете на Бог Кришна тече.
Всеки ден той намалява резултатите от грехове,
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Натрупани през множество превъплъщения
От заелите се да извършват отречения.”489
(2.24.218)
Докато човек се труди в телесната представа,
Той трябва купища материални желания да изпълнява.
Такава личност се нарича „атмарама”; но когато
С милостта на Бог Кришна е възнаграден богато,
Той изоставя това тъй наречено себеудовлетворение
И се заема със трансцендентално предано служение.
(2.24.219)
„След като благословен от Върховния Бог беше,
Ето какво Дхрува Махарадж Му рече:
„Господи, понеже търсех могъщо материално положение,
Извършвах аз сурови покаяния и отречения.
Сега постигнах Теб, който си трудно достижим
Дори за полубогове, светци и царе до един.
В невежеството си на слепец аз дирех стъкълца,
А най-ценното съкровище открих вместо това!
Затова съм тъй щастлив, че не желая
От Теб друга благословия освен тая.”490
(2.24.220)
В допълнение към споменатите досега
Деветнадесет значения на стиха
Има и четири значения допълнителни,
Където с „атмарама” се назовават изключително
Онези, които се трудят в телесната представа;
Така значенията общо двадесет и три стават.
Сега чуй за други три допълнителни значения,
Които са много подходящи по Мое мнение.
(2.24.221)
Както по-горе вече чул си да се споменава,
Думата „ча” и „съвкупност” би могла да означава.
В този смисъл всички атмарами и муни са заети
С предано служене на Кришна във нозете.
Освен „съвкупност” има и друго значение
На същата думичка „ча” в заключение.
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(2.24.222)
Думата „ниргрантха” може да се използва като прилагателно,
А думата „апи” в смисъл, че нещо ще се случи обезателно.
Например „рамаш ча кришнаш ча” означава, че Рама
И Кришна се наслаждават на разходка във гората двама.
(2.24.223)
Думата „ча” може също да обозначава
Нещо второстепенно, което междувременно става.
Това нарича се „анвачайе”,
А примерът, даден в тази връзка е:
„О брахмачари, иди и подаяния събери,
Но същевременно и кравите доведи.”
(2.24.224)
Светците, които винаги върху Бога медитират
В предано служене на Кришна се ангажират.
Атмарамите също в служене на Бога са заети Това е значението, което индиректно е взето.
(2.24.225)
Думата „ча” може също да обозначава сигурност,
Че само светците са заети в служене с преданост.
В комбинацията „атмарама апи”
„Апи” порицание значи.
(2.24.226)
Думата „ниргрантха” може да бъде взета като прилагателно,
Което думите „муни” и „атмарама” видоизменя окончателно.
Има и едно друго значение, което от мен може да чуеш също,
Насочващо към общуването с преданоотдаден могъщо.
Сега ще ти обясня как чрез общуване с предани може
Дори един ниргрантха да стане преданоотдаден Божи.
(2.24.227)
„Ниргрантха” в комбинация с „апи” в смисъл на „несъмнено”
Обозначава някой, който е просто дрипав ловец,
Ала заема се такъв човек със служене към Кришна съвършено,
Ако общува например с Нарада, великия светец.
(2.24.228)
Думите „кришнарамаш ча” се отнасят до този светец,
Който удоволствие намира да мисли за Кришна.
Дори и такава личност да е по професия ловец,
Той е обожаем и от преданите най-висш е.
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(2.24.229)
Сега ще ти разкажа историята за онзи ловец,
Който станал велик предан и от мая бил избавен,
Благодарение на общуването с Нарада, великия мъдрец,
Разкриваща силата на връзката с чист преданоотдаден.
(2.24.230)
Веднъж великият светец Нарада,
След като посети Бог Нараяна на Ваикунтха,
Отиде да се изкъпе във Праяга,
Където се сливат Ганга, Сарасвати и Ямуна.
(2.24.231)
Там Нарада Муни видя клета сърна,
Лежаща на сами пътеката в една гора.
Кракът й бе пронизан от остра стрела
И в агония голяма мяташе се тя.
(2.24.232)
По-нататък Нарада Муни видя
Пронизана от стрела дива свиня.
Тя беше също със счупени крака
И от болката се гърчеше в калта.
(2.24.233)
Когато още по-нататъка отиде,
Натъкна се на заек във страшно страдание
И сърцето го болеше, че трябваше да види
Да се измъчват така тези живи създания.
(2.24.234)
Когато Нарада Муни продължи по-напред,
Той видя зад дървото да се крие ловец.
Този ловец стрели в ръцете си държеше
И още животни да убива се стремеше.
(2.24.235)
Ловецът имаше черна на цвят снага,
Със червеникавите си очи изглеждаше свирепо Като че Ямараджа, господарят на смъртта,
Стоеше там с лък и стрели в ръцете.
(2.24.236)
Когато пътя остави Нарада Муни, великият мъдрец,
И се отправи натам, където криеше се страшният ловец,
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Всички животни незабавно го видяха
И се разбягаха на вси страни в гората.
(2.24.237)
Когато всички животни уплашени се разбягаха,
Ловецът искаше да се нахвърли върху Нарада със ругатни,
Ала осанката и излъчването му такова впечатление правеха,
Че дума не успя да се отрони от устата му, за да го оскърби.
(2.24.238)
Ловецът към Нарада Муни се обърна:
„О госвами! О личност велика и свята!
От главния път, кажи ми, защо свърна
И дойде при мен, пресичайки гората?
Всичките животни, които аз сега ловувах ,
Щом те видяха се разбягаха и ги загубих!”
(2.24.239)
Нарада Муни отвърна му така:
„Аз свърнах от отъпкания друм
Едно съмнение да разреша,
Възникнало във моя ум.
(2.24.240)
Чудех се дали всичките глигани
И други животни, обсипани с рани,
Или наполовина убити, са твои, човече?”
Ловецът отвърна: „Да, така е, както рече.”
(2.24.241)
„Но защо не ги уби докрай – попита Нарада Муни –
Това изобщо не се побира в ума ми?
Защо ги остави полумъртви със снаги
Пронизани от безжалостните ти стрели?”
(2.24.242)
Ловецът отговори: „Мой светецо драг,
Името ми е Мригари, на зверовете враг.
Така да ги убивам ме научи моят баща
И затова постъпвам аз със тях така сега.
(2.24.243)
Да виждам полу-убитите животни да страдат
Винаги ми донася много голяма наслада.”
(2.24.244)
Нарада Муни тогава каза на ловеца:
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„За едно нещо искам да те помоля.”
Мригари каза: „Скъпи ми мъдрецо,
Можеш да вземеш всичко по своя воля.
(2.24.245)
Аз имам всякакви животински кожи Каквато искаш да си вземеш можеш.
Ако желаеш, ето кожа от елен,
Или от тигър пък вземи от мен.”
(2.24.246)
Нарада каза: „Към никоя от кожите ти нямам копнеж.
Искам само за едно да те помоля в дар да ми дадеш.
(2.24.247)
Моля те, от този ден
Убивай животните съвсем.
Не ги оставяй ей така
Наполовина в устата на смъртта.”
(2.24.248)
Ловецът отговори: „Скъпи ми господине,
Твоята молба към мен направо изуми ме!
Какво лошо има животните наполовина да убивам?
Би ли ми обяснил това, защото не го разбирам?”
(2.24.249)
Нарада отвърна: „Ако ги оставяш в полумъртво състояние,
Значи ти преднамерено им причиняваш страдание
И съответно ще се наложи да платиш
За мъките, които ще им причиниш.”
(2.24.250)
Нарада Муни продължи:
„Мой скъпи ловецо, моля запомни:
Да убиваш животни е твоя професия,
Ти имаш малка вина за тази агресия.
Но когато съзнателно ненужна болка им причиняваш,
Големи грехове си навличаш, не ги ли умъртвяваш.
(2.24.251)
Всички тези животни, които вече си убил
И на които без нужда страдания си причинил,
На свой ред да те погубват трябва да си готов
Във всеки твой следващ живот след живот.”
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(2.24.252)
Така, в общуването си с великия мъдрец,
За греховете си за миг се осъзна този ловец.
Тогава той в известна степен се уплаши
За прегрешенията, които беше вършил.
(2.24.253)
Ловецът призна сгрешил че е,
Но че е учен така още от дете
И как сега въобще ще се избави
От тоновете грях, които е направил?
(2.24.254)
Ловецът продължи: „Мой скъпи господине,
Как да се освободя от греховете си, кажи ми?
Сега аз напълно на тебе се отдавам
И в лотосовите ти нозе ничком падам.
Моля те, помогни ми да се освободя
От последиците тежки на греха!”
(2.24.255)
Тогава Нарада Муни тъй го увери:
„Ако моите напътствия последваш ти,
Аз обещавам, ще намеря начин как
Да си освободен от този грях.”
(2.24.256)
Ловецът тогава рече: „Мой скъпи господарю,
Ще изпълня всичко, със което ме натовариш.”
Нарада веднага му заръча: „Своя лък най-напред счупи!
След това всичко останало ще ти кажа как да се нареди.”
(2.24.257)
Ловецът рече: „Лъка си ако строша,
Как въобще ще преживявам отсега?”
Нарада отвърна: „Всеки ден храна
Ще ти осигурявам, не бой се за това.”
(2.24.258)
От великия мъдрец Нарада Муни така уверен,
Ловецът строши своя лък още в този момент;
Незабавно падна на светеца в лотосовите нозе
И напълно се отдаде в милостивите му ръце,
С които Нарада Муни го повдигна и му даде ведър
Наставления как да осъществи духовен напредък.
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(2.24.259)
Нарада му каза: „Сега върви си вкъщи да раздаваш
Богатствата си на брамини, които Истината познават.
Сетне с жена ти напуснете дома си веднага,
Всеки само с по една дреха на гърба.”
(2.24.260)
Нарада Муни продължи:
„Дома си веднага напусни
И на брега на реката отиди.
Малка хижа там построй си
И пред нея отглеждай туласи.
(2.24.261)
След като туласи посадиш пред своята колиба,
Трябва ежедневно да я обикаляш и поливаш,
Да й поднасяш всякакви други предмети
И неспирно да мантруваш имената свети.”
(2.24.262)
Нарада Муни продължи: „Всеки ден
Ще получавате храна изпратена от мен,
Която ще е достатъчна за вас двамата Може да взимате колкото се нуждаете.”
(2.24.263)
Сетне трите полумъртви животни свести
Милосърдният по душа Нарада свети.
Действително те скочиха на крака
И бързо скриха се във гъстата гора.
(2.24.264)
Когато ловецът видя полумъртвите животни
Да се разбягват, възвърнали отново живота си,
Той от учудване бе силно поразен
И отдаде почитания много смирен
На мъдреца Нарада, а след това
Се завърна право вкъщи у дома.
(2.24.265)
След това Нарада Муни
Пое нататъка по своите друми,
А ловецът си отиде вкъщи, след което
Последва на духовния си учител съвета.
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(2.24.266)
Както обикновено в такива случаи става,
Новините, че ловецът е станал ваишнава
Се разпространиха из цялото село.
Наистина, всичките селяни смело
Дойдоха с подаяния и ги поднесоха на този светец,
Който съвсем доскоро беше с ледено сърце ловец.
(2.24.267)
Всеки ден ловецът ще получи
Храна за десет-двадесет души,
Ала той и жена му приемаха само
Колкото е достатъчно за двама.
(2.24.268)
Един ден, докато се разхождаха в гората,
Нарада Муни помоли приятеля си Парвата,
Който също като него бе велик мъдрец,
Да отидат и да видят ученика му ловец.
(2.24.269)
Докато приближаваха къщурката светите мъдреци,
Ловецът отдалече още ги съзря с очи.
(2.24.270)
С голямо усърдие той се завтече
Към своя духовен учител още отдалече,
Но не можа да падне и почитания да му отдаде,
Защото мравки се щураха около неговите нозе.
(2.24.271)
Като видя мравките, най-напред
Той ги отмете с едно парче плат
И едва като почисти ги пред себе си навред,
Се просна на земята в дандават.
(2.24.272)
Нарада Муни му каза: „Ловецо скъпи,
Такова поведение съвсем не ме учуди.
Човек, с предано служене зает, автоматично
Насилието избягва и се държи най-прилично.
(2.24.273)
Не е никак чудно, че ти си развил
Добри качества, като например ненасилие,
Понеже, който дара на служенето е добил
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И полага искрено и предано усилие,
Не би искал никого да наранява,
Нито на завист някога да се отдава.”
(2.24.274)
Ловецът прие тези велики хора
На своя дом отпред във двора,
Рогозки им постла и ги помоли
Да седнат там по сладката си воля.
(2.24.275)
Сетне той чиста вода донесе
И с голяма преданост им уми нозете,
А после пи и той, и неговата жена,
И главите си напръскаха с тази вода.
(2.24.276)
Когато ловецът Харе Кришна запя
Пред своя издигнат духовен учител,
Тялото му затрепери, а погледът му се наля
Със сълзи, които украсиха му очите.
Изпълнен с екстатична любов, той вдигна ръце
И затанцува, развявайки дрехите си от сърце.
(2.24.277)
Когато Парвата Муни видя
По снагата му признаците на любовта,
На Нарада той откровено рече:
„Ти си чинтамани, няма съмнение вече!”
(2.24.278)
Парвата продължи: „Мой скъпи
Приятелю и светец, Нарада Муни,
Ти си възхваляван като мъдреца
На полубоговете във кръжеца.
По твоята милост дори ловец с раждане нисше
Може да се привърже веднага към Бог Кришна!”491
(2.24.279)
Тогава Нарада попита: „Скъпи мой ваишнава,
Достатъчно ли е храната, която получаваш?”

491
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(2.24.280)
Бившият ловец каза: „Моля те, недей изпраща
Толкова много зърно в нашата къща!
Не пращай повече храна, а само
Колкото двама души да се нахранят.”
(2.24.281)
Тогава Нарада Муни доволен го похвали,
Че от повече от необходимото не са се нуждали
И благослови го с думите: „Ти си щастливец голям!”
Сетне двамата с Парвата Муни в миг изчезнаха оттам.
(2.24.282)
Така разказах случката с ловеца
И за срещата му със светеца.
Като чуе този разказ, човек може да разбере
Общуването с предани докъде може да доведе.
(2.24.283)
С това още три значения разкрих
На известния „атмарама“ стих.
Прибавени към останалите досега
Двадесет и шест мога да ги изброя.
(2.24.284)
Към тях има и още едно значение
Пълно с разнообразие от смисли.
Всъщност очевидните значения са две,
А има и тридесет и две фини.
(2.24.285)
Думата „атма” има отношение
Към различните личности на Бога.
Единият е Кришна, без съмнение;
Експанзии останалите да се назоват могат.
(2.24.286)
Който в служене на Бога винаги се ангажира,
Той на степента атмарама се намира.
Има два типа атмарами; единият отдава
Предано служене както правилата повеляват,
А другият е атмарама, който на Бога служи
Спонтанно, според сърдечните си нужди.
(2.24.287)
И атмарамите, заети с предписано служене,
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И тези, за които предаността спонтанна нужда е,
На по четири групи се делят съответно;
Освен това има такива, които са със Бога вечно,
Има такива, които чрез служене съвършенство са добили,
А има и такива, които практикуват преданост по своите сили Садхака (практикуващи) наричат се те
И техните подразделения са също две.
(2.24.288)
Онези, които с практическо предано служене са се заели,
Биват два вида: зрели, или още в практиката си незрели.
Понеже преданите служат или според правилата,
Или според спонтанното си влечение в сърцата.
И има четири групи в тези две подразделения Всичко заедно стават осем различни значения.
(2.24.289)
Извършвайки предано служене по правилата,
Отдаденият се издига до онази степен свята,
Където става Божи придружител вечно съвършен
Като слуга, приятел, родител или в любовен обмен.
И всичките тези четири вида
На четири типа разделени биват.
(2.24.290)
Сред тези, в обетите на служене установени,
Които станали са в практиката съвършени,
Има слуги, приятели, по-старши и девойки обични;
Така също има четири типа зрели предани различни.
(2.24.291)
В предписаното служене и неговите предели
Намират се и преданоотдадени незрели.
Те също са четири вида и при сметка такава
Общо шестнадесет регулирани разновидности стават.
(2.24.292)
Тези, които спонтанно предано служене отдават,
Също в шестнадесет категории се открояват.
Общо тридесет и два вида на нивото атмарама стъпват
И се наслаждават на Върховния Бог по тези два пътя.
(2.24.293)
Когато тези тридесет и два типа преданоотдадени са
Окачествени с думите „муни”, „ниргрантха”, „апи” и „ча”,
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Значенията могат да нарастват по начини безчет
И подробно да се обяснява всяко едно подред.
(2.24.294)
Когато тези двадесет и шест към останалите се добавят,
Преданите общо петдесет и осем типа наброяват.
Сега можеш да чуеш от Мен за други значения
И за по-нататъшните им проявления.
(2.24.295)
Като една след друга към думите главни
Добавям „ча”, Аз правя ги сложно-съставни.
Така от атмарамите наименованията приети
Могат петдесет и осем пъти да бъдат взети.
(2.24.296)
По този начин, човек може да повтори думата „атмарама”,
С „ча” за всяко едно от петдесет и осемте значения.
Но, следвайки правилото, като оставим последното значение само,
Запазваме това, което представя всички обяснения.
(2.24.297)
„От думите, имащи една и съща форма и падеж,
Запазва се само последната, за да е езикът свеж.”492
(2.24.298)
Макар всичките добавени „ча” да са отнети,
Петдесет и осемте значения предвид са взети,
Когато спомената е едничка само
Думичката „атмарама”.
(2.24.299)
С думата в множествено число „врикша” (дървета)
Се посочват всички дървесни представители, което
Означава банян, смокиня, манго и капиттха Това се включва в обяснението, ако някой пита.
(2.24.300)
Стихът „атмарама“ е като да се рече:
„В тази гора много дървета дават плодове.”
Всеки от атмарамите със преданост отдава
Служене на Кришна до самозабрава.

492
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(2.24.301)
След като думата „атмарамах” е произнесъл
Петдесет и осем пъти и вземе „ча” в смисъл
На съвкупност, човек може „мунаях” да добави;
Това ще означава, че и великите мъдреци отдават
Предано служене на Бог Кришна и така има
Петдесет и девет значения неповторими.
(2.24.302)
Тогава взимайки думата „ниргрантхах”
И считайки „апи” в смисъл на поддържане, Аз
Опитах се да обясня петдесет и деветото значение
На въпросното „атмарама“ стихотворение.
(2.24.303)
Има и друго значение, вземайки всички думи заедно,
Дали човек е атмарама, велик мъдрец или ниргрантха,
Всеки трябва постоянно без да спира
В служене към Бога да се ангажира.
(2.24.304)
Думата „апи” използвана тогава
Със смисъла си утвърждение означава.
А думата „ева” на свой ред може
Четири пъти до четири думи да се сложи.
(2.24.305)
Думите „урукрама”, „бхакти”
„Ахаитуки” и „курванти”
Към „ева” се добавят отново и отново С това още едно обяснение е готово.
(2.24.306)
Така обясненията, които дадох
Шестдесет общо на брой стават.
При все това има още едно,
Което много силно бие на око.
(2.24.307)
Думата „атма” също така касае
Живото същество, което за тялото си знае.
От бог Брахма до мравката тъй малка
Всеки е част от енергията на Бога маргинална.
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(2.24.308)
„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 енергия, са склонни да се оплетат;
А третата енергия, която във невежество се проявява,
В действията за плодовете може да се наблюдава.”493
(2.24.309)
„Думата „кшетрагя” може да касае
Живото същество, наслаждаващия се
Господаря – Личността трансцендентална,
Както и природата материална.”494
(2.24.310)
Живите същества се скитат в различни видове живот,
Но ако имат късмет да общуват с чист предан на Бог,
Те всички други ангажименти изоставят
И на служене на Бог Кришна се отдават.
(2.24.311)
Ето, дадох шестдесет различни обяснения
И всички те имат едно единствено предназначение –
Към Господ Кришна преданото служение.
След толкова примери, това е едничкото значение!
(2.24.312)
Сега, на твоето общуване благодарение,
Пробуди се във Мен още едно значение.
Поради преданото служене, което отдаваш,
Вълните на значенията се нарояват.
(2.24.313)
„Шива каза: „Значението на „Бхагаватам”
Възможно е самият аз да знам,
Може да го знае Шука – синът на Вясадев това е Ала самият Вясадева я го знае, я не знае!
„Шримад Бхагаватам”, безгрешната Пурана,
Не може да бъде изучена или разбрана
Нито чрез материална интелигентност, ни чрез умозрение,
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Нито чрез коментари – плод на нечие въображение.
Познаването й може да бъде заслужено
Единствено чрез безкористно предано служене.”
(2.24.314)
Щом Санатана Госвами чу всички обяснения
На стиха „атмарама“ и различните му значения,
Той от учудване бе поразен и падна в лотосовите нозе на Бога,
Започвайки да отдава молитви, които трудно да опиша мога.
(2.24.315)
Санатана каза: „Мой Господи, Ти си Кришна, Богът Върховен,
Комуто Нанда Махараджа служи като баща в екстаз любовен!
Всичките ведически писания
Излъчват се от Твоето дихание.
(2.24.316)
Мой скъпи Боже, Ти изначално „Бхагаватам” изговаряш,
Затова и неговото истинско значение познаваш!
Освен Теб, никой друг не може тъй да се докосне
До поверителното значение, което „Бхагаватам” носи!”
(2.24.317)
Шри Чайтаня му отвърна: „Защо Ме възхваляваш?
Та ти самият трябва да разбираш и познаваш
Трансценденталната позиция на „Бхагаватам”!
Защо не смяташ това за важно, Санатан?
(2.24.318)
„Бхагаватам” е велик колкото Кришна Върховният Бог и подслон на всичко!
Във всеки стих и сричка на това произведение
Се съдържат най-различни дълбоки значения.
(2.24.319)
Формата на „Шримад Бхагаватам” е такава,
Че въпроси и отговори представлява.
Така заключенията са установени
И като ги слуша, човек удивен е.
(2.24.320)
„Сега, когато Абсолютната Истина, Шри Кришна,
Господарят на всички съвършенства мистични,
Се отправи за обителта си, в Своя собствен дом,
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У кого религиозните принципи намериха подслон?” 495
(2.24.321)
„След като Шри Кришна замина си за Своята обител,
А с Него и принципите на религията, и познанието отлитат,
Тази „Бхагавата Пурана” изгря като слънце в тъмния затвор
На Кали-юга, за да озари всички лишени от духовен взор.”496
(2.24.322)
Така, като някой луд, Аз обясних
Значението само на едничък стих.
Не знам кой ще приеме това
За доказателство от Моите слова.
(2.24.323)
Ако някой обезумее подлуден
От божествена обич, досущ като Мен,
Чрез този процес той ще може да разбере
Значението на „Бхагаватам” във своето сърце.”
(2.24.324)
В смирение Санатана Госвами
Каза на Бога със допрени длани:
„Мой Боже, Ти ми нареди ръководство да напиша,
В което дейностите на ваишнавите да опиша.
(2.24.325)
Аз съм с най-долно потекло, лишен от знание,
Нямам нито обноски, нито добро държание.
Как може човек като мен напътствия да пише
За това как ваишнавата държи се?”
(2.24.326)
Санатана Госвами тогава помоли Бога:
„Моля Те, кажи ми лично как аз мога
Да напиша такова трудно произведение
За образцовото ваишнавско поведение”
Моля Те, всичко това ми обясни
И в сърцето ми сетне се прояви!
(2.24.327)
Ако Ти по милостта си се проявиш
Вътре в сърцето ми и го озариш,
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Ако как да пиша книгата лично ми диктуваш,
Че ще успея да я съставя на мене ми се струва.
Ти можеш да сториш това, защото си Богът нетленен
И всяко Твое напътствие вярвам е съвършено.”
(2.24.328)
Шри Чайтаня Махапрабху отговори:
„Всичко, което искаш ти да сториш
Ще можеш правилно да го направиш,
Ако на милостта на Кришна се оставиш.
Той ще прояви без никакво съмнение
Всяко необходимо истинско значение.
(2.24.329)
Понеже кратко обобщение поиска да ти дам,
Моля те, чуй следния работен план:
В началото опиши, че да се приеме подслон
У автентичен учител е неписан закон.
(2.24.330)
Твоята книга трябва да описва
Какво във поведението се вписва
На истинския гуру и подходящия ученик.
Сетне, преди да е приел учителя си за велик,
Ученикът трябва в позицията на гуру да се увери;
Същото трябва и гуру за бъдещия ученик да провери.
Върховният Бог Кришна опиши като обект на обожание,
А също и биджа-мантрата, която се повтаря със старание
За Кришна, Рама и за другите експанзии на Бога Ето какви още инструкции да ти дам Аз мога.
(2.24.331)
Опиши качествата, които са необходими
Човек дадена мантра за да има,
Съвършенството на мантрата, пречистващата й сила,
Посвещението, даряващо вдъхновение лекокрило,
Сутрешните задължения, помненето на Бог и като цяло
Почистването на устата и на другите части на своето тяло.
(2.24.332)
Трябва да опишеш как човек сутрин рано
Зъбите си редовно да мие, да си взима баня,
Молитви на Бога да отдава и почитания
На духовния учител, който му дава знания.
Също трябва да опишеш как служене да се отдава
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На духовния учител, който тази почит заслужава,
Как да се изобразява ваишнавския знак
На дванадесет места по тялото с тилак,
Както и как човек да слага печати
По тялото си от имената Божи святи
Или от символите, красящи Неговия облик Такива като боздуган, раковина, лотос и диск.
(2.24.333)
После опиши на свой ред как човекът сам
Трябва да украси снагата си с гопичандан,
Да носи кантимала, ваишнавска огърлица,
От дървото туласи да събира листица,
Да пере дрехите си, олтара да почиства,
Да поддържа къщата си съвършено чиста,
А отивайки във храма, да удря входното звънче
Просто вниманието на Кришна за да привлече.
(2.24.334)
Също опиши как да се обожава храмовото Божество,
Като храна поне пет пъти Му се предлага ежедневно
И когато времето настане, как То се полага в легло;
Също опиши процеса за предлагане на арати прилежно
И обожанието на Бога според списъка от пет,
Шестнадесет съставки или най-много – петдесет.
(2.24.335)
Опиши качествата на Божествата и тяхната сила,
Също и характеристиките на шалаграма-шила.
Разкажи за поклонението на муртите във храма
И на свети места като Матхура, Дварака, Вриндавана.
(2.24.336)
Святото име трябва да възхвалиш
И сетне оскърбленията да обясниш,
Които човек внимателно трябва да избягва,
Докато святото име на Бог възпява.
Също опиши признаците и качествата на един ваишнава
И как да не се допускат грешки докато Муртито се обожава.
(2.24.337)
Също така трябва да опишеш елементите на обожание
Като вода, раковина, цветя, светилници, благоухания.
Опиши поднасянето на молитви, мантруването шепнешком,
Почтителното обикаляне и отдаването на поклон.
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(2.24.338)
Други неща, които трябва да опишеш
Са метода, който пурашчарана се нарича,
Приемането само на Кришна-прасада
И избягването на ваишнава-апарадха.
(2.24.339)
Какви са признаците на преданоотдадения опиши,
Също как чрез служене човек да го удовлетвори,
Как с него се общува, а се изоставя на непреданите компанията
И колко е важно редовно да се слушат „Бхагаватам” и писанията.
(2.24.340)
Ти трябва да опишеш ритуалните задължения,
Които следва да се извършват без възражения
Ежедневно, а също и на две седмици веднъж,
Особено как да се съблюдава Екадаши пост.
Обясни и как да се спазват ежемесечните задължения
И особено фестивалите за появата на Божиите проявления.
(2.24.341)
За Екадаши, Джанмащами, Вамана-двадаши
Рама-навами и Нрисимха-чатурдаши пиши.
(2.24.342)
Препоръчай смесеното Екадаши да не се следва Само чистото позволява на човека да напредва.
Също така и грешката опиши
В това да не се следва Екадаши.
Човек трябва много да внимава
Всички тези правила да съблюдава,
Преданото му служене да не пострада.
(2.24.343)
Каквото и да кажеш за ваишнавското поведение,
За храмовете и тяхното построение,
За муртите и всичко друго трябва да е потвърдено
С цитати от Пураните свещени.
(2.24.344)
Трябва да опишеш как да се държи подобава
В поведението и дейностите си един ваишнава.
Трябва да очертаеш нещата, които трябва да се правят
И нещата, които не бива; и как тези две се съпоставят.
Опиши всичко това като правила и етикет
По начин, разбираем за интелигентния човек.
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(2.24.345)
Така Аз дадох съвсем накратко описание
На принципите на ваишнавското държание
Просто мъничко да те насоча, пък когато пишеш за това,
Кришна ще ти помогне, пробуждайки твоята душа.”
(2.24.346)
Така аз ви разказах за милостта голяма
На Бог Чайтаня над Санатана Госвами.
Когато човек чуе тези теми, така се получава,
Че сърцето му от всичко лошо се освобождава.
(2.24.347)
Написал е Кави Карнапура, боговдъхновеният поет,
В „Чайтаня Чандродая Натака” не един куплет
За това как Санатана благословен бе от Чайтаня
На милостта Му със специалното сияние.
(2.24.348)
„Шрила Санатана Госвами, на Шрила Рупа по-големият брат,
Беше най-важният министър в правителството на Хюсеин Шах,
Който бе мюсюлманския управник по това време в областта Бенгал
И смяташе Санатана за най-ценния от служителите, които бе сбрал.
Санатана притежаваше всички богатства на царския пост, ала сега
Изостави всичко, за да приеме просто младата богиня на отречеността.
Въпреки че външно изглеждаше като просяк, отрекъл се от всичко,
В сърцето той бе изпълнен с радостта от служенето си към Кришна.
Така с дълбоко езеро, покрито с мъх, той можеше да се сравни
И радост носеше на всички запознати с бхакти-йога предани.”497
(2.24.349)
“Само щом Санатана Госвами
Застана пред Бога, Шри Чайтаня,
Който има оттенъка на чампака, златното цвете,
Преливащ цял от милосърдие. Той разтвори си ръцете
И в силна обич го притисна до сърцето.”498
(2.24.350)
„С течение на времето, трансценденталните новини
За забавленията, които Кришна във Вриндаван прояви,
Бяха почти изгубени и за да ги възстанови
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Шри Чайтаня Рупа и Санатана упълномощи,
Като с нектара от Своята милост ги дари.”499
(2.24.351)
Ето така аз тук описах милостта,
С която Махапрабху Санатана обля.
Ако някой чуе този разказ, цялата му скръб
Ще си отиде и към сърцето му не ще намери път.
(2.24.352)
Като чете тези инструкции към Санатана Госвами,
Човек напълно ще осъзнае различните експанзии
И процеса на предано служене към Бог Шри Кришна
Според регулиращите принципи и любовта екстатична.
(2.24.353)
Четейки тези наставления, преданият с чиста душа
Може да разбере любовта към Кришна, сладостта
От преданото служене и неговите заключения.
Всеки може да ги разбере в най-висшето им проявление.
(2.24.354)
Заключението на тези наставления може да бъде узнато
От онзи, чийто живот и душа, и единствено богатство
Са лотосовите нозе на Бог Нитянанда,
Махапрабху Чайтаня и Адвейтачандра.
(2.24.355)
Жаден за милостта, каквато няма в трите свята,
Кришнадас моли се в нозете на Рупа-Рагхунатха
И по следите от стъпките им продължава да върви,
Разказвайки „Чайтаня Чаритамрита” с пламенни очи.
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ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА
КАК ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ВАРАНАСИ СТАНАХА ВАИШНАВИ

(2.25.1)
След като обърна всички жители на Варанаси
Във ваишнави, начело с техните санняси
И след като напътства Санатана Госвами там,
Шри Чайтаня се завърна в Джаганнатха Пури Дхам.
(2.25.2)
На Бог Чайтаня вечна слава!
На Нитянанда вечна слава подобава!
Вечна слава на Адвейтачандра
И на преданите на Гоуранга-Нитянанда!
(2.25.3)
За два месеца последователни
Махапрабху много внимателно
Наставляваше Санатана Госвами с вълнение
На преданото служене в крайното заключение.
(2.25.4)
През цялото време, което Чайтаня във Варанаси прекара,
Парамананда Киртания, един приятел на Чандрашекхара,
Пееше му Харе Кришна махамантра и други песни различни
С разнообразни мелодии изключително хумористични.
(2.25.5)
Когато местните маявади санняси
Критикуваха Махапрабху във Варанаси,
Преданите на Бога се натъжиха много
И Шри Чайтаня, за да ги удовлетвори
С милостта си маявад-саннясите дари.
(2.25.6)
В седма глава на „Ади Лила”
Тази книга е подробно претворила
Избавлението, с което в Варанаси
Махапрабху дари тези санняси,
Ала в тази глава също накратко
Ще опиша това забавление сладко.
(2.25.7)
Когато маявади-саннясите си позволяваха с речта си
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Да критикуват Махапрабху навсякъде из Варанаси,
Един брахмана от Махаращра, чувайки това,
Започна да си мисли за злословенето им с тъга.
(2.25.8)
Рече си браминът, от критиките в отчаяние:
„Който познава отблизо качествата на Чайтаня,
Каква личност е Той незабавно осъзнава
И за Върховния Бог несъмнено Го признава.
(2.25.9)
Ако по някакъв начин аз успея
Всички санняси заедно да събера,
Тогава те величието Му ще проумеят,
Щом видят личната Му красота.
(2.25.10)
Ще трябва да продължавам да живея във Варанаси
До края на дните, които имам изписани на дланта си.
Не осъществя ли този план, аз без съмнение
Ще бъда все в потиснато умонастроение.”
(2.25.11)
Мислейки така, този брахмана от Махаращра
Отправи покана, която всички санняси обхваща.
След това той се обърна и към Шри Чайтаня
И лично към Него отправи своята покана.
(2.25.12)
Чандрашекхара и Тапана Мишра в същото време,
Дочули хулите, почувстваха се много огорчени
И дойдоха в лотосовите нозе на Шри Чайтаня
Да Му се помолят в своето отчаяние.
(2.25.13)
Те отправиха своята смирена молба
И Махапрабху, виждайки тяхната тъга,
Реши умовете на маявадите да преправи,
Така че те да се превърнат в ваишнави.
(2.25.14)
Тъкмо като Чайтаня Махапрабху обмисляше сериозно
Как да се срещне с маявадите уж не тенденциозно,
Брахманът от Махаращра дойде със своята покана
И в нозете Му се поклони смирен с длани допряни.
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(2.25.15)
Шри Чайтаня Махапрабху прие неговата покана
И на идния ден, след като с делата си приключи,
По пладне Той отиде във дома на брахмана
И чуйте отново какво там се случи.
(2.25.16)
Преди описах как Махапрабху избави
До един всичките санняси-маявади
В седма глава на „Ади Лила”, където вече се чу
За славата на Панча-таттва: Чайтаня Махапрабху
Нитянанда, Адвейта, Гададхара
И Шривас – петимата другари.
(2.25.17)
Тъй като вече говорих подробно за това
В тази книга на „Ади Лила” в седма глава,
Аз нейния размер не искам да увеличавам
Като друго описание тук ви предоставям.
Обаче, ще се опитам в тази глава да включа
Което там да опиша не успях да сполуча.
(2.25.18)
От деня, в който Шри Чайтаня изля милостта си
Върху всички онези маявади-санняси,
До един жителите на Бенарес
Обсъждаха това с жив интерес.
(2.25.19)
От този ден нататък се стичаха тълпи
Шри Чайтаня Махапрабху да видят,
А учени на различни писания свети
Идваха разни теми с Бога да обсъдят.
(2.25.20)
Когато хората идваха при Шри Чайтаня
Да обсъждат принципите на разните писания,
Богът сразяваше лъжливите им заключения
И утвърждаваше преданото служение.
Тъй с логика и аргументи Той любезно
Мислите им променяше неизбежно.
(2.25.21)
Щом Шри Чайтаня хората така инструктира,
Те започнаха Харе Кришна мантра да вибрират.
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Така всички с Него се смяха,
Танцуваха в екстаз и пяха.
(2.25.22)
Всички маявади-санняси отдадоха почитания
В лотосовите нозе на Бог Шри Чайтаня,
Обсъждайки единствено Неговата кампания,
Изоставили Веданта и философските си занимания.
(2.25.23)
Един от учениците на Пракашананда Сарасвати,
Който бе образован колкото своя гуру във дебати,
Започна да говори пред това учено събрание,
Отдавайки цялата почит на Шри Чайтаня.
(2.25.24)
Той каза: „Шри Чайтаня
Е самият Господ Нараяна!
Когато Той „Веданта Сутра” обяснява
Толкова съвършено хубаво го прави!
(2.25.25)
Шри Чайтаня директно обяснение вади
На смисъла на всичките Упанишади.
Когато учените люде чуят всичко това,
Умовете и ушите им познават радостта.
(2.25.26)
Изоставяйки прякото значение
На Упанишадите и на „Веданта Сутра”,
Шанкарачария със своето въображение
В различни интерпретации се лута.
(2.25.27)
На Шанкарачария всички тълкувания
Са въображаеми, за разлика от тези на Чайтаня.
Такива интерпретации вербално се приемат,
Но образованите учени присърце не ги вземат.
(2.25.28)
Думите на Чайтаня са убедителни и недвусмислени
И аз приемам ги за истински, а не за измислени.
В Кали-юга човек не се избавя от страданието материално
Като просто ордена на отречението приеме той формално.
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(2.25.29)
Друго такова обяснение няма
На стиха започващ с „харер нама”
Като това, което Шри Чайтаня дава!
То не само с наслада ушите дарява,
Но и мощно доказателство представлява.
(2.25.30)
В Кали-юга да се постигне освобождение не може
Без предано служене към Тебе, Върховни Боже!
Дори човек несъвършено Имената да мантрува,
Въпреки това освобождението му се дарува.
(2.25.31)
„Мой Боже, преданото служене към Теб е едничкият благотворен път!
Ако заради умозрително познание от него някои се отрекат
Или заради разбирането, че съществата са души, а светът е лъжовен,
Те си навличат неблагоприятен живот и проблем огромен,
Трудят се напразно, сякаш сухи люспи на хармана
Бият и пресяват, когато зърно в тях отдавна няма.”500
(2.25.32)
„О лотосооки, онези, които мислят се за освободени,
Но от преданото служене към Теб са отчуждени,
Със сигурност нечиста интелигентност притежават.
Макар че на сурови отречения и покаяния се подлагат
И се издигат до духовна позиция, реализирайки Брахман,
Пренебрегвайки лотосовите Ти нозе, те падат от там.”501
(2.25.33)
Указателна е думата „Брахман”
За Върховната Личност, Бхагаван Този, който всички шест достояния
Притежава в пълна степен и съзнание.
Но ако погледнем само имперсонално,
Неговата пълнота намалява финално.
(2.25.34)
Ведите, Упанишадите, „Брахма Сутра” и всичките Пурани
Описват дейностите на духовната енергия на Бхагавана.

500
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„Шримад Бхагаватам” 10.14.4
„Шримад Бхагаватам” 10.2.32
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Ако да приеме личните дела на Бога някой не е в състояние,
Той си прави глупави шеги, давайки имперсонални описания.
(2.25.35)
Маявадите не признават личната форма на Бога
Като напълно духовна и пропита с чиста нега.
Това е голям грях. Ала твърденията на Шри Чайтаня
Са действителни авторитетни описания.
(2.25.36)
„О Върховни! Снагата Ти, удивителна до съвършенство,
Която виждам сега, е пълна с неземно блаженство!
Тя съвсем незамърсена е от мая
И цяла в бляскави лъчи сияе!
О Боже, няма по-добро разбиране за Тебе от това!
Ти си Върховната Душа и творецът на света,
Ала незасегнат от светското оставаш при това,
От цялото му многообразие и пъстрота.
Аз искрено подслон сега приемам
В Твоя облик, който стои пред мене.
Той е изворът на всички същества,
Както и на техните сетива.”502
(2.25.37)
„Върховната Личност, Бог Шри Кришна,
Е причината на всички причини всевишна.
Той е минало, настояще и бъдеще в едно;
Той е всяко подвижно и неподвижно същество;
Той е най-големият и най-малкият в творението;
Той директно се възприема от сетива като зрението;
Той е възхваляван във ведическата литература;
Кришна е всичко, без Него нищо не съществува;
Той е на цялото разбиране коренът и същината;
Той е това, което се възприема чрез словата.”503
(2.25.38)
„О, най-благоприятни! За наше благо,
Ти си позволил на хората да Те обожават,
Проявявайки облика си неземен,
Разкрил се в медитацията ни ненагледен.
Поднасяме почитания на Теб, Върховни Боже
И обожаваме със плам възторжен

502
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„Шримад Бхагаватам” 3.9.3
„Шримад Бхагаватам” 10.46.43
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Теб, когото имперсоналистите не признават,
Понеже са невежи и тъй в страшен ад пропадат.”504
(2.25.39)
„Глупаците ми се присмиват
Във своята безумна слепота,
Когато инкарнациите Ми идват
В човешка форма във света.
Те Моята природа не познават
На Бог Върховен и непогрешим,
Илюзия около себе си създават;
За тях оставам Аз недоловим.”505
(2.25.40)
„Завистливите и злонамерените Най-нисшите сред човешкия род Аз захвърлям отново и преднамерено
В различни демонични форми на живот.”506
(2.25.41)
Като трансформацията на енергията не приема,
Шрипада Шанкарачария с опитите си се заема
Да установи теорията на илюзията под предлог,
Че Вясадева е сгрешил, макар да е самият Бог.
(2.25.42)
Шанкарачария дава своите интерпретации
На смисъла, които са инсинуации
И здравомислещите люде въобще
Не ги приемат с ум или сърце.
Той прави това само, за да убеди
Атеистите и на себе си да ги подчини.
(2.25.43)
Атеистите, водени от философите маявади,
Не се интересуват от милостта, която Кришна дава.
Те просто с фалшивите си аргументи продължават
И нови теории на атеистичната философия излагат,
Без да се интересуват или да се заемат
С духовни въпроси или духовни теми.

504

„Шримад Бхагаватам” 3.9.4
„Бхагавад Гита” 9.11
506
„Бхагавад Гита” 16.19
505
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(2.25.44)
Тъй на „Веданта Сутра” истинското значение
Забулено е от въображаемите обяснения
На Шрипада Шанкарачария,
Докато истината казва Шри Чайтаня.
(2.25.45)
Каквото значение Шри Чайтаня Махапрабху дава
Е съвършено - всяко друго тълкуване само изкривява.”
(2.25.46)
С тези думи ученикът на Пракашананда Сарасвати
Запя с голям ентусиазъм имената святи.
Пракашананда Сарвасвати, като чу това,
Пред всичките продума следните слова.
(2.25.47)
Пракашананда Сарасвати пред събранието каза:
„Шанкарачария много нетърпелив се оказа
Философията на монизма да установи;
Затова той „Веданта Сутра” обясни
По различен начин, за да подкрепи
Своите монистични възгледи.
(2.25.48)
Ако човек приема Личността на Бога,
Да бъдат установени не ще могат
Философиите, че живото същество
И Господа всъщност са едно.
Затова опровергава в своите тълкувания
Шанкарачария свещените писания.
(2.25.49)
Всеки, който желае да установи
Своето собствено мнение или размисли,
Не може да обясни никое писание
Според принципа на прякото тълкувание.
(2.25.50)
Философите мимансака заключават, че
Дори да има Бог, подвластен на делата ни Той е.
Санкхя философите, анализиращи космичното проявление,
Твърдят, че материалната природа е причина за това творение.
(2.25.51)
Последователите на няя, които разсъждават логично,
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Твърдят, че атомът е причина на проявлението космично;
А маявади философите смятат, че Брахман сиянието
Е причината на космоса проявен и мирозданието.
(2.25.52)
Патанджала философите казват, че когато се себереализира,
Човек Върховния Бог постига и разбира.
Също и ведическите принципи гласят,
Че Върховният е изначалната причина на светът.
(2.25.53)
След като шестте философски тези изучи,
Вясадева напълно ги обобщи и включи
В афоризмите на философията Веданта,
Където истината стига връхната поанта.
(2.25.54)
Според философията на Веданта отлична,
Абсолютната Истина е личност!
Думата „ниргуна”507 се използва за Върховния,
За да покаже, че качествата Му са напълно духовни.
(2.25.55)
От всички споменати философи, никой не се интересува
От Върховната Личност, от която всичко просъществува.
Те са винаги заети да оборват философските теории чужди
И да установяват своите собствени като най-голяма нужда.
(2.25.56)
Шестте философски теории като човек изучава
Абсолютната Истина достояние не му става.
Трябва на махаджаните да се следва пътеката любовна;
Каквото и да кажат те е истина върховна.”
(2.25.57)
Пракашананда Сарасвати с цитат продължи:
„Сухият аргумент истината не може да установи.
Една велика личност за мъдрец не се признава,
Ако мнението му от на другите не се различава.
Просто като разнообразието от Веди изучава,
Правилния път човека да открие не успява.
Истината дълбока за принципите религиозни
Е скрита в кътчетата на сърцата мистериозни

507

Ниргуна - без качества
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На чистите личности, които са се себепознали.
Затова и всичките писания единодушно са признали Човек трябва да следва пътеките очертани
От великите отдадени на Бога махаджани.”508
(2.25.58)
На Шри Чайтаня Махапрабху словата
Са като дъжд от нектар за ума и душата.
Всичко, което Той за крайна истина представя,
Същината на знанието духовно представлява.”
(2.25.59)
Чувайки всички тези изявления,
Браминът от Махаращра със вълнение
Отиде радостно да предаде
На Махапрабху какво чул бе.
(2.25.60)
Когато браминът от Махаращра отиде
С Шри Чайтаня Махапрабху да се види,
Богът отиваше на Бинду Мадхава в храма,
След като се бе изкъпал в Панча-нада.
(2.25.61)
Срещайки Го на пътя от свещените гхати,
Браминът от Махаращра Му разказа за това,
Което станало бе при Пракашананда Сарасвати
И усмивка на лицето на Шри Чайтаня изгря.
(2.25.62)
Щом храма на Бинду Мадхава достигна
И видя красотата на формата на Бога,
В сърцето на Махапрабху екстаз изригна
И Той започва от любов да танцува във двора.
(2.25.63)
С Шри Чайтаня четирима души вървяха:
Чандрашекхар и Парамананда Пури там бяха,
С Тапана Мишра и Санатана Госвами наред.
Те маха-мантрата пееха в следния ред.
(2.25.64)
Те пееха: „Харайе намах

508

„Махабхарата”, Вана-Парва 313.117
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Кришна Ядавая Намах
Гопала Говинда Рама
Шри Мадхусудана!”
(2.25.65)
Тогава ненадейно от всички страни
Стотици хиляди запяха: „Хари! Хари!”
И този благотворен грохот гръмогласен
Цялата вселена навсякъде оглася.
(2.25.66)
Когато Пракашананда Сарасвати, който наблизо стоеше,
Чу възпяването на Харе Кришна мантра, което гърмеше,
Той и неговите ученици веднага отидоха там
Да видят Бога и да участват в Неговия харинам.
(2.25.67)
Щом зърнаха Бога, той и неговите последователи
Присъединиха се към киртана на Чайтаня и приятели.
Пракашананда Сарасвати от Чайтаня цял запленен бе От танците Му, любовта Му и от хубостта Му проявена.
(2.25.68)
Духовни трансформации екстатични
Се проявиха в тялото на Бога най-различни.
Той затрепера, а гласът Му пресекваше,
Потеше се, пребледня, а от очите Му текваше
Постоянен поток от сълзи, които
Намокриха всички хора там на открито.
Изблиците по тялото на Гауранга
Изглеждаха като цветята кадамба.
(2.25.69)
Всички хора бяха смаяни и удивени,
Виждайки радостта и смирението, от Бога проявени
И чувайки екстатичните Му брътвежи;
Телесните промени в пламенните Му копнежи
Всички жители на Бенарес съзряха
И поразени от изумление бяха.
(2.25.70)
Когато Махапрабху Шри Чайтаня
Възвърна външното си съзнание,
Той видя, че много санняси маявади
И други хора там са се събрали,
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Затова от присъствието им се смути
И танца си за известно време прекрати.
(2.25.71)
Като киртана прекъсна от смущение,
Махапрабху, големият пример за смирение,
В нозете на Пракашананда Сарасвати поднесе почитания,
А той на свой ред падна в лотосовите нозе на Шри Чайтаня.
(2.25.72)
Когато Пракашананда Сарасвати с двете си ръце
Хвана на Бог Чайтаня лотосовите нозе,
Махапрабху му рече: „Скъпи ми господарю,
Ти си на целия свят обожаемият гуру!
Що касае Мен, Аз не съм дори дотам велик,
Че да съм на нивото на ученик на твоя ученик.
(2.25.73)
Ти си велика, духовно напреднала личност,
Тъй че не може такъв като Мен да обожаваш,
Който съм по-нисш от тебе безгранично;
Сториш ли го, духовната Ми мощ ще намалява,
Защото ти толкова съвършен си сам,
Че равен си на безличностния Брахман.
(2.25.74)
Мой скъпи господине, за тебе всички
Са на нивото на сиянието Брахман безлично.
Но хората като цяло за да просветлиш,
Ти не бива по този начин да се държиш.”
(2.25.75)
Пракашананда Сарасвати му отвърна с уважение:
„Преди към Теб извърших много оскърбления,
Но последствията от това поправени са сега,
Когато докоснах лотосовите Ти стъпала.
(2.25.76)
Ако човек се счита за освободен в този живот,
Но извършва оскърбления срещу Върховния Бог,
Който е източникът на енергии невъобразими,
Той отново попада под влиянието непреодолимо
На желанието за материално наслаждение
В рамките на това космично проявление.
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(2.25.77)
„Докосната на Кришна от лотосовите стъпала,
Освободи се от последиците на делата си тази змия
И, напускайки змийското си тяло, образа прие
На един от видядхарите – хубавите полубогове.”509
(2.25.78)
Когато Пракашананда Сарасвати думите си подкрепи
С цитат от „Бхагаватам”, Махапрабху ушите си покри
В знак на протест и като името на Бог Вишну повтори,
Представяйки се за паднала душа, тъй заговори:
„Ако някой паднала душа за Бхагаван Вишну приеме,
Или за аватар, той извършва голямо оскърбление.
(2.25.79)
Какво да говорим за останалите живи същества –
Та дори Господ Шива или Господ Брахма
Не бива да бъдат считани за равни на Вишну или Нараяна!
Които ги приемат за такива са атеисти и оскърбители окаяни.
(2.25.80)
Човек, който полубоговете като Шива и Брахма
Смята за намиращи се на нивото на Нараяна Който е на всички живи същества прародител Трябва да се счита за пашанди, или оскърбител.”
(2.25.81)
Пракашананда Сарасвати Му отвърна без игри излишни:
„Ти си Върховният Бог, Ти си самият Кришна!
Ала за Негов вечен и смирен слуга
Считаш самия себе си при все това.
(2.25.82)
Мой скъпи Господи, Върховният Бог – Ти си това.
И макар че смяташ себе си за Негов смирен слуга,
Си оставаш обожаем, много по-велик от мен!
Затова всичко, което съм придобил до този ден
Като духовни постижения, аз изцяло го изгубих,
Защото Те оскърбих като злослових и Те хулих.
(2.25.83)
„О велики мъдрецо, от хората много,
Които от невежеството са освободени
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И от милионите мистични йоги,
В съвършенството почти установени,
Едва ли и един изцяло ще се отдаде
На Бог Нараяна във лотосовите нозе.
Само такъв преданоотдаден съвършен
Е напълно чист, спокоен, удовлетворен.”510
(2.25.84)
„Когато човек не уважава великите души,
Всичко благоприятно в живота се руши Богатство, репутация, религия, притежания;
Добрата съдба го напуска и сполитат го страдания.”511
(2.25.85)
„Докато човешкото общество прахта от лотосовите нозе не вземе
На великите махатми, от материални притежания лишени,
Към лотосовите нозе на Кришна то не насочва взор окаян,
А те унищожават всичките страдания в живота материален.”512
(2.25.86)
Отсега насетне аз несъмнено ще
Развивам служене към Твоите нозе.
Затова да дойда при Теб смелост придобих
И в лотосовите Ти нозе затова се поклоних.”
(2.25.87)
След като каза това Пракашананда Сарасвати
Със Шри Чайтаня Махапрабху седна на земята
И започна милостта Му той да проси,
Като Му зададе следните въпроси.
(2.25.88)
Пракашананда Сарасвати най-смирено каза:
„Разбираме грешките на философията Маявада,
Които Ти посочи; всичките обяснения
На Шанкарачария са само въображения.
(2.25.89)
Мой скъпи Господи, каквото
Директно значение Ти даде, когато
„Брахма Сутра” на всички ни обясни
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Със сигурност безкрай ни удиви.
(2.25.90)
Ти си самият Върховен Бог,
Затова си извор на енергии дълбок!
Бих искал да чуя от Теб, о Чайтаня,
На „Брахма Сутра” кратко тълкувание.
(2.25.91)
Шри Чайтаня Махапрабху му рече:
„Аз съм обикновено живо същество,
Затова знанието ми не стига далече,
Много незначително си остава то.
Обаче смисълът на „Брахма Сутра” е много дълбок,
Защото авторът й, Вясадева, е самият Върховен Бог.
(2.25.92)
Смисълът на „Веданта Сутра” е трудно разбираем
И за обикновения човек останал би непознаваем.
Ала безпричинната си милост Вясадев е проявил,
Като лично значението й е обяснил.
(2.25.93)
Ако „Веданта Сутра” бъде обяснена
Лично от самия автор Вясадева,
Тогава би могло нейното изначално значение
Да бъде разбрано от обикновеното население.
(2.25.94)
Значението на звуковата вибрация омкара
Представено е в Гаятри-мантрата прастара,
А също и в четирите стиха най-чудесни
На „Бхагаватам”, като чатур-шлоки известни.
(2.25.95)
Това, което Върховният на Брахма изговори
В тези четири стиха на „Шримад Бхагавата”,
Същото и Брахма на Нарада Муни стори,
И така се сложи началото на парампарата.
(2.25.96)
Каквото Нарада Муни чу от Брахма,
И Вясадев от Нарада на свой ред разбра,
А сетне тези ценни наставления
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Премисляше в ума си със търпение.
(2.25.97)
Шрила Вясадева сметна, че тези думи,
Които беше получил от Нарада Муни
Като обяснение на омкара пранава,
Той би следвало да разясни както подобава
Подробно в своето произведение „Шримад Бхагаватам” Коментар върху „Брахма Сутра”, който да напише сам.
(2.25.98)
Вясадева взе всички заключения
На Ведите и към тях в допълнение
Ученията на сто и осемте Упанишади
И в афоризмите на „Веданта Сутра” събра ги.
(2.25.99)
Във „Веданта Сутра” смисълът на Ведите
Накратко Шрила Вясадева обяснява,
А в „Шримад Бхагаватам” същото значение
В осемнадесет хиляди шлоки се дава.
(2.25.100)
Следователно може да се заключи съвсем сполучливо,
Че „Брахма Сутра” обяснена е в „Бхагаватам” живо,
А смисълът в стиховете на „Шримад Бхагаватам”
Е същият, който в Упанишадите е сбран.
(2.25.101)
„Всичко подвижно или неподвижно в тази вселена
Е под контрола на Бога и Негова собственост остава.
Затова човек трябва да приема само което му е отредено
И да не взема друго, знаейки добре кой го притежава.”513
(2.25.102)
Цялата същина на „Шримад Бхагаватам” –
Нашата връзка с Върховния Бог, Бхагаван514,
Дейностите, които в тази връзка всеки да извърши е готов515
И окончателната цел на живота – божествената любов516 –
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Са проявени в четирите основни стиха, чатур-шлоки;
Всичко е вложено там в тълкуванията им дълбоки.
(2.25.103)
Бог Кришна казва: „На всички отношения Аз намирам се в средата;
Знанието за Мен и приложението му е на всичко същината.
Преданото служене към Мене се нарича абхидхея Няма дейност в трите свята по-добра от нея.
(2.25.104)
Като да служи с преданост е винаги готов,
Човек издига се до божествената любов,
Която е най-висшата цел на всеки живот
И постигнал вече царството на любовта,
Той служене на Бог отдава в вечността.
(2.25.105)
„Моля те, слушай това, което ще ти разкажа сладко,
Със внимание, дълбоко съсредоточен,
Защото не е просто научно, а е изпълнено с загадки –
Трансценденталното познание за Мен.517
(2.25.106)
О Брахма, всички тези истини Аз ще ти обясня
Понеже си живо същество, без Моето обяснение
Ти няма да можеш да разбереш какво са това –
Връзката ти с Мен, предаността и крайното достижение.
(2.25.107)
Ще ти обясня истинския си облик и състояние,
Своите атрибути, дейности и шест достояния.”
(2.25.108)
Бог Кришна увери Господ Брахма:
„По Моя милост всички тези неща
Ще се пробудят в твоето сърце.”
Казвайки това, Богът предприе
На бог Брахма да обясни
Тези три таттви или истини:
(2.25.109)
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„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.”518
(2.25.110)
Богът каза: „Преди това сътворение
На цялото космично проявление
Аз съществувах, а материалната енергия непроявена,
Наред с природата и живите създания, бяха в Мене.
(2.25.111)
След като космоса и всичко в него създавам,
Аз във него прониквам и се разполагам.
Всичко, което виждаш в космичното проявление
Е единствено на Моята енергия разширение.
(2.25.112)
Когато цялата вселена е унищожена,
Аз оставам цялостен в самия Мене,
А всичко, което е било проявено
Отново в Мен бива съхранено.
(2.25.113)
„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.”519
(2.25.114)
В стиха започващ с „ахам ева”
Думата „ахам” три пъти е изразена.
Изразът „ахам ева” в началото е там;
Във втория ред са думите „пашчад ахам”.
Със „со’смй ахам” стихът завършва;
Така с „ахам” Богът към себе си се обръща
И така със повторението на думата „ахам”
Се утвърждава личността на Бхагаван.
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(2.25.115)
Имперсоналистите не приемат характеристиките лични
На Върховния Господ, Божествената Личност.
Затова в този стих личността Му е подчертана,
За да проумеят нуждата тя да бъде разбрана.
Думата „ахам” три пъти е спомената по тази причина Когато нещо е важно, за да се открои три повторения има.
(2.25.116)
Бог Кришна продължи: „Истинското духовно знание
И неговото практическо приложение
Във всички тези звукови вибрации са взети под внимание.
И въпреки, че външната енергия е Мое проявление,
Аз се различавам от нея в своето изначално състояние.
(2.25.117)
Понякога някой взима слънчевото отражение
За самото слънце в погрешното си мнение,
Ала колкото и да е силна тази светлина,
От слънцето никога не е независима тя.
(2.25.118)
Когато някой е трансцендентално установен,
Той може навсякъде да възприема само Мен.
Това възприятие е основата на връзката му с Бога;
Нека по-нататък Ти обясня тази тема тъй дълбока.
(2.25.119)
„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.”520
(2.25.120)
Сега на свой ред ще ти разкажа, чуй Ме моля,
За процеса на предано служене, изпълнен с добра воля,
Който е приложим във всяка страна, за всеки човек,
Без значение какви са обстоятелствата или в кой век.
(2.25.121)
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Когато религиозните принципи се взимат под внимание
Се разглеждат човека, времето, неговото местообитание;
В преданото служене, обаче, всичко това не се отчита.
Преданото служене над всичките ограничения прелита.
(2.25.122)
Затова без оглед на място, обстоятелства и време,
Духовен учител е дълг на всеки да приеме,
За преданото служене въпроси да му задава
И смирено да го слуша процеса като обяснява.
(2.25.123)
„Човек, когото трансценденталното познание привлича и вълнува,
Винаги, пряко или косвено, от истината трябва да се интересува.”521
(2.25.124)
Възвишената преданост към Мен
Любов към Бога се нарича;
С тази цел живота става съвършен.
Позволи сега да ти опиша
С практичен пример готов
Характеристиките на тази любов.
(2.25.125)
Както петте материални елемента са
Отвътре и отвън на всички същества,
Така и Аз съм проявен в сърцата на преданите си,
Ала намирам се и вън от техните снаги.
(2.25.126)
„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.”522
(2.25.127)
Един много издигнат предан
Може да обвърже Мен, Върховния Бог,
Заради това, че е отгледал
В сърцето си към Мен чиста любов.
Където и да погледне се случва чудо –
521
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Той вижда само Мен и нищо друго.
(2.25.128)
„Върховният Господ, Шри Хари,
Който всички страдания на преданите си унищожи,
Никога, никога не ще напусне техните сърца,
Дори с невнимание да помнят и възпяват Неговите имена,
Защото вързан е в сърцата им на любовта с въжето Затова такива предани за най-възвишени са приети.”523
(2.25.129)
„Личност, която в преданото служене напредне,
Вижда вътре във всичко, където и да погледне,
Душата на всички души, Върховния Бог Шри Кришна.
Следователно тя вижда формата на Върховната Личност
Като причината на всички причини и разбира,
Че всички неща вътре във Него се намират.”524
(2.25.130)
„Всички гопи сбраха се заедно на висок глас да възпеят
Дивните качества на Кришна, както само те умеят.
Заскитаха се из различните вриндавански гори
И сякаш са изгубили своя ум жени,
Започнаха да разпитват дори растения и цветя
За Него, който е вътре и вън на всички същества.”525
(2.25.131)
Чайтаня Махапрабху продължи:
„По този начин тези теми три –
Връзката с Бога, дейностите на предаността
И постигането на най-висшата цел на любовта Всички са разработени подробно там
На страниците на „Шримад Бхагаватам”.
(2.25.132)
„Познанието за Абсолютната Истина е неделимо
И според мъдреците три характеристики то има –
Безличностният Брахман, локализираната Свръхдуша
И Бхагаван – на Бога най-върховен личността.”526
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(2.25.133)
„Преди космическото битие да бъде сътворено
Творческата енергия и проявленията в Бога бяха съхранени.
Богът е причината на всички причини, всепроникващ
Навред е Той и е най-себедостатъчната личност.
Преди сътворението с вътрешната си енергия в духовната вселена
Пребивава Той, където безброй планети Ваикунтха са проявени.”527
(2.25.134)
„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.”528
(2.25.135)
Това беше обяснението на самбандха;
Чуй, моля те сега, драги Пракашананда,
Как трябва преданото служене да се изпълнява Принцип, който навсякъде в „Бхагаватам” се проявява.
(2.25.136)
„За преданоотдадените садху Аз съм много скъп;
С непоколебима вяра те постигат Ме по своя път.
С такова предано служене в системата на бхакти-йога,
Което постепенно увеличава привързаността към Мен,
Всички същества да се пречистят могат Дори човек, в семейството на кучеядци роден.
На духовно равнище да се издигне може всеки,
Който следва на бхакти-йога славната пътека.”529
(2.25.137)
„Рече на Уддхава Кришна, Върховният Бог:
„Нито чрез осморната йога, овладяваща сетивата,
Нито чрез безличностния монизъм, привидно дълбок,
Нито чрез аналитично изучаване на Истината и писанията святи,
Нито чрез въздържание, благотворителност или приемане на отречение
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Може както чрез чисто предано служене човек да Ми достави удовлетворение.”530
(2.25.138)
„Когато живото същество бива привлечено от мая,
Която е отделена от Кришна, то изпитва страх, бхая.
Тъй като материалната енергия от Бога го разделя,
Разбирането му за живота напълно се променя.
Вместо на Бог Кришна да е вечен и любящ слуга,
То Му става съперник - випаряйо ‘смритих се зове това.
Тази груба грешка напълно за да неутрализира
Онзи, който е учен и положението разбира,
Започва с предано служене да обожава Върховния Бог,
Като духовен учител, като мурти, като самия си живот.”531
(2.25.139)
Сега слушай за самата божествена любов,
Която е най-висшата цел на всеки живот
И чийто признаци са трепет, просълзяване,
Танцуване екстазно и възпяване.
(2.25.140)
„Чистите предани проявяват симптомите на екстатична любов
Просто като помнят и разказват на другите за Върховния Бог,
Хари, който всичко неблагоприятно от Своя преданоотдаден отнема.
Тази позиция се постига от този, който с предано служене се заема
На писанията според регулиращите правила
И сетне се издига до спонтанността на любовта.”532
(2.25.141)
„Когато човек наистина напреднал става
И на възпяването на святото име се наслаждава,
Понеже Богът му е много скъп, той се вълнува,
Възпява високо, смее се, плаче и като луд танцува,
Без от мнението на хората да се интересува.”533
(2.25.142)
„Бхагаватам” представя истинското значение
На „Веданта Сутра” без никакво съмнение.
Автор на „Веданта Сутра” е Вясадева и той сам
Е разтълкувал афоризмите й под формата на „Бхагаватам”.
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(2.25.143-144)
„Значението на „Веданта Сутра” е представено в „Бхагаватам”;
Пълният коментар на „Махабхарата” се намира също там;
На Брахма-гаятри също може там да се открие коментара
Напълно обяснен със цялото ведическо познание прастаро.
„Шримад Бхагаватам” е върховната Пурана, древната Веда,
Съставена от Личността на Бога в инкарнацията Му Вясадева.
В нея има дванадесет песни, триста тридесет и пет глави
И осемнадесет хиляди шлоки, разкриващи божествени игри.”534
(2.25.145)
„На ведическа литература и всички истории същината
Събрана е цялата във шлоките на „Бхагавата”.535
(2.25.146)
„Шримад Бхагаватам” се приема за есенцията
На ведическата литература и на сентенциите
На философията Веданта; всеки който вкуси
Трансценденталната раса, която като дъжд се ръси
От „Шримад Бхагаватам”, никога вече
Към друга литература не е привлечен.”536
(2.25.147)
В началото на „Бхагаватам” е дадено обяснение
На Брахма-гаятри мантрата на скритото значение.
Абсолютната Истина, сатям парам, връзката индикира,
А думата „дхимахи”, че върху Него всеки медитира,
Обозначава служенето с предана любов
И най-висшата цел на самия живот.
(2.25.148)
„О мой Господи, Шри Кришна, Васудевин сине!
О всепроникваща личност на Бога, озари ме!
На Теб отдавам своите смирени почитания!
Върху Тебе медитирам – абсолютното съзнание
И предвечната причина на всички причини за
Творението, поддържането и разрухата
На проявените вселени; Ти който Си осъзнат
Пряко и косвено за всичко проявено в този свят
И си върховно независим, понеже няма друг
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Корен освен Теб, простиращ се отвъд,
Ти пръв предаде ведическото познание
В сърцето на първото живо създание;
Подведени от Твоята илюзия дори
Объркват се велики богове и мъдреци
Както човек от отражението се мами на
Водата в огъня или земята във вода.
Само заради Тебе материалните вселени
Изглеждат истински, макар за кратко проявени
Сред мощните вълни на саттва, раджас, тама,
В действителност оставащи една измама.
Затова аз медитирам върху Него, Бог Шри Кришна,
Живеещ вечно във обителта си скришна,
Която е завинаги трансцендентална и освободена
От илюзорните игри на мая в материалната вселена.
Аз медитирам върху Неговото вечно и блажено тяло,
Защото истината Абсолютна Той е и пълното цяло.”537
(2.25.149)
„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”!”538
(2.25.150)
„Шримад Бхагаватам” ни дава информация директна
За нектара, който от служенето към Кришна теква.
Затова „Шримад Бхагаватам” е над всички други
Писания, съставляващи ведическата литература.
(2.25.151)
„Шримад Бхагаватам” е самата същина на Ведите.
537
538

„Шримад Бхагаватам” 1.1.1
„Шримад Бхагаматам” 1.1.2

852

Той е зрелият плод, натежал от сладост по вейките
На дървото на ведическото знание, сбъдващо всички желания,
Който докоснат от нектарните устни на Шукадева Госвами е
И така още по-вкусен е станал този „Шримад Бхагаватам”
Както е по-сладък плод, от човката на папагал кълван.
О вие, дълбокомислени, които умеете да вкусвате сладостта,
Винаги се стремете към този безсмъртен нектар на плода!
О мъдри! Докато не познавате блаженството трансцендентално,
Винаги жадувайте за питието на „Бхагаватам” специално,
А когато във блаженството се потопите като в мед,
Продължавайте безспир да пиете този нектар вовек!”539
(2.25.152)
„Ние никога не се уморяваме
Да слушаме да продължаваме
За трансценденталните забавления
На Бога, хвален с молитви и песнопения.
Онези, които на общуването Му се наслаждават,
За забавленията Му всеки миг да слушат обожават.”540
(2.25.153)
Така Чайтаня, на цитатите с различните похвати,
Посъветва ясно Пракашананда Сарасвати:
„Изучавай „Шримад Бхагаватам” много подробно
И ще разбереш на „Брахма Сутра” значението върховно.
(2.25.154)
Винаги дискутирай „Шримад Бхагаватам”
И постоянно възпявай святото име (харинам).
По този начин ти много лесно ще се освободиш
И на издигната любов към Бога ще се насладиш.
(2.25.155)
“Така, постигнал божествената си природа,
С щастлива и винаги удовлетворена душа,
За нищо не жадува, ни скърби до изнемога,
Еднакво разположен към всички живи същества
И постигайки бхакти – предана любов Той да Ми служи вечно с обич е готов.”541
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(2.25.156)
Дори освободеният, цял облян
От безличностното сияние Брахман,
От забавленията на Кришна е привлечен
И в служене на Божеството е увлечен.
(2.25.157)
Шукадева Госвами към Махараджа Парикшит се обърна:
„Мой скъпи царю, макар че бях установен аз твърдо
На позиция трансцендентална, бях привлечен
Към забавленията на Кришна, Бога предвечен,
И поради това още по-голямо удоволствие получих
Като „Шримад Бхагаватам” от моя баща изучих.”542
(2.25.158)
„Когато ветрецът донесе аромата
На цветето туласи от листата
И на шафрана, украсили лотосовите нозе
На Върховния Бог на всички богове
И проникна през ноздрите в сърцата
На четиримата Кумари святи,
Те преживяха промени и в ума, и в своя стан,
Макар да бяха привързани към Брахман.”543
(2.25.159)
„Тези, които в себе си са удовлетворени,
Макар да не са привлечени от материални желания,
Са от любящо служене към Кришна вдъхновени По качества и дейности най-дивния, трансценденталния!
Върховният Бог, Хари, Кришна е наречен,
Защото от характеристиките Му всеки е привлечен.”544
(2.25.160)
По това време Махаращрийският брахмана
Спомена за обяснението на стиха атмарама.
(2.25.161)
Той разказа, че вече Шри Чайтаня
Бе дал шестдесет и едно тълкувания
На тази една-единствена шлока
И всички бяха удивени дълбоко.
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(2.25.162)
Когато всичките люде, събрани там,
Изразиха своето желание да чуят отново
Различните значения на шлоката атмарам,
Шри Чайтаня им даде обяснението готово.
(2.25.163)
Щом всички чуха удивителните описания,
Дадени на атмарама-шлока от Чайтаня,
От смайване останаха във пълно изумление
И че Чайтаня е самият Кришна стигнаха до заключение.
(2.25.164)
След като отново даде тези обяснения
Махапрабху стана и тръгна си тозчас.
Всички хора там отдадоха Му почитания
И възпяваха маха-мантрата в екстаз.
(2.25.165)
Всички обитатели на Каши (Варанаси)
Запяха „Харе Кришна” във захлас и
От любов понякога се смееха, друг път мантруваха,
Понякога плачеха, а друг път в екстаз танцуваха.
(2.25.166)
След това, всичките маявади-санняси
И образованите учени във Варанаси
Започнаха да обсъждат „Шримад Бхагаватам”;
Така Чайтаня Махапрабху освободи ги сам.
(2.25.167)
Завърна се в обителта си след тези събития
Чайтаня Махапрабху със Своите придружители.
Така цял Варанаси с досега си жив
Превърна Той във втори Навадвип.
(2.25.168)
Сред придружителите си Шри Чайтаня, смеейки се, каза:
„Аз дойдох тук, за да продам на Моята любов екстаза.
(2.25.169)
Макар във Варанаси да донесох Своите съкровища,
Като че нямаше купувачи по тукашните пазарища
И щях да съм принуден у дома си Аз
Да върна целия товар с екстаз.
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(2.25.170)
Всички вие се чувствахте много нещастни,
Че никой не купува съкровищата Ми прекрасни
И че Аз ще трябва обратно да ги отнеса.
По вашата добра воля реших затова
Да ги разпространя без никаква цена.”
(2.25.171)
Всички преданоотдадени отвърнаха тогава:
„Дошъл си падналите души да спасяваш.
На изток и на юг Ти вече ги спаси,
А сега и тези на запад освободи!
(2.25.172)
Остана само Варанаси, защото хората там
Бяха против Твоя мисионерски плам.
Сега Ти всички тях освободи
И с голямо щастие ни надари.”
(2.25.173)
Когато навред разпространи се вестта,
Всички хора от околността
На тълпи взеха да се стичат
И да зърнат Махапрабху да надничат.
(2.25.174)
Стотици хиляди хора се стекоха на тълпи
Махапрабху да видят със собствените си очи.
Броят им никой точно не може да определи,
Но тъй като много малка беше Неговата къща,
Някои без да Го видят трябваше да се връщат.
(2.25.175)
Когато Махапрабху отиваше във Ганг да се окъпе
Или храма на Вишвешвара да посети,
На всяка крачка, където и да пристъпи,
Да Го видят се редяха хора и от двете Му страни.
(2.25.176)
Когато Чайтаня Махапрабху край хората минаваше
Той вдигаше ръцете си високо и ги умоляваше:
„Моля ви, възпявайте Кришна! Възпявайте Хари!”
Всички хора Го посрещаха с Харе Кришна на усти
И така Му се покланяха, възпявайки имената свети.
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(2.25.177)
По този начин, в течение на пет поредни дни
Чайтаня Махапрабху людете от Варанаси спаси.
Ала на шестия ден в Него разгоря се плам
Да си тръгва вече най-сетне оттам.
(2.25.178)
След като на шестия ден стана много рано,
Подготви се да си тръгва Шри Чайтаня.
Пет предани тогава решиха да продължат
Да Го следват по по-нататъшния Му път.
(2.25.179)
Тези петима бяха Тапана Мишра, Рагхунатха,
Браминът, дошъл на Махаращра от земята,
Чандрашекхара и Парамананда Киртания,
Ала Чайтаня постара се с отказа си да не ги убие.
(2.25.180)
Всички тези петима искаха да придружат
Махапрабху към Нилачал по Неговия път,
Но Богът внимателно ги отклони,
Като със тях на място се прости.
(2.25.181)
Шри Чайтаня каза им: „Желаете ли да сте с Мен,
Можете да дойдете във Нилачал в по-късен ден.
Ала самичък искам да вървя сега
През Джхарикханда, гъстата гора.”
(2.25.182)
Чайтаня Махапрабху посъветва Санатана
Да продължи по пътя си към Вриндавана
И го осведоми, че вече там са Рупа и Анупама.
(2.25.183)
Шри Чайтаня рече тъй на Санатана:
„Всичките Ми предани, идващи във Вриндавана,
Са обичайно бедни и нищо със себе си не кътат,
Освен малко канче за вода и някой чадар скъсан.
Затова ти трябва да ги подслоняваш
И да се грижиш за тях както подобава.”
(2.25.184)
Казвайки това, Махапрабху ги прегърна
И отново на Своя път към Пури се върна.
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А те всички, в раздялата от Шри Чайтаня
Се свлякоха на земята в безсъзнание.
(2.25.185)
След известно време всеки на себе си дойде
И разотидоха се скръбни по своите домове.
А Санатана Госвами сам
Пое на път към Вриндаван.
(2.25.186)
Когато Рупа Госвами достигна Матхура,
Той срещна Субуддхи Рая на брега на Ямуна
На едно място, на всички познато
С наименованието Дхрува-гхата.
(2.25.187)
В миналото Субуддхи Рая беше
Голям земевладелец в Гаудадеша.
Сайяда Хюсеин Кхан пък от своя страна
На Субуддхи Рая по онова време бе слуга.
(2.25.188)
Хюсеин Кхан бе нает да отговаря от Субуддхи Рая
За един проект голямо езеро да се изкопае.
Но веднъж, откривайки грешка в него за миг,
Той се бе изпуснал и ударил го с камшик.
(2.25.189)
По-късно Хюсеин Кхан получи назначение
Като набоб в мюсюлманското управление
И той увеличи в изпълнение на своите задължения
На Субуддхи Рая благоденстващото положение.
(2.25.190)
Тогава, когато жената на Саяда Хюсеин Кхан,
Видя белезите на гърба му от камшика раздран,
Тя му отправи страшна молба като тая
Да отмъсти, като убие Шри Субуддхи Рая.
(2.25.191)
Хюсеин Кхан отвърна: “Субуддхи Рай се грижеше за мен
Грижовно досущ като роден баща,
А сега искаш, за да бъда отмъстен,
Да го убия! Що за предложение е това?!”
(2.25.192)
Като последна алтернатива съпругата му предложи
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Набоба на Субуддхи Рая друга каста да наложи
И в мюсюлманин от индус насила да го превърне,
Ала Кхан й рече, че това значи живота си той да загърби.
(2.25.193)
Накрая набобът, объркан от проблема,
На неспирните молби на съпругата си станал мишена,
Напръска главата на Субуддхи Рая със вода
От кана, използвана от мюсюлманин преди това.
(2.25.194)
Приемайки тази постъпка на набоба
Като възможност, дадена му от Бога,
Субуддхи Рая напусна работата и дома си
И се отправи решително към Варанаси.
(2.25.195)
Когато той консултира се с учените брамини
От Варанаси какъв начин въобще има
Нещата към нормалното положение да се върнат
След като насила в мюсюлманин бе обърнат,
Те го посъветваха да се самоубие
Като горещо гхи без страх изпие.
(2.25.196)
Когато Субуддхи Рая с други брахмани се консултира,
Те му казаха, че грешката му не е чак толкова голяма
И следователно не е нужно горещо гхи да пие и да умира,
От което Суббудхи Рая започна да се колебае още само.
(2.25.197)
В такова състояние на объркване, Субуддхи Рая
Махапрабху във Варанаси срещна най-накрая
И, като Му описа своето положение, Го попита
Какво за най-уместно да се стори счита.
(2.25.198)
Богът го посъветва: „Във Вриндавана иди
И не спирай да повтаряш Харе Кришна ти.
(2.25.199)
Започни да повтаряш Харе Кришна и когато
Мантруването ти е почти съвсем чисто и свято,
Всички последици на греховете ще са прекратени.
А сетне, достигнеш ли да мантруваш съвършено,
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Най-накрая щастлив ще се прислониш
В лотоса на нозете на Кришна най-висш.
(2.25.200)
Когато в лотосовите нозе на Кришна ти се прислониш,
По най-добрия начин от всички грехове ще се освободиш.”
(2.25.201)
Вслушвайки се в заръката на Шри Чайтаня,
Субуддхи Рая на часа пое към Вриндавана
През Праяг, Айодхя и Наймишараня.
(2.25.202)
Известно време в Наимишараня
Субуддхи Рая по пътя спря и остана.
По това време Бог Шри Чайтаня
Отиде в Праяг след Вриндавана.
(2.25.203)
Достигайки Матхура, Субуддхи Рая
Научи какъв е бил маршрутът на Бога
И почувства се нещастен и окаян,
Че да се срещне с Него не бе могъл.
(2.25.204)
Субуддхи Рая сухи дърва в гората събираше
И на пазара в град Матхура ги пласираше.
За всеки товар, който продаваше,
Той пет-шест пайса получаваше.
(2.25.205)
Субуддхи Рая припечелваше своята прехрана
Със тези наръчи сухи дърва събрани
И ядеше само за по един пайс на ден
Порция нахут препържен подлютен,
А останалите с труд спечелени пари
Пазеше у някакви търговци добри.
(2.25.206)
Субуддхи Рая използваше всичко, което спестява
С кисело мляко Бенгали ваишнавите да снабдява,
Които идваха в Матхура; а също ориз им готвеше
И масажираше ги с масло, и колчем видеше
Беден ваишнава, използваше парите си събрани,
За да се погрижи за него, като хубаво го нахрани.
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(2.25.207)
Когато Рупа Госвами в Матхура дойде,
Субуддхи Рая го обикна от сърце,
Стараеше се да му служи как ли не
И заведе го да види горите и дванайсетте.
(2.25.208)
Шрила Рупа Госвами един месец остана
В рамките на Матхура и Вриндавана,
Където със Субуддхи Рая общува.
Сетне той със него се сбогува,
За да търси своя по-голям брат
Санатана, който с любов бе богат.
(2.25.209)
Когато Рупа Госвами научи, че тръгнал бе Чайтаня
По пътя, който покрай Ганга до Праяга стига,
Той, заедно с по-младия си брат Анупама,
Поеха по същия друм в надежда Бога да видят.
(2.25.210)
След като Праяг достигна, Санатана Госвами,
Следвайки заръката на Господ Шри Чайтаня,
Се отправи по обществения път към Вриндавана.
(2.25.211)
Достигайки Матхура, Санатана
Се срещна със Субуддхи Рая
И какво бе станало със Анупама
И Рупа успя от него да узнае.
(2.25.212)
Тъй като Санатана мина по-обществения път,
За да достигне святата земя на Вриндавана,
Нямаше как с Рупа и Анупама да се съберат,
Понеже те вървяха по бреговете на Джахнави.545
(2.25.213)
Субуддхи Рая и Санатана Госвами
Познаваха се отпреди санняси да станат.
Затова Субуддхи Рая обич проявяваше към Санатана,
Ала той към тези чувства резервиран си остана.

545

Реката Ганга
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(2.25.214)
Много напреднал на отречението в степента,
Санатана Госвами се скиташе от гора в гора,
Като никога не се подслоняваше в обитание
Направено от камък; неговото предпочитание
Бе да живее под дървета и храсти подслонен,
Където прекарваше всяка своя нощ и ден.
(2.25.215)
Шрила Санатана Госвами бе събрал
За разкопките в Матхура археологичен материал
И скиташе се с книгите от гора в гора,
В стремеж да възобнови тези свети места.
(2.25.216)
Санатана Госвами във Вриндавана остана,
А във Варанаси върнаха се Рупа и Анупама.
(2.25.217)
Там Рупа се срещна с махаращренския брамин,
С Чандрашекхара и Тапана Мишра до един.
(2.25.218)
Рупа Госвами във Варанаси времето си прекара,
Отсядайки в дома на Шри Чандрашекхара.
А на Тапана Мишра във дома
Приемаше предложена храна.
По този начин той за важните инструкции дочу,
Които на Санатана Госвами дал бе Махапрабху.
(2.25.219)
Докато Рупа пребиваваше във Варанаси,
Той чу на Чайтаня за всички дела
И щом научи как спасил е маявадите-санняси,
Голямо щастие сърцето му обля.
(2.25.220)
Когато Рупа Госвами видя, че всички във Варанаси
Уважават Чайтаня Махапрабху, сияйният санняси,
Той много се ощастливи и дори чу истории,
Разказани от най-обикновените местни хора.
(2.25.221)
Като във Варанаси десет дена беше постоял,
Рупа Госвами след това завърна се в Бенгал.
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Така аз описах дейностите на
Рупа и на брат му Санатана.
(2.25.222)
На връщане към Пури Джаганнатха,
Махапрабху премина през гората,
Която бе съвсем дива и обезлюдена
И това Му донесе голямо удовлетворение.
(2.25.223)
Чайтаня Махапрабху щастливо се завърна в Нилачала,
Заедно с придружителя си, Балабхадра Бхаттачария,
А по пътя, насред гъстата гора,
Както преди с животните игра.
(2.25.224)
Когато Махапрабху приближи Нилачала
И пристигна в местността Атхаранала,
Той Балабхадра Бхатачария изпрати напред
Да извика Неговите преданоотдадени поред.
(2.25.225)
Когато получиха от Балабхадра Бхаттачария вестта,
Че Шри Чайтаня Махапрабху си идва във града,
Бхактите бяха тъй щастливи, сякаш са били в несвяст,
А животът, съзнанието и чувствата им връщат се завчас.
(2.25.226)
От голяма радост превъзбудени до изнемога,
Всички предани забързаха да видят Бога
И да го срещнат завърши тази надпревара
На бреговете на езерото Нарендра-саровара.
(2.25.227)
Срещайки Парамананда Пури и Брахмананда Бхарати,
Шри Чайтаня им отдаде почтителните си дандавати,
Понеже на духовния Му учител бяха божествени братя,
А те на свой ред Го прегърнаха, от любов крилати.
(2.25.228)
Някои предани, които да изброя мога,
Дойдоха също да се срещнат с Бога Това бяха Шри Сварупа Дамодара,
Джагадананда, Пандита Гададахара,
Кашишвара, Говинда и Вакрешвара.
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(2.25.229)
Каши Мишра и Прадюмна Мишра също
Бяха дотичали заедно с останалата свита,
И Харидаса Тхакура с обичта си тъй присъща,
И Дамодара Пандита, и Шанкара Пандита.
(2.25.230)
Всички други преданоотдадени дойдоха също
И паднаха в лотосовите нозе на Бог могъщи.
В замяна Чайтаня Махапрабху им отвърна
Като всички с голяма обич и екстаз прегърна.
(2.25.231)
Така всички те потънаха във океани
От трансцендентално щастие и блаженство,
А сетне към храма на Джаганнатха поеха припряно,
Жадни да видят муртито в Неговото съвършенство.
(2.25.232)
Щом Махапрабху видя Бог Джаганнатха в храма,
Той незабавно завладян бе от любов голяма Пя и танцува, оставил всяко бреме,
Заедно с преданите много дълго време.
(2.25.233)
Пуджарите донесоха им гирлянди цветни
И прасадам в количества несметни,
А Туласи, надзорникът на храма,
Дойде и поклони се на Чайтаня.
(2.25.234)
Когато навред разпространи се новината,
Че Махапрабху е вече в Пури Дхаганнатха,
Дойдоха там Сарвабхаума Бхаттачария и Рая Рамананда
Да Го срещнат начело на преданоотдадени цяла команда.
(2.25.235)
Тогава Богът и тези, които с преданост Му се отдадоха,
Към дома на Каши Мишра заедно се отправиха.
Също Сарвабхаума Бхаттачария и Пандита Госай
Поканиха Го да се храни у дома им, то се знай.
(2.25.236)
Приемайки тяхната покана,
Тогава ги помоли Бог Чайтаня
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Всичкия прасадам там да донесат,
Така че Той и преданите да се наядат.
(2.25.237)
Получили заръката на Шри Чайтаня,
Пандит Госай и Сарвабхаума Бхаттачария
От храма на Джаганнатх донесоха прасадам в излишък
И всички заедно се навечеряха в дома на Каши Мишра.
(2.25.238)
Така аз описах как Махапрабху Чайтаня
Завърна се в Пури от Шри Вриндавана.
(2.25.239)
Който слуша за Неговите забавленията,
Изпълнен цял със вяра и любов,
Скоро постига - в това няма съмнение Подслон във лотосовите нозе на Бог.
(2.25.240)
Така аз дадох описание и обобщение
На Мадхя Лила, средните забавления,
В които Чайтаня пътува през поля и гори
Към и обратно от Джаганнатха Пури.
Всъщност Богът големи разстояния измина,
Като пътуваше постоянно цели шест години.
(2.25.241)
След като прие санняс когато 24 годишна възраст мина,
Шри Чайтаня Махапрабху живя още двадесет и четири години,
Като на длъж и шир пътуваше из Индия през шест от тях,
Ту заминавайки, ту връщайки се във Пури на океанския бряг;
А в следващите осемнадесет в Джаганнатха Пури Той остана,
Възпявайки Харе Кришна заедно с преданите си отбрани.
(2.25.242)
Сега ще направя преглед епизодичен
На Мадхя Лила в ред хронологичен,
Така че да можете да се насладите
На тези теми дивни на чертите.
(2.25.243)
В първата глава повествованието е разкрило
Кратък обзор на сетните събития, Антя Лила.
Там живо са описани онези забавления на Бог,
Случили се в самия край на земния Му живот.
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(2.25.244)
Във втората глава направих описание
На лудостта в речта на Бог Чайтаня.
В тази глава бе дадена на настроенията Му индикация,
Проявяващи се в различни емоционални вариации.
(2.25.245)
Във третата глава пък споменах
Как Махапрабху стана монах
И какви бяха чудните Му забавления
В дома на Адвейта след Неговото отречение.
(2.25.246)
В четвърта глава описание подробно бях ви дал
Как Мадхавендра Пури инсталира мурти на Гопал,
Както и как край Ремуна божеството Гопинатха
Открадна съда със кондензираното мляко.
(2.25.247)
Описал бях в главата пета
Историята за Гопал Свидетелят
И как разказваше я Прабху Нитянанда,
Докато Чайтаня слушаше с любов грамадна.
(2.25.248)
В шестата глава разказано накратко бе от мен
Как Сарвабхаума Бхаттачария бе освободен,
А в седмата описах как Богът светите места обиколи
И как един прокажен на име Васудева Той спаси.
(2.25.249)
В осма глава за разговора съм написал
На Чайтаня с Рамананда Рая на брега на Годавари.
Богът лично слуша Рамананда как описва
Заключителната същина на ведическите писания стари.
(2.25.250)
В девета глава направих кратко обобщение
На тура по различните места на поклонение,
Който Бог Чайтаня Махапрабху в Южна Индия проведе.
В десетата глава описах срещата Му с Неговите предани.
(2.25.251)
В единадесета глава - великото възпяване на махамантрата,
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Обгръщащо отвред Чайтаня Махапрабху като мантия;
Почистването и миенето в дванадесета глава пък описах
На лятната резиденция на Джаганнатх – храма Гундича.
(2.25.252)
В тринадесетата глава направих описание
На танца през Ратха Ятра на Шри Чайтаня;
В четиринадесетата глава пък се разказва
Как фестивалът Хера-панчами се спазва.
(2.25.253)
В четиринадесета глава Сварупа Дамодара
Описва взрива от чувства, в който гопите изгарят
И който вкусва Шри Чайтаня
Във екстатичните си състояния.
(2.25.254)
В петнадесета глава Махапрабху високо оцени
Качествата на Своите близки преданоотдадени.
В дома на Сарвабхаума Бхаттачария обядва Бога
И по това време Той спаси и неговия зет Амогха.
(2.25.255)
В шестнадесета глава се описва как Чайтаня
Тръгна през Бенгал към Вриндавана,
Но щом стигна до Канаи Наташала,
Оттам се върна пак във Нилачала.
(2.25.256)
В седемнадесетата глава описах Бог Чайтаня как пътува
През джунглите на Джхарикханда и пристига във Матхура.
В осемнадесетата глава пък има описание дадено
На обиколката на Бога във гората на Вриндавана.
(2.25.257)
В деветнадесета глава описах как
Богът завръща се от Матхура в Праяг
И как Рупа Госвами упълномощава
Преданото служене да разпространява.
(2.25.258)
В двадесетата глава имаше детайлно описание
На срещата на Санатана Госвами с Бог Чайтаня.
Там Богът разказа на Санатана със вещина
За личните черти на Кришна във дълбочина.
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(2.25.259)
В двадесет и първа бяха обрисувани пространно
Красотата и могъществото на Кришна,
А преданото служене - по правилата и спонтанно Във двадесет и втора глава се описват.
(2.25.260)
В двадесет и третата глава всички настроения се описват,
Които в трансценденталното любовно служене се вписват;
А двадесет и четвъртата глава дава за смайване голямо
Разясненията Му разнообразни върху стиха „атмарама”.
(2.25.261)
В двадесет и пета глава пък подробно се разправя
Как всички жители на Варанаси станаха ваишнави
И как, след като маявадския им мироглед прекатури,
Богът най-накрая се завърна в Джаганнатха Пури.
(2.25.262)
Ето така аз тези забавления обобщих
В сегашната глава стих подир стих.
Който чуе това сбито описание,
Разбира смисъла на цялото писание.
(2.25.263)
Така дадох кратко описание на цялата тема
В главите на Мадхя Лила обобщена.
Не могат подробно тези забавления
Да се разкажат и в милион произведения.
(2.25.264)
За да спаси всяка паднала душа,
Богът пътуваше от страна в страна.
Той лично вкусваше с наслада
Служене любовно да отдава
И същевременно разпространяваше
Култа на предаността навсякъде.
(2.25.265)
Науката за Кришна съзнание означава
Да разбереш истината Кришна какво представлява,
Да разбереш истината за преданото служене,
Истината божествената любов колко нужна е,
Истината за чувствата на екстаза,
Истината за трансценденталната сладост,
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Истината за божествените забавления Това трябва да бъде разбрано без съмнение.
(2.25.266)
Чайтаня Махапрабху лично проповядва
Трансценденталните раса и таттва,
Намиращи се в „Шримад Бхагаватам” най-личен.
„Шримад Бхагаватам” от Кришна не е различен,
Защото той е на Бога инкарнация
Под формата на звукова вибрация.
(2.25.267)
Шри Чайтаня разпространи смисъла събран
На страниците на „Шримад Бхагаватам”.
Понякога самият Той го обясняваше
За благото на Своите предани навред,
Друг път някого от тях упълномощаваше
Да говори, докато го слушаше на Свой ред.
(2.25.268)
Никой в трите свята не е в състояние да обори
Заключението на всички здравомислещи хора,
Че никой с великодушие и милост не се прочу
Повече от Бхакта-ватсала Махапрабху.
(2.25.269)
Всички предани трябва да слушат с вяра и любов
За забавленията на Чайтаня, Върховния Бог.
Така, по милостта на Господа безбрежна,
Ще постигнат подслон в нозете Му нежни.
(2.25.270)
Забавленията на Шри Чайтаня като разбере,
Човек до истината за Кришна ще се добере;
А разбирането на Кришна е пределът на цялото знание,
Изложено в различните разкрити по света писания.
(2.25.271)
Забавленията на Кришна са като есенцията на нектара
Който в стотици потоци навсякъде тече,
А забавленията на Чайтаня Махапрабху са резервоара,
В който като лебеди да плуват нашите умове.
(2.25.272)
С цялото си смирение аз се отдавам сега
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В лотосовите нозе на всички вас, о ваишнави!
Украсявайки с прахта от тях своята снага
Ви моля, чуйте още нещо в Божия прослава.
(2.25.273)
Преданото служене към Кришна е като прекрасна гора
От най-сладостни, уханни, пълни с мед лотосови цветя.
Всички ви аз моля до един: Елате и опитайте меда!
Ако умозрителните философи, чийто ум е като пчела,
Го вглъбят радостно на тези лотосови цветове в леса
И вкусват любовта към Кришна през деня и през нощта,
Съмненията и мислите им ще се удовлетворят от сладостта.
(2.25.274)
Отдадените, които имат връзка с Кришна във предаността,
Са като лебедите и чакраваките, които си играят в таз гора.
Пъпките на тези лотосови цветове са игрите на Бога
И те за храна на лебедовите бхакти да послужат могат.
Бог Шри Кришна винаги в духовни забавления се ангажира,
Затова преданите, що стъпките на Гоура да следват не спират,
Могат винаги с тези лотосови пъпки до насита да се хранят,
Защото те са забавленията на Бога, вкусвани от Шри Чайтаня.
(2.25.275)
Нека всички предани на Чайтаня идат при това езерце
И, оставайки винаги в подслона на лотосовите Му нозе,
Да станат нежни лебеди и чакравака птици
В това езеро всред ангелската му жива водица!
Нека те предано служене на Кришна отдават безспир,
Наслаждавайки се на живот във радост и душевен мир!
По този начин всичките им страдания ще намалеят
И те в щастие и божествена любов ще греят.
(2.25.276)
Преданите, които в лотосовите нозе на Бог Чайтаня се подслоняват,
Отговорност са поели и преданото служене по цял свят разпространяват.
Са като облаците, изливащи живителна вода върху земята,
Която подхранва плода на Божията любов на хората в сърцата.
Преданите вкусват този плод щастливи до пълното си удовлетворение,
А остатъците от техния пир се приемат от обикновеното население.
(2.25.277)
Забавленията на Чайтаня са като нектар, а в допълнение
Като камфор са на Бог Шри Кришна забавленията.
Смесени те стават много сладки!
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А по милостта на чистите бхакти,
Който вкуси тази смесица богата,
Може да разбере на сладостта й дълбината.
(2.25.278)
Хората стават здрави и силни,
Като се хранят с зърно изобилно;
Ала преданият, който просто зърнени яде,
Без да вкусва с ушите и жадното си сърце
От трансценденталните забавления на Махапрабху и Кришна,
Постепенно отслабва и пада от позицията си предишна.
Обаче, ако някой отпие дори и една-едничка капка
От забавленията на Кришна, като нектар сладки,
Тялото и неговият ум веднага разцъфтяват
И в него екстатични признаци се проявяват,
Като той започва без причина да се смее,
Да танцува лудо и от все сърце да пее.
(2.25.279)
Нека на този дивен нектар читателят се наслаждава,
Защото нищичко не би могло с него да се сравнява.
Запазил вярата в ума си неизменна, нека той внимава
На спорове с фалшиви аргументи да не се отдава,
Защото те са яма, а водовъртеж са ситуациите неблаготворни
И свършено е с него, пропадне ли в тези позиции притворни.
(2.25.280)
В заключение аз се отдавам на Махапрабху Шри Чайтаня,
Нитянанда Прабху, Адвейта Прабху и своите почитания
Поднасям на всички преданоотдадени и уважаеми читатели,
Приемайки лотосовите им нозе като шлем на главата си!
По този начин аз постигнах всички цели
Във намеренията и начинанията си смели.
(2.25.281)
Взимайки на Рупа и Санатана Госвами лотосовите стъпала,
На двамината Рагхунатха и на Джива върху своята глава,
Аз, Кришнадаса, винаги жадувам им за милостта
И смирено продължавам да поднасям описание
На нектарните забавления на Шри Чайтаня,
Които като амброзия е пропила
Тъй сладостната кришна-лила.
(2.25.282)
За удовлетворението на Говиндадева и Шри Мадана-гопала
Ние се молим тази книга, „Чайтаня Чаритамрита Шлокамала”,
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Която ти, уважаеми читателю, милостиво от нас чу,
Предложена да бъде на Шри Чайтаня Махапрабху.
(2.25.283)
Забавленията на Бога, описани в „Чайтаня Чаритамрита”,
Са литература с най-свещена святост пропита.
Онези, които неспособни са да оценят нейната красота,
Които като прасета и свине са обсебени от завистта,
Със сигурност не биха я със обожание боготворили,
Ала това скъпоценността на този опит не би отменило.
Тези прекрасни забавления на Господ Шри Чайтаня
Несъмнено ще зарадват хората с чисти сърца и съзнания
И нашата молитва е все повече и повече да нараства
Извличаното от тази творба преизобилно щастие.
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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
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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
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
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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
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Ашвина – седмият месец в традиционния индуски календар, който съответства на
септември-октомври
Ашока - вид свещено дърво
Ашрая – този, който обожава (преданоотдаденият)

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
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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
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
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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
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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
Бхога-мандира – мястото, където се съхранява храна, която се предлага на Божеството
Бхуванешвара – столица на щата Ориса (Одиша)
Бхукти – материално сетивно наслаждение
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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
879

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)
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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“
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
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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
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Г

Гададхара-прананатх – име на Бог Чайтаня, „животът и душата на Гададхара
Пандита”
Гадайр-Гоуранга – име на Бог Чайтаня, „Гоуранга, който принадлежи на Гададхара“
Гамбхира – стаята в дома на Каши Мишра, където Гоуранга преживявал Своите
екстази в последните си години в Джаганнатха Пури
Гангаджала - вид сладкиш
Ганди – една ганда се равнява на пет кауди (малки раковини, използвани като разменна
монета)
Гандхарви – райски същества, ангели - умели певци, музиканти и танцьори
Ганеша - един от полубоговете с човешко тяло и слонска глава, син на Шива и Парвати
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”
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„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“
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Грама – селце
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
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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
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
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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
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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
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
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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

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)
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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
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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
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
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Карма - пътят на дейностите за резултатите от тях
Карпура – вид цвете
Карттика-врата – специален обет през месец Карттика, когато се обожава формата на
Бога, известна като Дамодара
Катака – град в щат Одиша, бивша столица
Кауда – малка раковина, използвана като разменна монета
Каунтея – синът на Кунти, име на Арджуна
Каупина – правоъгълна ивица памучен плат, която служи за препаска, използвана като
бельо от мъжете
Каурави – „потомци на династията Куру”; общо прозвище на стоте сина на
Дхритаращра и Гандхари, начело с Дурйодхана и Духшасана, братовчеди на Пандавите
и техни опоненти
Каустубха мани – най-скъпоценният от всички камъни, атрибут на Бог Вишну
Кафа – една от трите доши (телесни конституции), която е съставена от вода и земя, и
е бавна, влажна, снабдява всички части на тялото с вода, необходимата за ставите
смазка, поддържа влажността на кожата и имунитета
Кахани - бройна единица, една кахана се равнява на 1280 кауди
Кашанди – кисела подправка
Каястха – общност, смесица от всички касти, която специално включва заетите с
чиновническа и секретарска дейност
Кевала – ниво в чистото предано служене, особено в приятелство с Кришна, когато
преданият забравя за достоянията на Бога, въпреки че ги вижда, и смята себе си за
равен на Кришна
Кешава – име на Кришна, „този, който убива демона Кеши” или „този, който е 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
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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)
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Кришна-нама – святото име на Бог Кришна
Кришна-према – любов към Кришна
Кришна-према-раса – вкусът и настроението на чиста любов към Кришна
Кришна-севананда – блаженството, което изпитва преданият, когато служи на
Кришна
Кришна-таттва – знанието, науката за Кришна
Кришначандра – име на Кришна, тъмната луна
Кроша – мерна единица за разстояние, равна на две мили
Кумари – инкарнация на Бога под формата на четирима мъдреци с тела на 5-годишни
деца (Санатана, Санака, Санат и Сананда)
Кункума - цветен прах, използван за социални или религиозни означения в Индия
Кунти – велика предана и кралица от династията Куру, майка на Пандавите и леля на
Кришна
Купидон – богът на любовта
Курари – женски орел рибар
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
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Кшатрия – воин, владетел, администратор – представител на втората по значимост
варна (социална група) във ведическото общество
Кшетра-гя – една от енергиите на Бога - живото същество, познавачът на тялото
Кшетра-санняса – първата степен в ордена на санняса, когато човек напуска семейния
живот и отива да живее в място на поклонение, посветено на Бог Вишну, което дава
обет да не напуска
Кшира-чури Гопинатх – божество на Кришна, което откраднало сгъстено мляко за
Своя преданоотдаден Мадхавендра Пури (виж глава 4 от Мадхя Лила)
Кширодакашайи Вишну – третият пуруша, който лежи в океанa от мляко и който се
намира в сърцата на всички живи същества, като Свръхдуша

Л

Ладдху – сладкиш от нахутено брашно
Лакха – бройна единица равна на 100 000
Лакшман – по-малкият брат на Бог Рамачандра
Лакшмана – една от цариците на Бог Кришна в Дварака
Лакшми – богинята на щастието и добрата съдба, съпруга на Бог Вишну
Лакшми-виджайотсава – голям фестивал в чест на богинята на сполуката,
Лакшмидеви
Лалита – една от осемте най-главни гопи, близка приятелка на Шримати Радхарани
Лалита аланкара – украшение на женствен чар, когато телесните черти са деликатно и
изящно изваяни и когато веждите са много красиво възбудени
„Лалита Мадхава” – драма от Рупа Госвами с описание на забавленията на Шри
Кришна в Дварака
Лапхра-вянджана – комбинация от няколко зеленолистни, смесени често с ориз, която
се раздава на бедните
Лафра – комбинация от няколко зеленчуци
Лила – божествените забавления
Лила-аватара – инкарнация на Бога за специфично забавление
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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,
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към невинните е състрадателен и милостив и избягва общуването със завистливите и
злонамерените
Майтрея – велик мъдрец, чиито разговори с Видура са записани в Трета Песен на
„Шримад Бхагаватам”
Макара Санкранти – ден от календара в чест на бога на Слънцето Сурия, който се
празнува през месец Магха (януари) всяка година. Първият ден, в който слънцето
преминава в Макара (Козирог) и отбелязва края на месеца със зимното слънцестоене и
започването на по-дълги дни. Много поклонници отиват да се окъпят в свещени реки и
езера. На всеки 12 години индусите честват Макара Санкранти с едно от най-масовите
световни поклонения, Кумбха Мела, което се посещава от 40 до 100 милиона души.
Малати – красиво жасминово цвете с омаен аромат
Мана – гордост; едно от проявленията на любовта към Бога, възмущение поради
привързаност
Манакачу – коренът на зеленчуково дърво, наречено качу
Манаси Ганга – езеро, разположено в сърцето на селището Говардхана, чиито води се
вярва, че не се различават от водите на Ганга
Манвантара – период от време, състоящ се от седемдесет и една дивя-юги (306 720 000
човешки години), през който управлява един Ману, родоначалник на човечеството
Манвантара-аватара – инкарнация на Бога за периода на управлението на един Ману
Мангала-арати – благоприятна храмова церемония за обожание, която се провежда
рано сутрин, преди изгрев слънце
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
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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
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Мукти – освобождение от цикъла на повтарящо се раждане и смърт
Мукунда – едно от имената на Бога, „този, който дарява с освобождение“
Мукута-наракела – много твърдо сладко приготовление от кокос
Мунг-дхал – традиционно вегетарианско ястие в Индия от жълта леща с подправки
Муни – мъдрец, който е дълбокомислещ, сериозен, тих, свят, отречен и спазва обети
Мурали-виласи – име на Кришна, свирецът на флейта
Муралидхари – име на Кришна, който държи флейта
Мурари – име на Кришна (врагът на демона Мура)
Мурти – авторитетна форма на Бога, която се обожава на олтара в храма
Мушала – оръжие, подобно на плуг, един от атрибутите на Нитянанда Прабху

Н

Набоб – мюсюлмански управник или губернатор
Навадвипа – град в област Надия, родното място на Шри Чайтаня Махапрабху
Надия – област в щата Западен Бенгал в Източна Индия, в която се намира родното
място на Чайтаня Махапрабху, Навадвипа
Нама – святото име на Бога
Намабхаса – етап във възпяването на святото име, на който мантруващият се
освобождава от оскърбленията
Нама-санкиртана – съвместно възпяване на имената на Бога
Намаскар – почтителен поклон с допрени длани
Намачария – учител на святото име, има се предвид Харидаса Тхакура
Намо намах – смирени почитания
Нанда Махарадж – баща на Кришна
Нанда-махотсава – друго име на фестивала за появяването на Шри Кришна,
Джанмащами
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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
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Ништха – етап в преданото служене, когато преданият развива твърда вяра и
устойчивост и не деградира при никакви обстоятелства; този етап предшества
развиването на истинския вкус към слушането и възпяването на името и славата на
Бога
Нрисимха – инкарнация на Бог Кришна като получовек-полулъв
Нрисимха-чатурдаши – денят на появяването на Бог Нрисимха

О

Одана-шаштхи – церемония, която се извършва в началото на зимата, когато на на
Джаганнатх се дава зимно покривало, което се закупува директно от тъкача
Ода-пхула – вид цвете
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
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Пана – една пана се равнява на 80 броя малки раковини (кауди)
Пандави – петимата принцове Юдхиштхира, Бхимасена, Арджуна, Накула и Сахадева,
синове на Кунти и Панду, главни герои в епоса „Махабхарата”
Пандита – образован учен
Панду – цар на Хастинапура, син на Амбалика и Вяса. Известен като земния баща на
Пандавите
Панду-виджая – церемония по време на Ратха Ятра, в която Бог Джаганнатх слиза от
трона си и тържествено застава на Своята колесница
Панир – млечен продукт от пресечено с лимон прясно мляко
Панихати – село в близост до Калкута, известно с фестивала Чида-дахи, в който се
раздава ориз с мляко
Панча-гавя – пет продукта от крава (мляко, кисело мляко, гхи, кравешка урина и
кравешка тор), с които се къпе Божеството
Панчамрита – приготовление, направено с пет вкусни храни (обикновено мед, захар,
мляко, кисело мляко и гхи)
Панча-нада – друго име на река Ганга
Панча Таттва – абсолютната истина в пет аспекта (Шри Кришна Чайтаня, Прабху
Нитянанда, Шри Адвейта, Гададхара, Шриваса)
Парабрахман – Бог, Върховната Личност
Паравьома – духовното небе
Парама-раса – най-възвишена любов
Параматма – виж Свръхдуша
Парамахамса – буквално „възвишен лебед“; най-висшето ниво на реализация на Бога,
при което отдаденият съвършено познава разликата между дух и материя, между това,
което е истина и това, което не е
Парамешвара – Върховният Господ
Парампара – ученическа последователност, духовна приемственост от учител на
ученик, по която се предава трансценденталното знание
Парашурама – инкарнация на Бога, син на Ренука и Джамадагни, унищожил 21
поколения от злонамерени кшатрии
Парвата Муни – велик мъдрец сред полубоговете, един от най-древните мъдреци,
почти постоянен спътник на Нарада Муни
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Парвати – богинята олицетворение на материалната енергия, съпруга на бог Шива
Партха – синът на Притха (Кунти), име на Арджуна
Паталалока – най-нисшата планетарна система в подземния свят на вселената
Патанджали – древноиндийски мъдрец, основател на школата Йога
Пати – съпруг, господар
Патита-павана – „Спасителят на падналите“, име на Бог Чайтаня и на Бог Джаганнатх
Патола – вид зеленчук
Патхана – вид специализирани мюсюлмански воини
Пауганда-лила – детските забавления на Бога на възраст между пет и десет години
Паурнамаси – олицетворение на вътрешната енергия йога-мая на Бога, която аранжира
Неговите забавления във Вриндавана
Пауша – десетият месец в традиционния индуски календар, който съответства на
декември-януари
Пашанди – оскърбител, атеист
Пика – кукувица
Пилу – специален плод във Вриндавана
Писания (разкрити писания, свещени писания) – ведическата литература, която е
достигнала до наши дни в писмена форма
Полубогове – могъщи личности, заети с управлението на вселенските дела
Посвещение (дикша) – процес или ритуал на приемане на подслон при духовен
учител, началото на духовния живот
Прабхава – първите четири експанзии в категорията виласа, четириръки форми на
Нараяна – Санкаршана, Васудева, Прадюмна, Анируддха (виж чатур-вюха), които
притежават пълно могъщество
Прабхава-пракаша – лични експанзии на Бог Кришна, като тези в Дварака, с които
Той се жени за 16 108 царици и тези на раса-танца във Вриндавана, когато Той танцува
с всяка от гопите
Прабху-падопадхана – име, с което станал известен Шанкара, един от придружителите
на Бог Чайтаня, което означава "възглавницата на Бог Чайтаня", защото Богът поставял
нозете си изцяло върху неговото тяло
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Правартака – в театралното изкуство, появяването на един актьор, който влиза в
действие в нужното време
Праваса – отнася се за раздялата на любими, които преди са били интимно свързани.
Тази раздяла се дължи на това, че те се намират на различни места
Праджалпа – разговори в емоционална лудост, породена от любов в раздяла
Праджапати – прародителят, родоначалникът на всички същества
Прадхана – изначалната субстанция, главната причина, съставките и съзидателният
принцип на материалната природа
Прайоджана – целта на човешкия живот, любовта към Бога
Пракаша–виграха – многочислени форми на Бога с еднакви отличителни черти
Пракашананда Сарасвати – водач на маявади саннясите в Бенарес по времето на
Чайтаня Махапрабху
Пракрита-бхакта – преданоотдаден материалист (виж каништха-адхикари)
Пракрити – материалната природа
Пранам – почтителен поклон
Праная – любов, при която си готов да отдадеш на Бога самия си живот
Пранаяма – йогийска практика на дишане
Прапта-сиддхи – личности, които са постигнали успех в мистичната йога
Прарочана – в театралното изкуство, методът да се предизвика публиката да иска да
слуша още и още, чрез възхваляване на времето, мястото, героя и слушателите
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
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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
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Пушпанджали – церемония, в която на Бога се поднасят цветя за обожание или
фестивал, когато върху Него се изсипва дъжд от цветя.
Пхалгуна – дванадесетият месец в индийския календар, който съответства на
февруари-март
Пхела – остатъци от храната, която Кришна е ял
Пхула-бади – малки пържени парченца от вид дхал

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
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Рамакели – малко селце в северната част на Западен Бенгал, родният дом на Рупа и
Санатана Госвами
Рамануджа – (1017–1137 г.) теолог, философ и един от най-главните тълкуватели на
традицията на Шри ваишнавизма
Рамачандра – инкарнация на Бог Кришна в Трета Юга
Рамачандра Навами – денят, в който се чества появяването на Бог Рамачандра
„Рамаяна” – голям санскритски епос, разказващ историята на Бог Рамачандра и
Неговата съпруга Сита, отвлечена от демоничния цар на Ланка, Равана
Ранганатха – главното божество на Вишну, полегнало на божествената змия
Ананташеша в храма в Шрирангам в Южна Индия
Расабхаса – несъвместимо смесване на вкусовете
Раса танц (раса-лила) – танц на божествената любов, най-възвишеното от всички
забавления на Бог Кришна с Неговите най-приближени предани (виж гопи и Шримати
Радхарани)
Раса-таттва – науката за вкусовете на трансценденталните взаимоотношения с Бога
Раса-ятра – нощта на пълнолуние през месец Карттика, в която се чества танца раса на
Кришна
Раси – трансцендентални настроения (вкусове) на служене към Бога; основните раси са
пет на брой: шанта (неутралност), дася (служене), сакхя (приятелство), ватсаля
(родителска обич) и мадхуря или шрингара (интимна любов)
Рати – привързаност с обич
Ратха – колесница
Ратха Ятра – ежегоден фестивал на колесницата в чест на Бог Джаганнатха
Рева – друго име на река Нармада, петата по големина свята река в Индия
Ремуна – град в щат Одиша, известен с храма на Кширачора Гопинатха
Риши – мъдрец
Рохини – съпруга на Васудева и майка на Бог Баларама и Субхадра Деви
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
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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
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Сандхини – енергията на вечното съществуване на Бога
Сани – четиримата светци и философи Кумари (Санат, Санатана, Санака, Санандана)
Санкаршана – експанзия на Бог Баларама, от когото води началото си Ананта Шеша
Санкиртан (ягя) – движението на Чайтаня Махапрабху за съвместно възпяване на
светите имена
Санкхя – една от философските системи, в която се изброяват елементите на
творението, изложена изначално от мъдреца Капила
Санняса – санът на отречение от светския живот; четвъртият от ашрамите в системата
варнашрама
Санняси – монах в ордена на отречението
Санодия – нисша класа брахмани, които ръководят ваишиите в Бенгал; на саннясите
не се позволява да приемат подаяния и храна от тях
Сапта-тала – седем много стари, огромни палмови дървета, свързани със забавленията
на Бог Рамачандра, които Бог Чайтаня прегърнал и освободил по време на обиколката
си из Южна Индия
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
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Саубхари – мъдрец, който се подложил на сурови отречения във Враджа на брега на
река Ямуна, където медитирал под водата. По-късно прекъснал медитацията си и се
оженил за 50 дъщери на цар Мандхата, като се разпространил в 50 форми и заченал с
всяка от тях по 100 сина
Сач-чид-ананда виграха – изначалната форма на Бога, която е изпълнена с вечност,
знание и блаженство
Саюджа – вид освобождение, при което трансценденталистът се слива и става едно със
сиянието на Бога
Свамини – Шримати Радхарани
Свараджя-лакшми – личната духовна енергия на Бога
Сварупа – изначалната духовна форма на живото същество
Сварупа Дамодара – един от главните придружители на Шри Чайтаня Махапрабху,
Негов личен секретар
Сваям Бхагаван – самата Върховна Божествена Личност, изначалният Бог Шри
Кришна
Сваям-пракаша – лично проявление на изначалната форма на Бога, сваям-рупа
Сваям-рупа – изначалната форма на Бога, Кришна, която не зависи от други форми
Свръхдуша – локализиран аспект на Абсолютната Истина, или Богът в сърцето на
всички живи същества
Сеноти – сладкиш, направен от вид ароматно цвете
Сетубандха – Рамешварам, мястото, откъдето Бог Рама издигнал мост в океана до Шри
Ланка
Сиддха-бакула – бхаджан-кутирът на Шрила Харидаса Тхакура в Пури, където той
възпявал дневно по 300 000 свети имена
Сиддхалока – духовна обител отвъд материалната природа, в която липсва духовно
разнообразие и е подобна на сияние
Сиддханта – санскритски термин, означаващ установения и приет възглед на всяка
една школа във философията; буквално „установено мнение или доктрина“
„Сиддхарта-самхита” – разкрито писание, в което са описани 24-те четириръки форми
на Бог Вишну и съответното разположение на символите в ръцете им
Сиддхи – съвършени същества, получили безличностно освобождение и слели се със
сиянието Брахман; мистични съвършенства на йогите
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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
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или текст. Определен тип литературна композиция, компилация от кратки афористични
твърдения.

Т

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

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

–

материалната

енергия,

изначалния

символ-проявление

на

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.,
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Чандрачакора – вид птица, която се храни само с лунна светлина
Чанпа-кала – вид банан
Чаранамрита – водата или течността, която е мила нозете на Бога или някой светец
Чатака – вид кукувица, която пие само дъждовни капки; преданите се сравняват с
птици чатака, които чакат единствено капките на милостта на Бога
Чатака-парвата – голяма пясъчна дюна, в близост до Пури
Чатур-вюха – четворна експанзия на Божествената Личност (Санкаршана, Васудева,
Прадюмна, Анируддха)
Чатурмася – период от четири месеца, съвпадащ с дъждовния сезон, от юни-юли до
октомври-ноември, през който ваишнавите поемат обет да намалят приема на храна,
предназначена за сетивно наслаждение
Чатур-шлоки – четирите основни стиха от „Шримад Бхагаватам” (2.9.33-36), които
съдържат неговата есенция, изговорени от Бог Кришна на Брахма
Чатухсама – смес от сандал, камфор, агуру и мускус
Чаудхури – мюсюлмански бирник
Чинтамани – философски скъпоценен камък, от който е изградена земята в духовния
свят
Читра-джалпа – най-различни вариации на опиянени разговори, пълни с емоции при
раздяла
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
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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
„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
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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
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Шридхара Свами – изначалният коментатор върху „Шримад Бхагаватам“
„Шримад Бхагаватам” („Бхагавата Пурана”) – най-главната от осемнадесетте
Пурани, съдържаща същината на Ведите, с автор Шрила Вясадева. Смята се за зрелия
плод на ведическата литература и е един от най-важните текстове на предаността към
Бог Кришна
Шрингара – расата на интимната любов (виж мадхуря-раса)
Шри сампрадая – една от четирите авторитетни ваишнава ученически
приемствености, която води началото си от Лакшмидеви, Богинята на добрата съдба, с
главен ачария Рамануджа
Шрути – буквално „това, което е чуто“, отнася се за най-авторитетните и древни
религиозни текстове, в това число изначалните четири Веди и Упанишадите
Шуддха-бхакти – чиста преданост към Бога
Шуддха-саттва – проявлението на чистото добро
Шудра – работник, слуга, представител на най-нисшата по значимост варна (социална
група) във ведическото общество
Шука – мъжки папагал
Шукадева Госвами – велик преданоотдаден, парамахамса, син на Шрила Вясадева,
изговорил „Шримад Бхагаватам“
Шяма Хари (Шямасундара) – Бог Кришна с красив тъмен цвят на тялото като
буреносен облак

Ю

Юга-аватара – инкарнация на Бога за определена епоха
Юга-дхарма – религиозният принцип за дадена епоха
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
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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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