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 Глава 1 
Духовните учители 

 
 

ЧЧ Ади 1.1: Отдавам смирените си почитания на духовните учители, на преданите на 
Бога, на инкарнациите на Бога, на Неговите пълни части, на Неговите енергии и на 
предвечния Бог, Шри Кришна Чайтаня.   

ЧЧ Ади 1.2: Отдавам смирените си почитания на Шри Кришна Чайтаня и Бог 
Нитянанда, които са като слънцето и луната. Те изгряха едновременно на хоризонта на 
Гауда, за да разпръснат мрака на невежеството, благославяйки всички по удивителен 
начин.   

ЧЧ Ади 1.3: Това, което Упанишадите описват като безличностен Брахман, не е нищо 
друго освен сиянието от Неговото тяло, а Богът известен като Свръхдуша е Негова 
локализирана пълна част. Бог Чайтаня е Върховната Божествена Личност, Самият 
Кришна, изпълнен с шестте достояния. Той е Абсолютната Истина и никоя друга 
истина не е по-велика или равна на Него.   

ЧЧ Ади 1.4: "Нека Върховният Бог, който е известен като сина на Шримати Сачи-деви, 
да се разположи по трансцендентален начин в най-съкровените кътчета на вашите 
сърца. Сияещ с блясъка на разтопено злато, Той се появи в епохата на Кали по Своята 
безпричинна милост, за да даде това, което никоя друга инкарнация не е предлагала 
преди: най-възвишеното и сияещо настроение на предано служене, настроението на 
интимната любов."1   

ЧЧ Ади 1.5: "Любовта между Шри Радха и Кришна е трансцендентално проявление на 
вътрешната енергия на удоволствието на Бога.  Въпреки че Радха и Кришна имат една 
идентичност, Те са се отделили завинаги. Сега тези две трансцендентални личности 
отново са се обединили в образа на Шри Кришна Чайтаня. Покланям се на Него, който 
се появява с чувствата и цвета на кожата на Шримати Радхарани, въпреки че е Самият 
Кришна."2   

ЧЧ Ади 1.6: Желаейки да разбере дивната любов на Радхарани и прекрасните качества 
в Него, които само Тя вкусва чрез любовта Си, както и щастието, което Тя изпитва, 
осъзнавайки сладостта на Неговата любов, Върховният Бог Хари, богато украсен с 
Нейните емоции, се появи от утробата на Шримати Сачи-деви, както луната изгрява от 
океана.   

ЧЧ Ади 1.7: Нека Шри Нитянанда Рама да бъде винаги обект на постоянното ми 
помнене. Санкаршана, Шеша Нага и формите на Вишну, които лежат съответно в 
океана Карана, океана Гарбха и океана от мляко, са Негови пълни части и части от 
Негови пълни части.   

                                                 
1 “Видагдха мадхава” (1.2) 

2 стих от дневника на Сварупа Дамодара 
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ЧЧ Ади 1.8: Отдавам се в лотосовите нозе на Шри Нитянанда Рама, който е известен 
като Санкаршана насред чатур-вюха [състояща се от Васудева, Санкаршана, Прадюмна 
и Анируддха]. Той притежава всички богатства в пълна степен и обитава 
Ваикунтхалока, далеч отвъд материалното творение.   

ЧЧ Ади 1.9: Отдавам цялата си почит в нозете на Шри Нитянанда Рама, чието 
частично проявление, наречено Каранодакашайи Вишну, лежи в океана Карана, и който 
е изначалният пуруша, господарят на илюзорната енергия и убежището на всички 
вселени.   

ЧЧ Ади 1.10: Отдавам цялата си почит в нозете на Шри Нитянанда Рама, пълна част от 
който е Гарбходакашайи Вишну. От пъпа на Гарбходакашайи Вишну пониква лотос, 
върху който се ражда Брахма, твореца на вселената. Стъблото на този лотос е 
убежището на множеството планети.   

ЧЧ Ади 1.11: Отдавам смирените си почитания в нозете на Шри Нитянанда Рама, 
чиято вторична (второстепенна) част е Вишну, който лежи в океана от мляко. Този 
Кширодакашайи Вишну е Свръхдушата на всички живи същества и поддръжникът на 
всички вселени. Шеша Нага е Негова подчаст.   

ЧЧ Ади 1.12: Господ Адвейта Ачария е инкарнацията на Маха-Вишну, чиято главна 
функция е да създаде космичния свят чрез посредничеството на мая.   

ЧЧ Ади 1.13: Тъй като не се различава от Хари, Върховния Бог, Той се нарича 
Адвейта. А понеже проповядва култа на предаността, се нарича Ачария. Той е Богът и 
инкарнация на отдаден на Бога. Затова аз приемам подслон при Него.   

ЧЧ Ади 1.14: Отдавам смирените си почитания на Върховния Бог, Кришна, който не се 
различава от Своите аспекти като отдаден, инкарнация на отдаден, проявление на 
отдаден, чист отдаден и енергията на предаността.    

ЧЧ Ади 1.15: Слава на всемилостивите Радха и Мадана-мохана! Аз съм немощен и 
неблагоразумен, но Те са моите водачи и Техните лотосови нозе са всичко за мен.   

ЧЧ Ади 1.16: В храм от скъпоценности във Вриндавана, под дърво на желанията, Шри 
Шри Радха-Говинда, обслужвани от Техните най-доверени придружителки, седят на 
сияен трон. Отдавам Им смирените си почитания.  

ЧЧ Ади 1.17: Шри Шрила Гопинатха, от когото води началото си трансценденталният 
сладък вкус на танца раса, стои на брега край Вамшивата и привлича вниманието на 
пастирките със звука на Своята прославена флейта.  Нека всички те ни дарят със своята 
благословия.   

ЧЧ Ади 1.18: Слава на Шри Чайтаня и Нитянанда!  Слава на Адвейтачандра! Слава на 
всички предани на Шри Гаура [Бог Чайтаня]! 
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ЧЧ Ади 1.19: Сърцата и душите на Гаудия ваишнавите [последователите на Бог 
Чайтаня]  са погълнати от тези три Божества на Вриндавана [Мадана-мохана, Говинда и 
Гопинатха]. Аз обожавам Техните лотосови нозе, защото Те са Повелителите, 
Господарите на моето сърце.   

ЧЧ Ади 1.20: В началото на този разказ, просто като си припомням духовния учител, 
преданите на Бога и Божествената Личност, аз призовах техните благословии.   

ЧЧ Ади 1.21: Такова помнене унищожава всички трудности и много лесно позволява 
на човек да сбъдне желанията си.   

ЧЧ Ади 1.22: Това обръщение включва три процеса: определяне на обекта, даряване с 
благословии и отдаване на почитания.   

ЧЧ Ади 1.23: В първите две строфи се отдават смирени почитания, както общо, така и 
специфично, на Бога, който е обектът на обожание.   

ЧЧ Ади 1.24: В третата строфа посочвам Абсолютната Истина, която е крайната 
субстанция. Това описание спомага за визуализиране на Върховната Истина.   

ЧЧ Ади 1.25: В четвъртата строфа призовах благословиите на Бога върху целия свят, 
молейки Бог Чайтаня да дари всички с милостта си.   

ЧЧ Ади 1.26: В тази строфа обясних и външната причина за инкарнацията на Бог 
Чайтаня. Но в петия и шестия стих описах основната причина за Неговото идване.  

ЧЧ Ади 1.27: В тези шест строфи обрисувах истината за Бог Чайтаня, а в следващите 
пет описах славата на Бог Нитянанда.   

ЧЧ Ади 1.28: Следващите две строфи описват истината за Адвейта Прабху, а строфата 
след тях изобразява Панча-таттва [Богът, Неговата пълна част, Неговата инкарнация, 
Неговите енергии и Неговите предани]. 

ЧЧ Ади 1.29: Затова тези четиринадесет стиха призовават благодат и описват 
Върховната Истина.  

ЧЧ Ади 1.30: Отдавам почитанията си на всички мои читатели ваишнави, започвайки 
да обяснявам сложността на всички тези стихове.   

ЧЧ Ади 1.31: Обръщам се с молба към всички мои читатели ваишнави да четат и 
слушат с голямо внимание този разказ за Шри Кришна Чайтаня, както е заложен в 
разкритите писания.   

ЧЧ Ади 1.32: Бог Кришна се наслаждава, проявявайки се в облика на духовните 
учители, на преданите, различните енергии, инкарнациите и пълните части. Всички те 
са шест в едно.   
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ЧЧ Ади 1.33: Затова обожавам лотосовите нозе на тези шест различни проявления на 
единната истина, като призовавам техните благословии.   

ЧЧ Ади 1.34: Отдавам смирените си почитания на духовните учители, на преданите на 
Бога, инкарнациите на Бога, Неговите пълни части, Неговите енергии и Самия 
предвечен Бог, Шри Кришна Чайтаня.   

ЧЧ Ади 1.35: Най-напред нека отдам своите смирени почитания в лотосовите нозе на 
моя посвещаващ духовен учител и на всички мои напътстващи духовни учители.  

ЧЧ Ади 1.36: Моите напътстващи духовни учители са Шрила Рупа Госвами, Шри 
Санатана Госвами, Шри Бхатта Рагхунатха, Шри Джива Госвами, Шри Гопала Бхатта 
Госвами и Шрила Рагхунатха даса Госвами.   

ЧЧ Ади 1.37: Те шестимата са мои наставници и затова отдавам милиони смирени 
почитания в техните лотосови нозе.   

ЧЧ Ади 1.38: Преданите на Бога са безброй. От тях Шриваса Тхакура е най-
изтъкнатият. Отдавам своите смирени почитания хиляди пъти в техните лотосови нозе.   

ЧЧ Ади 1.39: Адвейта Ачария е частична инкарнация на Бога и затова аз се покланям 
милиони пъти в лотосовите Му нозе.   

ЧЧ Ади 1.40: Шрила Нитянанда Рама е пълно проявление на Бога и аз бях посветен от 
Него. Затова отдавам смирените си почитания в Неговите лотосови нозе.   

ЧЧ Ади 1.41: Отдавам своите смирени почитания на вътрешните енергии на Бога, от 
които Шри Гададхара Прабху е най-важният.   

ЧЧ Ади 1.42: Бог Шри Кришна Чайтаня Махапрабху е Самата Божествена Личност и 
затова аз отдавам безбройни почитания в Неговите лотосови нозе. 
 
ЧЧ Ади 1.43: След като съм отдал почитания на Бога и всички Негови придружители, 
сега ще се опитам да обясня тези шест разновидности в едно.   

ЧЧ Ади 1.44: Въпреки че знам, че моят духовен учител е слуга на Шри Чайтаня, аз го 
разпознавам също и като пълно проявление на Бога.   

ЧЧ Ади 1.45: Според неоспоримото мнение на разкритите писания, духовният учител 
не се различава от Кришна. Бог Кришна в облика на духовния учител освобождава 
Своите предани.  

ЧЧ Ади 1.46: "Човек трябва да знае, че ачария не се различава от Мен и никога, по-
никакъв начин, не трябва да показва неуважение към него. Не трябва да му завижда, 
като го мисли за обикновен човек, защото той е представител на всички полубогове.”3   
                                                 
3 „Шримад Бхагаватам” 11.17.27 
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ЧЧ Ади 1.47: Човек трябва да знае, че напътстващият духовен учител е Кришна. Бог 
Кришна проявява себе си като Свръхдуша и като велик отдаден на Бога.   

ЧЧ Ади 1.48: "О Мой Господи! Трансценденталните поети и познавачите на духовната 
наука не могат напълно да изразят своята признателност към Теб, дори да са надарени с 
дългия живот на Брахма, защото Ти се появяваш в две черти -  външно като ачария и 
вътрешно като Свръхдуша – за да освободиш въплътеното живо същество, като го 
напътстващ как да дойде при Теб.”4   

ЧЧ Ади 1.49: "На тези, които са постоянно отдадени в служене на Мен с любов, Аз 
давам разбирането, посредством което могат да дойдат при Мен."5 

ЧЧ Ади 1.50: Върховната Божествена Личност [сваям бхагаван] предаде знание на 
Брахма, който постигна себереализация.   

ЧЧ Ади 1.51: "Моля те слушай внимателно какво ще ти кажа, защото 
трансцеденталното знание за Мен е не само научно, но и изпълнено с мистерии 
загадки."6   

ЧЧ Ади 1.52: "По Моята безпричинна милост, бъди просветлен в истината относно 
Моята личност, проявления, качества и забавления.   

ЧЧ Ади 1.53: "О, Брахма, Аз, Божествената Личност, съществувах преди сътворението, 
когато нямаше нищо друго освен Мен. Нямаше я и материалната природа, която е 
причината за това творение. Това, което виждаш сега, също съм Аз, Божествената 
Личност, и това, което ще остане след унищожението, пак ще бъда Аз, Божествената 
личност." 

ЧЧ Ади 1.54 "О, Брахма, всичко, което изглежда, че има някаква стойност, не е реално, 
ако не е свързано с Мен. Знай, че това е заблуждаващата Ми енергия, отблясъкът на 
светлината в мрака." 
 
ЧЧ Ади 1.55: "О, Брахма, както първоелементите на вселената влизат в космоса и в 
същото време не влизат, така и Аз самият се намирам във всичко сътворено и 
едновременно с това съществувам отделно от всичко." 

ЧЧ Ади 1.56: "Този, който търси Върховната Абсолютна Истина, Божествената 
Личност, трябва да продължава да търси винаги и навсякъде, при всички обстоятелства, 
с преки и косвени методи, докато накрая постигне целта си." 

                                                 
4 „Шримад Бхагаватам” 11.29.6 

5 „Бхагавад Гита” 10.10 

6 Текстовете на Ади Лила 1.51-56 съответстват на „Шримад Бхагаватам” 2.9.31-36, където се 
включват и известните чатур-шлоки (33-36), изговорени от Бог Кришна на Праджапати Брахма. 
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ЧЧ Ади 1.57: "Вечна слава на Чинтамани и на моя посвещаващ духовен учител, 
Сомагири. Вечна слава на моя напътстващ духовен учител, Върховната Божествена 
Личност, който носи паунови пера в короната си. В сянката на Неговите лотосови нозе, 
които са като дървета на желанията, Джаяшри [Радхарани] се наслаждава на 
трансцеденталните взаимоотношения на вечна спътница."7 

ЧЧ Ади 1.58: Тъй като човек не може да възприеме визуално присъствието на 
Свръхдушата, Той се появява пред нас като освободен отдаден.  Такъв духовен учител 
не се различава от Самия Кришна.   

ЧЧ Ади 1.59: "Затова човек трябва да избягва лоша компания и да общува само с 
предани. Посредством техните осъзнати напътствия, такива свети личности могат да 
прережат възела, който свързва човека с дейности неблагоприятни за преданото 
служене."8 

ЧЧ Ади 1.60: "Изпълненото с духовна сила послание на Бога се обсъжда правилно 
само в обкръжението на предани и в такова общуване то доставя наслада на слуха.  Ако 
човек слуша от предани, пред него скоро се открива пътят към трансценденталното 
изживяване и постепенно постига твърда вяра, която с течение на времето прераства в 
привличане и преданост."9 

ЧЧ Ади 1.61: Чистият предан, който е постоянно зает в любящо служене на Бога, не се 
различава от Бога, който е винаги разположен в сърцето му.   

ЧЧ Ади 1.62: "Светите личности са самото Ми сърце, и само Аз съм в техните сърца. 
Те не знаят никого другиго освен Мен и затова Аз не признавам за Свой никой друг 
освен тях. "10 

ЧЧ Ади 1.63: "Светци от твоята величина са самите те места за поклонение. Заради 
своята чистота те са постоянни придружители на Бога и затова могат да пречистят дори 
местата за поклонение."11 

ЧЧ Ади 1.64: Такива чисти предани са два вида: лични придружители [паришати] и 
начинаещи предани [садхаки]. 

ЧЧ Ади 1.65-66: Има три категории инкарнации на Бога: частични, качествени 
инкарнации и инкарнации. Пурушите и Матся са примери за частични инкарнации.   

                                                 
7 „Кришна Карнамрита” 1 

8 Шримад Бхагаватам 11.26.26 

9 Шримад Бхагаватам 3.25.25 

10 Шримад Бхагаватам 9.4.68 

11 Шримад Бхагаватам 1.13.10 
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ЧЧ Ади 1.67: Брахма, Вишну и Шива са инкарнации на качествата (качествени 
инкарнации). Упълномощени инкарнации са тези като Кумарите, цар Притху и Маха-
муни Вяса [съставителят на Ведите]. 

ЧЧ Ади 1.68: Божествената Личност се проявява в два вида форми: пракаша и виласа.   

ЧЧ Ади 1.69-70: Когато Божествената Личност се разшири в много форми, които не се 
различават една от друга по своите характеристики, както Бог Кришна направил, когато 
се оженил за шестнадесет хиряди царици и когато изпълнявал Своя танц раса, такива 
форми на Бога се наричат проявени форми [пракаша-виграха]. 

ЧЧ Ади 1.71: "Удивително е как неповторимият Бог Шри Кришна се разшири в 
шестнадесет хиляди еднакви образа, за да се ожени за шестнадесет хиляди царици в 
техните съответни домове."12 

ЧЧ Ади 1.72: "Когато Бог Кришна, заобиколен от групи пастирки, започна празничния 
раса танц, Господарят на всички мистични сили застана между всеки две момичета.”13  

ЧЧ Ади 1.73-74: "Когато пастирките и Кришна се събраха заедно, всяко момиче 
мислеше, че Кришна прегръща с обич само нея. За да съзерцават това удивително 
забавление на Бога, обитателите на рая и техните съпруги, изпълнени с голямо желание 
да видят танца, полетяха в небето на стотиците си звездолети. Те посипаха дъждове от 
цветя и сладко заудряха на барабани."14 

ЧЧ Ади 1.75: "Ако множество образи на Бога, всички еднакви по своите черти, се 
проявят едновременно, такива форми се наричат пракаша-виграха."15 

ЧЧ Ади 1.76: Но когато многобройните форми леко се различават една от друга, те се 
наричат виласа-виграха.   

ЧЧ Ади 1.77: "Когато Богът проявява множество образи с различни черти посредством 
Своята невъобразима енергия, такива форми се наричат виласа-виграха."16 
 
ЧЧ Ади 1.78: Примери за такива виласа-виграха са Баладева, Нараяна във Ваикунтха-
дхама и чатур-вюха – Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анируддха.  

                                                 
12 Шримад Бхагаватам 10.69.2 

13 Шримад Бхагаватам 10.33.3 

14 Шримад Бхагаватам 10.33.3-4 

15 Лагху Бхагаватамрита 1.21 от Шрила Рупа Госвами 

16 Лагху Бхагаватамрита 1.15 
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ЧЧ Ади 1.79-80: Енергиите (спътничките) на Върховния Бог са три вида: Лакшмите 
във Ваикунтха, цариците в Дварака и гопите във Вриндавана. Гопите са най-добри от 
всички, защото те имат привилегията да служат на Шри Кришна, предвечния Бог, сина 
на царя на Враджа.  

ЧЧ Ади 1.81: Личните придружители на предвечния Бог, Шри Кришна, са Негови 
предани, които не се различават от Него. Той е цялостен и завършен със Своята свита 
от предани.  

ЧЧ Ади 1.82: Сега аз обожавах всички различни нива предани. Тяхното обожание е 
източник на цялата добра съдба.  

ЧЧ Ади 1.83: В първия стих аз призовах обща благословия, но във втория се помолих 
на Бога в определена форма.  

ЧЧ Ади 1.84: „Отдавам смирените си почитания на Шри Кришна Чайтаня и Бог 
Нитянанда, които са като слънцето и луната. Те изгряха едновременно на хоризонта на 
Гауда, за да разпръснат мрака на невежеството, благославяйки всички по удивителен 
начин."  
 
ЧЧ Ади 1.85-86: Шри Кришна и Баларама, Божествените Личности, които преди се 
появиха във Вриндавана и бяха милиони пъти по-сияйни от слънцето и луната, изгряха 
на източния хоризонт на Гаудадеша (Западен Бенгал), изпълнени със състрадание към 
пропадналите души в този свят.  

ЧЧ Ади 1.87: Появата на Шри Кришна Чайтаня и Прабху Нитянанда изпълни целия 
свят с щастие.  

ЧЧ Ади 1.88-89: Както слънцето и луната отстраняват мрака с появяването си и 
разкриват природата на всичко, тези двама братя разпръскват мрака на невежеството, 
който покрива живите същества, и ги просветляват със знание за АБсолютната Истина.  

ЧЧ Ади 1.90: Мракът на невежеството се нарича каитава, пътя на измамата, който 
започва с религиозност, икономическо развитие, сетивно наслаждение и освобождение.  

ЧЧ Ади 1.91: "Великото писание "Шримад Бхагаватам", съставено от Маха-муни 
Вясадева от четири изначални стиха, описва най-издигнатите и чисти по сърце предани 
и напълно отхвърля измамните начини на действие на религиозността с материални 
мотиви. "Шримад Бхагаватам" разглежда най-висшия принцип на вечната религия, 
която действително може да смекчи тристранните страдания на живото осъщество и да 
го дари с най-висшата благословия на пълен разцвет и знание. Онези, които желаят да 
слушат посланието на това писание в покорно настроение на служене, могат незабавно 
да пленят Върховния Бог в сърцата си. Затова няма нужда от никакво друго писание 
освен "Шримад Бхагаватам.”17   

                                                 
17 Шримад Бхагаватам 1.1.2 
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ЧЧ Ади 1.92: Най-измамният от всички процеси е желанието да се постигне 
освобождение чрез сливане с Върховния, защото то причинява постоянно изчезване на 
любящото служене към Кришна.   

ЧЧ Ади 1.93: "Представката 'пра' [в този стих на "Шримад-Бхагаватам"] посочва, че 
желанието за освобождение се отхвърля напълно." 

ЧЧ Ади 1.94: Всички видове дейности, били те благоприятни или неблагоприятни, 
които препятстват изпълнението на трансцендентално любящо служене на Бог Шри 
Кришна, са дейности в мрака на невежеството.  

ЧЧ Ади 1.95: По милостта на Бог Чайтаня и Бог Нитянанда, мракът на невежеството е 
отстранен и истината излиза наяве.  

ЧЧ Ади 1.96: Абсолютната Истина е Шри Кришна, а преданото служене на Шри 
Кришна, проявено в чиста любов, се постига чрез съвместно възпяване на святото име, 
което е същината на цялото блаженство.   

ЧЧ Ади 1.97: Слънцето и луната разпръскват мрака на външния свят и така ни 
разкриват външни материални обекти като делви и паници.   

ЧЧ Ади 1.98: Но тези двама братя [Бог Чайтаня и Бог Нитянанда] разпръскват мрака на 
невежеството в дълбините на сърцето и така ни помагат да срещнем двата вида 
бхагавата [личности или неща, свързани с Божествената Личност]. 

ЧЧ Ади 1.99: Единият от бхагаватите е великото писание "Шримад-Бхагаватам", а 
другият е чистият предан, който е погълнат във вкусовете на любящата преданост.   

ЧЧ Ади 1.100: Чрез дейностите на тези двама бхагавати Богът внушава вкусовете на 
трансценденталното любящо служене в сърцето на живото същество, и така Богът, в 
сърцето на Своя предан, се поставя под властта на любовта му. 

ЧЧ Ади 1.101: Първото чудо е, че тези двама братя се появяват едновременно, а 
другото чудо е, че Те просветляват най-съкровените кътчета на сърцето.   

ЧЧ Ади 1.102: Те двамата, слънцето и луната, са много милостиви към хората по света. 
Затова за благополучието на всички Те се появиха на хоризонта на Бенгал.   

ЧЧ Ади 1.103: Затова нека обожаваме светите нозе на тези двама Богове. Така човек 
може да се освободи от всички трудности по пътя на себереализацията.   

ЧЧ Ади 1.104: Призовах благословията на Боговете с тези два стиха [текстове 1 и 2 от 
тази глава]. Сега, моля ви, слушайте внимателно значението на третия стих.   

ЧЧ Ади 1.105: Аз нарочно избягвам пространните описания от страх да не се увеличи 
прекалено обемът на тази книга. Ще опиша същината доколкото е възможно по-сбито.   
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ЧЧ Ади 1.106: "Същностната истина, изречена сбито, е истинско красноречие." 

ЧЧ Ади 1.107: Просто като слуша покорно, сърцето на човек се освобождава от всички 
грешки на невежеството, и той постига дълбока любов към Кришна. Това е пътят към 
мира.   

ЧЧ Ади 1.108-109: Ако търпеливо слуша за славата на Шри Чайтаня Махпрабху, Шри 
Нитянанда Прабху и Шри Адвейта Прабху -  за Техните предани, дейности в 
преданост, имена и слава, заедно с вкусовете на трансценденталните любящи 
взаимоотношения, които Те обменят — човек ще узнае същността на Абсолютната 
Истина. Затова аз съм ги описал [в "Чайтаня Чаритамрита"] с логика и разграничаване.   

ЧЧ Ади 1.110: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунатха, винаги 
желаейки Тяхната милост, аз, Кришнадаса, разказвам "Шри Чайтаня Чаритамрита", 
следвайки техните стъпки.   
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 Глава 2 
Шри Чайтаня Махапрабху е Върховният Бог 

 

ЧЧ Ади 2.1: Отдавам почитанията си на Шри Чайтаня Махапрабху, по чиято милост 
дори едно невежо дете може да прекоси океана на окончателната истина, изпълнен с 
крокодилите на разнообразните теории. 

ЧЧ Ади 2.2: О мой милостив Боже Чайтаня, нека нектарните води на Ганг на Твоите 
трансцендентални дейности потекат по моя пресъхнал като пустиня език. Тези води са 
разхубавени от лотосовите цветя на пеенето, танцуването и високото възпяване на 
святото име на Кришна, които са обителите на удоволствието за чистите предани. Тези 
предани се сравняват с лебеди, патици и пчели. Ромоленето на реката издава мелодичен 
звук, който радва техните уши.   

ЧЧ Ади 2.3: Вечна слава на Бог Шри Чайтаня Махапрабху и на Бог Шри Нитянанда! 
Вечна слава на Адвейтачандра и на преданите на Бог Гауранга!   

ЧЧ Ади 2.4: Нека опиша значението на третия стих [от първите четиринадесет]. Това е 
една благоприятна вибрация, обрисуваща Абсолютната Истина.   

ЧЧ Ади 2.5: Това, което Упанишадите описват като безличностния Брахман, не е нищо 
друго освен сиянието от Неговото тяло, а Богът известен като Свръхдушата е Негова 
локализирана пълна част. Бог Чайтаня е Върховната Божествена Личност, Самият 
Кришна, изпълнен с шест съвършенства. Той е Абсолютната Истина и никоя друга 
истина не е по-велика или равна на Него.   

ЧЧ Ади 2.6: Безличностният Брахман, локализираната Параматма и Божествената 
Личност са трите подлога, а блестящото сияние, частичното проявление и изначалната 
форма са техните съответни сказуеми.  

ЧЧ Ади 2.7: Едно определение винаги следва своя подлог.  Сега аз ще обясня 
значението на този стих в съответствие с разкритите писания.   

ЧЧ Ади 2.8: Кришна, изначалната форма на Божествената Личност, е сумум бонум на 
всепроникващия Вишну. Той е всесъвършено знание и всесъвършено блаженство. Той 
е Върховната Трансценденталност.   

ЧЧ Ади 2.9: Този, когото "Шримад Бхагаватам" описва като сина на Нанда Махараджа, 
се е появил на земята като Бог Чайтаня.   

ЧЧ Ади 2.10: По отношение на Своите различни проявления, Той е познат в три 
аспекта, наречени безличностният Брахман, локализираната Параматма и изначалната 
Божествена Личност.   
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ЧЧ Ади 2.11: "Учените трансценденталисти, които познават Абсолютната Истина, 
наричат тази недвойнствена субстанция безличностен Брахман, локализирана 
Параматма и Божествената Личност.” 18 
 
ЧЧ Ади 2.12: Това, което Упанишадите наричат трансценденталният, безличностен 
Брахман, е сферата на блестящото сияние на същата тази Върховна Личност 

ЧЧ Ади 2.13: Както с невъоръжено око човек не може да познае слънцето като нещо 
повече от блестяща субстанция, така и просто чрез философски размишления не може 
да разбере трансценденталното многообразие на Бог Кришна.   

ЧЧ Ади 2.14: "Обожавам Говинда, предвечният Бог, който е надарен с огромна мощ. 
Блестящото сияние на Неговата трансцендентална форма е безличностния Брахман, 
който е абсолютен, завършен и безкраен, и в който се съдържа многообразието на 
безбройни планети, с различните им богатства в милиони и милиони вселени."19 

ЧЧ Ади 2.15: [Бог Брахма каза:] "Изобилието на безличностния Брахман се 
разпростира из милиони и милиони вселени. Този Брахман не е нищо друго, освен 
сиянието от тялото на Говинда." 

ЧЧ Ади 2.16: "Аз обожавам Говинда. Той е моят Господар. Само по Неговата милост 
аз получавам сила, за да създам вселената. " 

ЧЧ Ади 2.17: "Голите светци и санняси, които се подлагат на сурови физически 
покаяния, които могат да издигнат семето до мозъка и са напълно уравновесени в 
Брахман, могат да живеят в обителта, известна като Брахмалока. " 

ЧЧ Ади 2.18: Това, което се описва в йога-шастра като обитаващата в сърцето 
Свръхдуша [атма антар-ями] е също пълна част от лична експанзия на Говинда . 

ЧЧ Ади 2.19: Както едното слънце се отразява в безбройни скъпоценности, така 
Говинда се проявява [като Параматма] в сърцата на всички живи същества. 

ЧЧ Ади 2.20: [Божествената Личност, Шри Кришна, рече:] "Какво повече бих могъл да 
ти кажа? Аз прониквам цялото това космическо проявление просто е една частица от 
Мен."20 

ЧЧ Ади 2.21: [Дядо Бхишма каза:] "Както едното слънце изглежда различно 
разположено за различните наблюдатели, така и Ти, нероденият, се появяваш различно 
представен като Параматма във всяко живо същество. Но когато наблюдателят 
осъзнава, че е един от Твоите слуги, той не вижда повече такава двойнственост. Така аз 

                                                 
18 Шримад Бхагаватам 1.2.11 

19 Брахма Самхита 5.40 

20 Бхагавад Гита 10.42 
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сега съм способен да разбера Твоите вечни форми, знаейки добре, че Параматма е само 
Твоя пълна част."21 

ЧЧ Ади 2.22: Този Говинда лично се появява като Чайтаня Госай. Никой друг Бог не е 
толкова милостив при освобождаването на падналите души.   

ЧЧ Ади 2.23: Бог Нараяна, който господства в трансценденталния свят, е изпълнен с 
шест съвършенства. Той е Божествената Личност, Господарят на богинята на щастието.   

ЧЧ Ади 2.24: Божествената Личност е Този, който се описва като абсолютното Цяло 
във Ведите, Бхагаватам, Упанишадите и други трансцендентални произведения. Никой 
не е равен на Него.  

ЧЧ Ади 2.25: Посредством служенето си, преданите виждат Божествената Личност, 
точно както обитателите на рая виждат личността на слънцето (слънчевия бог).   

ЧЧ Ади 2.26: Тези, които вървят по пътищата на знанието и йога, обожават само Него, 
защото това, което възприемат като безличностен Брахман и локализирана Параматма е 
единствен Той.   

ЧЧ Ади 2.27: Така човек може да разбере славата на Бога чрез различни форми на 
обожание, както илюстрира аналогията със слънцето.   

ЧЧ Ади 2.28: Нараяна и Шри Кришна са една и съща Божествена Личност, но въпреки 
че са идентични, Техните телесни черти се различават.   

ЧЧ Ади 2.29: Тази Божествена Личност [Шри Кришна] има две ръце и държи флейта, 
докато другата [Нараяна] има четири ръце с раковина, диск, боздуган и лотос.   

ЧЧ Ади 2.30: "О Бог на боговете, Ти си този, който вижда цялото творение. Ти 
наистина си най-скъпоценният живот на всеки. Не си ли затова Ти, моят баща, 
Нараяна?    Нараяна се нарича този, чиято обител е във водата родена от Нара   
[Гарбходакашайи Вишну], и този Нараяна е Твоя пълна част. Всички Твои пълни части 
са трансцендентални. Те са абсолютни и не са творения на мая."22 

ЧЧ Ади 2.31: След като Брахма оскърбил Кришна, открадвайки Неговите другарчета и 
теленца, той умолявал Бога да го извини за оскърблението и се помолил за милостта 
Му.   

ЧЧ Ади 2.32: "Аз се родих от лотоса, който порасна от Твоя пъп. Затова Ти си и мой 
баща и моя майка, а аз съм Твой син. 
 

                                                 
21 Шримад Бхагаватам 1.9.42 

22 Шримад Бхагаватам 10.14.14 
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ЧЧ Ади 2.33: Родителите никога не приемат насериозно оскърбленията на своите деца. 
Затова аз Те моля да ме извиниш и да ме благословиш." 

ЧЧ Ади 2.34: Шри Кришна казал, "О Брахма, твоят баща е Нараяна. Аз съм само едно 
пастирче. Как може ти да си Мой син?”   

ЧЧ Ади 2.35: Брахма отвърнал, "Не си ли Ти Нараяна? Ти със сигурност си Нараяна. 
Моля Те слушай докато аз привеждам доказателствата.   

ЧЧ Ади 2.36: "Всички живи същества в материалните и духовните светове са в крайна 
сметка родени от Теб, защото Ти си Свръхдушата на всички тях.   

ЧЧ Ади 2.37: "Както пръстта е изначалната причина и прибежището на всички съдове 
направени от пръст, така Ти си крайната причина и подслон на всички живи същества.” 

ЧЧ Ади 2.38: "Думата "нара" се отнася до съвкупността от всички живи същества, а 
думата  "аяна" означава убежището на всички тях.   

ЧЧ Ади 2.39: Затова Ти си изначалният Нараяна. Това е една причина; моля Те чуй от 
мен и втората. 

ЧЧ Ади 2.40: Преките Господари на живите същества са пуруша инкарнациите. Но 
Твоето великолепие и власт са по-издигнати от Техните.   

ЧЧ Ади 2.41: Затова Ти си предвечният Бог, изначалният баща на всички. Те 
[пурушите] са закрилници на вселените по Твоята сила . 

ЧЧ Ади 2.42: Тъй като Ти закриляш онези, които са убежища на всички живи 
същества, Ти си изначалният Нараяна. 

ЧЧ Ади 2.43: О мой Господи, О Върховна Божествена Личност! Моля те, чуй моята 
трета причина. Има безброй вселени и неизмерими трансцендентални Ваикунтхи. 

ЧЧ Ади 2.44:  Както в този материален свят, така и в трансценденталния свят, Ти 
виждаш всички дела на всички живи същества в миналото, настоящето и бъдещето. 
Тъй като си свидетелят на всички тези дела, Ти познаваш същността на всичко. 

ЧЧ Ади 2.45: Всички светове съществуват, защото Ти ги наблюдаваш. Никой не може 
да живее, да се движи или да съществува без Твоят надзор.   

ЧЧ Ади 2.46: Ти наблюдаваш скитанията на всички живи същества. По тази причина 
също, Ти си предвечният Бог Нараяна. " 

ЧЧ Ади 2.47: Кришна рекъл, "Брахма, не мога да разбера какво казваш. Бог Нараяна е 
този, който седи в сърцата на всички живи същества и лежи във водите на океана 
Карана." 
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ЧЧ Ади 2.48: Брахма отвърнал, "Това, което казах, е истина. Същият Бог Нараяна, 
който живее във водите и в сърцата на всички живи същества, е само пълна част от Теб. 

ЧЧ Ади 2.49: Формите на Нараяна – Каранодакашайи, Гарбходакашайи и 
Кширодакашайи -  всички Те творят със съдействието на материалната енергия. По 
този начин Те са привързани към мая. 

ЧЧ Ади 2.50: Тези трима Вишну, които лежат във водата са Свръхдушата на всичко. 
Свръхдушата на всички вселени е известна като първия пуруша. 

ЧЧ Ади 2.51: Гарбходакашайи Вишну е Свръхдушата на съвкупността от живите 
същества, а Кширодакашайи Вишну е Свръхдушата на всяко индивидуално живо 
същество.   

ЧЧ Ади 2.52: От повърхностна гледна точка се вижда, че тези пуруши имат връзка с 
мая, но над тях, в четвъртото измерение, е Бог Кришна, който няма досег с 
материалната енергия.  

ЧЧ Ади 2.53: В материалният свят Богът се обозначава като вират, хиранягарбха и 
карана. Но отвъд тези три измерения, Богът е в крайна сметка в четвъртото измерение. 
 
ЧЧ Ади 2.54: Въпреки че тези три аспекта на Бога се занимават директно с 
материалната енергия, никой от Тях не е докосван от нея. Всички Те са отвъд илюзията.  

ЧЧ Ади 2.55: Такова е съвършенството на Бога: Въпреки че се намира в материалната 
природа, Той никога не е повлиян от нейните проявления. По подобен начин тези, 
които са Му се отдали и са установили интелигентността си върху Него, не са повлияни 
от гуните на природата. 

ЧЧ Ади 2.56: Ти си крайният подслон на тези три пълни части. Затова няма и най-
малко съмнение, че Ти си предвечният Нараяна. 

ЧЧ Ади 2.57: Източникът на тези три аспекта е Нараяна в духовното небе. Той е Твоя 
виласа експанзия. Затова Ти си изначалният Нараяна." 

ЧЧ Ади 2.58: Затова според авторитета на Брахма, Нараяна, който е господстващото 
божество в трансценденталния свят, е виласа аспект на Кришна. Това сега бе 
категорично доказано.   

ЧЧ Ади 2.59: Истината, която се посочва в този стих [текст 30] е същността на 
"Шримад Бхагаватам". Това заключение, чрез синоними, се прилага навсякъде.   

ЧЧ Ади 2.60: Без да знаят, че Брахман, Параматма и Бхагаван са всичките аспекти на 
Кришна, глупавите учени спекулират по различни начини.   
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ЧЧ Ади 2.61: Понеже Нараяна има четири ръце, докато Кришна изглежда точно като 
човек, те казват, че Нараяна е изначалният Бог, докато Кришна е само инкарнация.   

ЧЧ Ади 2.62: По този начин техните аргументи се появяват в различни форми, но 
поезията на Бхагаватам вещо оборва всички тях.   

ЧЧ Ади 2.63: "Учените трансценденталисти, които познават АБсолютната Истина, 
казват че тя е недвойнствено знание и се нарича безличностен Брахман, локализирана 
Параматма и Божествена Личност."23 

ЧЧ Ади 2.64: Мои скъпи братя, моля ви, слушайте обяснението на този стих и 
размислете върху значението му: едното изначално същество е известно в Неговите три 
различни аспекта. 
 
ЧЧ Ади 2.65: Самият Бог Кришна е единната, неделима Абсолютна Истина, 
окончателната реалност. Той се проявява в три черти – като Брахман, Параматма и 
Бхагаван.  

ЧЧ Ади 2.66: Смисълът на този стих спира аргументите ви. Сега слушайте друг стих на 
"Шримад Бхагаватам". 

ЧЧ Ади 2.67: "Всички тези инкарнации на Бога са или пълни части или части от 
пълните части на пуруша-аватарите. Но Кришна е Самата Върховна Божествена 
Личност. Във всяка епоха Той защитава света чрез различни Своите черти, когато 
светът е обезпокояван от враговете на Индра."24 

ЧЧ Ади 2.68: Бхагаватам описва признаците и дейностите на инкарнациите като цяло и 
причислява Шри Кришна сред тях. 

ЧЧ Ади 2.69: Това накара Сута Госвами да се почувства много загрижен. Затова той 
направи разграничение на всяка инкарнация по специфичните й признаци.   

ЧЧ Ади 2.70: Всички инкарнации на Бога са пълни части или части от пълни части на  
пуруша-аватарите, но предвечният Бог е Шри Кришна. Той е Върховната Божествена 
Личност, източникът на всички инкарнации.   

ЧЧ Ади 2.71: Някой опонент може да каже, "Това е твое тълкувание, но всъщност 
Върховният Бог е Нараяна, който се намира в трансценденталната обител. 

ЧЧ Ади 2.72: Той [Нараяна] се въплъщава като Кришна. Това е смисълът на стиха, 
както аз го разбирам. Няма нужда от по-нататъшни дискусии." 

                                                 
23 Шримад Бхагаватам 1.2.11 

24 Шримад Бхагаватам 1.3.28 
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ЧЧ Ади 2.73: На такъв объркан тълкувател можем да отговорим, “Защо прилагаш 
такава погрешна логика? Едно тълкуване никога не се приема за доказателство ако 
противоречи на принципите на писанията. 

ЧЧ Ади 2.74: Човек не трябва да поставя определението преди подлога, защото то не 
може да остане така без подходяща опора. 

ЧЧ Ади 2.75: Ако не посоча подлога, аз не употребявам определението. Най-напред 
казвам първото, а след това последното. 

ЧЧ Ади 2.76: Определението в едно изречение е онова, което е неизвестно на читателя, 
докато подлогът е това, което му е известно. 

ЧЧ Ади 2.77: Например, можем да кажем, "Този випра е много учен човек." В това 
изречение випра е подлогът, а определението е неговата ерудиция. 

ЧЧ Ади 2.78: Това, че човекът е випра е известно, но неговата ученост е непозната. 
Затова най-напред се посочва личността, а сетне неговата ерудиция.”   

ЧЧ Ади 2.79: По същия начин, всички тези инкарнации бяха известни, но чии 
инкарнации са те беше неизвестно.  

ЧЧ Ади 2.80: Най-напред думата 'ете' ['тези'] установява подлога [инкарнациите]. 
След това 'пълните части на пуруша-аватарите' следва като определение. 

ЧЧ Ади 2.81: По същия начин, когато Кришна беше най-напред изброен сред 
инкарнациите, специфичното знание за Него беше все още неизвестно.   

ЧЧ Ади 2.82: Затова първо думата 'кришна” се появява като подлога, следван от 
определението, описващо Го като изначалната Божествена Личност.   

ЧЧ Ади 2.83: Това установява, че Шри Кришна е изначалната Божествена Личност. 
Затова става ясно, че изначалната Божествена Личност трябва да е Кришна. 

ЧЧ Ади 2.84: Ако Кришна беше пълна част, а Нараяна предвечният Бог, твърдението 
на  Сута Госвами би следвало да е на обратно. 

ЧЧ Ади 2.85: Така той би казал, "Нараяна, източникът на всички инкарнации, е 
изначалната Божествена Личност. Той се е появил като Шри Кришна." 

ЧЧ Ади 2.86: Грешки, илюзия, измама и погрешно възприятие не присъстват в 
изказванията на авторитетните мъдреци. 

ЧЧ Ади 2.87: Ти казваш нещо противоречиво и се разгневяваш, когато това ти се 
посочва. Недостатъкът на твоето обяснение е размененият обект. Това е едно 
необмислено нагаждане.  
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ЧЧ Ади 2.88: Само Божествената Личност, източникът на всички други Божествени 
образи, е достоен да бъде обозначен като сваям бхагаван, или предвечния Бог.  

ЧЧ Ади 2.89: Когато от една свещ са запалени много други, аз смятам първата за 
изначалната.   

ЧЧ Ади 2.90: Кришна, по същия начин, е причината на всички причини и на всички 
инкарнации. Моля чуйте още един стих, който оборва всички неправилни тълкувания.  

ЧЧ Ади 2.91-92: Тук [в "Шримад Бхагаватам"] са описани десет теми: (1) сътворяване 
на съставките на космоса, (2) творенията на Брахма, (3) поддръжката на творението, (4) 
специално покровителство на вярващите, (5) стимулите за действие, (6) предписани 
задължения за спазващите закона граждани, (7) описание на инкарнациите на Бога, (8) 
приключване на творението, (9) освобождение от грубото и фино материално 
съществуване, и (10) крайният подслон, Върховната Божествена Личност. Десетият 
елемент е убежището на всички други. За да се разграничи този краен подслон от 
другите девет теми, махаджаните са описали тези девет, директно или индиректно, 
чрез молитви или преки обяснения.' 

ЧЧ Ади 2.93: За да бъде разбран отчетливо крайният подслон на всичко, което 
съществува, аз описах другите девет категории.  Причината за появяването на тези 
девет с право се нарича техен подслон.   

ЧЧ Ади 2.94: Божествената Личност Шри Кришна е подслонът и обителта на всичко. 
Всички вселени се намират в Неговото тяло.” 

ЧЧ Ади 2.95: Десетата Песен на "Шримад Бхагаватам" разкрива десетия обект, 
Върховната Божествена Личност, който е убежището на всички отдадени души. Той е 
известен като Шри Кришна, и е крайният източник на всички вселени. Нека отдам 
почитанията си на Него.'25 
 
ЧЧ Ади 2.96: "Човек, който познава истинската природа на Шри Кришна и Неговите 
три различни енергии, не може да остане в невежество по отношение на Него 

ЧЧ Ади 2.97: Божествената Личност Шри Кришна се наслаждава в шест главни 
експанзии. Неговите две проявления са прабхава и ваибхава. 

ЧЧ Ади 2.98: Неговите инкарнации са два вида, а именно частични и упълномощени. 
Той се появява в две възрасти – детство и юношество. 

                                                 
25 От коментарът на Шридхара Свами към пърия стих на Десета Песен от Шримад-

Бхагаватам. 
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ЧЧ Ади 2.99: Божествената Личност Шри Кришна, който е вечно във формата на 
младеж, е предвечният Бог, източникът на всички инкарнации. Той се разширява в тези 
шест категории образи, за да установи Своето върховенство из цялата вселена.   

ЧЧ Ади 2.100: В тези шест вида форми има безкрайно разнообразие. Въпреки че те са 
много, всичките са една: няма разлика между тях.   

ЧЧ Ади 2.101: Чит-шакти, която също се нарича сварупа-шакти или антаранга-
шакти, изразява много разнообразни проявления. Тя поддържа царството на Бога и 
Неговите атрибути.  

ЧЧ Ади 2.102: Външната енергия, наречена мая-шакти, е причината на безбройни 
вселени с разнообразни материални проявления.   

ЧЧ Ади 2.103: Междинната енергия, която се намира между тези две, се състои от 
безбройните живи същества. Това са трите главни енергии, които имат безкрайни 
категории и подразделения.   

ЧЧ Ади 2.104: Тези са главните проявления и експанзии на Божествената Личност и 
Неговите три енергии. Всички те са еманации от Шри Кришна, Трансценденталността. 
Те съществуват в Него.  

ЧЧ Ади 2.105: Въпреки че трите пуруши са убежището на всички вселени, Бог Кришна 
е първоначалния източник на пурушите. 

ЧЧ Ади 2.106: Затова Божествената Личност Шри Кришна е изначалният, предвечен 
Бог, източникът на всички други експанзии. Всички разкрити писания приемат Шри 
Кришна за Върховния Бог. 

ЧЧ Ади 2.107: "Кришна, който е известен като Говинда, е върховният господар. Той 
притежава вечно, блажено, духовно тяло. От Него произлиза всичко. Той няма друг 
източник, защото е изначалната причина на всички причини.'26 

ЧЧ Ади 2.108: Ти познаваш заключенията на свещените писания много добре. Ти 
създаваш тези логически аргументи,  само за да ме развълнуваш.  

ЧЧ Ади 2.109: Този същият Бог Кришна, източникът на всички инкарнации, е познат 
като сина на царя на Враджа. Той лично се появи като Бог Шри Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Ади 2.110: Затова Бог Чайтаня е Върховната Абсолютна Истина. Да бъде наречен   
Кширодакашайи Вишну не увеличава славата Му.   

ЧЧ Ади 2.111: Но такива думи от устата на един искрен предан не могат да бъдат 
погрешни. Всички възможности пребивават в Него, защото Той е предвечният Бог.   

                                                 
26 Брахма Самхита 5.1 
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ЧЧ Ади 2.112: Всички други инкарнации са установени в потенциална форма в 
изначалното тяло на предвечния Бог. Така според становището си, човек може да се 
обърне към Него като към всяка една от инкарнациите.  

ЧЧ Ади 2.113: Някои казват, че Шри Кришна е директно Нара-Нараяна. Други казват, 
че Той е директно Вамана. 

ЧЧ Ади 2.114: Някои казват, че Кришна е инкарнация на Кширодакашайи Вишну. 
Никое от тези твърдения не е невъзможно; всяко от тях е правилно както другите.   

ЧЧ Ади 2.115: Някои Го наричат Хари, или Нараяна от трансценденталния свят. 
Всичко е възможно в Кришна, защото Той е предвечният Бог.   

ЧЧ Ади 2.116: Отдавам почитанията си в нозете на всички, които слушат или четат 
тази дискусия. Моля слушайте с внимание заключението на всички тези твърдения.   

ЧЧ Ади 2.117: Един искрен ученик не трябва да пренебрегва обсъждането на такива 
заключения, като ги смята за противоречиви, защото подобни разговори укрепват ума и 
той се привързва към Шри Кришна. 

ЧЧ Ади 2.118: Чрез такова убедително изучаване аз познавам славата на Бог Чайтаня.  
Само като познава тази слава човек може да стане силен и установен в привързаност 
към Него. 

ЧЧ Ади 2.119: Просто за да разкрия славата на Шри Чайтаня Махапрабху, аз се опитах 
да опиша подробно славата на Шри Кришна.   

ЧЧ Ади 2.120: Заключението е, че Бог Чайтаня е Върховната Божествена Личност, 
Кришна, синът на царя на Враджа.  

ЧЧ Ади 2.121: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунатха, винаги 
желаейки тяхната милост, аз, Кришнадаса, разказвам "Чайтаня Чаритамрита", 
следвайки техните стъпки.   
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Глава 3 

Външните причини за появяването  
на Шри Чайтаня Махапрабху  

 

 

ЧЧ Ади 3.1: Отдавам смирените си почитания на Шри Чайтаня Махапрабху. По силата 
на подслона на Неговите лотосови нозе, дори един глупак може да събере ценните 
диаманти на заключенията на истината от мините  на разкритите писания.   

ЧЧ Ади 3.2: Вечна слава на Бог Чайтаня! Вечна слава на Бог Нитянанда! Вечна слава 
на Адвейтачандра! И вечна слава на всички предани на Бог Чайтаня! 

ЧЧ Ади 3.3: Аз разкрих значението на третия стих. Сега, о предани, моля ви, слушайте 
за смисъла на четвъртия с голямо внимание.   

ЧЧ Ади 3.4: "Нека Върховният Бог, който е известен като сина на Шримати Сачи-деви 
да бъде трансцендентално установен в най-съкровеното кътче на сърцата ви. Сияещ с 
блясъка на разтопено злато, Той слезе в епохата на Кали по Своята безпричинна 
милост, за да даде това, което никоя друга инкарнация не е предлагала преди: най-
извисеното настроение на преданото служене, настроението на интимна любов.”27   

ЧЧ Ади 3.5: Бог Кришна, синът на царя на Враджа, е Върховният Бог. Той вечно се 
наслаждава на трансцендентални забавления в Своята вечна обител, Голока, където се 
намира и Враджадхама.  

ЧЧ Ади 3.6: Веднъж в деня на Брахма Той идва в този свят, за да прояви Своите 
трансцендентални забавления.   

ЧЧ Ади 3.7: Знаем, че има четири епохи [юги], а именно Сатя, Трета, Двапара и Кали. 
Тези четири взети заедно правят една дивя-юга.   

ЧЧ Ади 3.8: Седемдесет и една дивя-юги правят една манв-антара. Има четиринадесет 
манв-антари в един ден на Брахма.   

ЧЧ Ади 3.9: Настоящият Ману, който е седмият, се нарича Вайвасвата [синът на 
Вивасван]. Двадесет и седем дивя-юги [27 x 4,320,000 слънчеви години] от неговата 
възраст вече са изминали.   

                                                 
27 “Видагдха Мадхава” 1.2 
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ЧЧ Ади 3.10: В края на Двапара-юга от двадесет и осмата дивя-юга, Бог Кришна се 
появява на земята с пълното обкръжение на Неговата вечна Враджа-дхама.   

ЧЧ Ади 3.11: Служене [дася], приятелство [сакхя], родителска обич [ватсаля] и 
интимна любов [шрингара] са четирите трансцедентални вкуса [раси]. Бог Кришна бива 
покорен от преданите, които питаят тези четири вкуса.   

ЧЧ Ади 3.12: Погълнат от такава трансцендентална любов, Бог Кришна се наслаждава 
във Враджа със Своите отдадени слуги, приятели, родители и интимни любими.   

ЧЧ Ади 3.13: Бог Кришна се наслаждава на Своите трансцедентални забавления 
докогато си пожелае и след това напуска. След като напусне, обаче, Той мисли по 
следния начин:   

ЧЧ Ади 3.14: "Дълго време не съм дарявал чистото предано служене към Мен на 
обитателите в света. Без такава любовна привързаност, съществуването на материалния 
свят е безполезно.   

ЧЧ Ади 3.15: Навсякъде в света хората Ме обожават според наставленията на 
писанията. Но просто като следва такива регулиращи принципи човек не може да 
постигне любовните чувства на преданите във Враджабхуми.   

ЧЧ Ади 3.16: Познавайки Моите съвършенства, целият свят гледа на Мен с почит и 
благоговение. Но предаността, отслабена заради това уважение, не Ме привлича.   

ЧЧ Ади 3.17: Като изпълнява такова регулирано предано служене с почит и 
благоговение, човек може да се издигне до Ваикунтха и да постигне четирите вида 
освобождение.   

ЧЧ Ади 3.18: Тези освобождения са саршти [получаване на богатства равни на тези на 
Бога], сарупя [да имаш облик като този на Бога], самипя [да живееш като личен 
придружител на Бога] и салокя [да живееш на планета Ваикунтха]. Преданите, обаче, 
никога не приемат саюджя, тъй като това означава сливане с Брахман.   

ЧЧ Ади 3.19: Аз лично ще въведа религията за тази епоха – нама-санкиртана, 
съвместното възпяване на святото име. Ще накарам света да танцува в екстаз, 
осъзнавайки четирите вкуса на любовното предано служене.   

ЧЧ Ади 3.20: Ще приема ролята на предан и ще уча всички на предано служене, като 
Самият Аз го практикувам.   

ЧЧ Ади 3.21: Човек не може да учи другите на предано служене, освен ако самият той 
не го практикува. Това заключение се потвърждава на страниците на Гита и 
Бхагаватам.   
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ЧЧ Ади 3.22: "Когато и където има упадък на религиозната практика, о потомъко на 
Бхарата, и връх вземе нерелигиозността – тогава Аз лично идвам."28  

ЧЧ Ади 3.23: "За да спася благочестивите и да унищожа безбожниците, както и за да 
възстановя принципите на религията, Аз лично се появявам, милениум след 
милениум."29   

ЧЧ Ади 3.24: "Ако Аз не покажа правилните принципи на религията, всички тези 
светове ще се разрушат. Аз ще бъда причината за нежелано население и ще навредя на 
всички тези живи същества."30 

ЧЧ Ади 3.25: "Каквито дейности извърши една велика личност, обикновените хора 
следват. И каквито стандарти установи с поведението си, целият свят ги прилага."31 

ЧЧ Ади 3.26: „Моите пълни части могат да установят религиозните принципи за всяка 
епоха, но никой освен Мен не може да разкрие този вид любовно служене, което 
извършват обитателите на Враджа.” 

ЧЧ Ади 3.27: „Има много всеблагоприятни инкарнации на Божествената Личност, но 
кой друг освен Бог Шри Кришна може да дари любовта към Бога на отдадените 
души?”32 

ЧЧ Ади 3.28: Затова в обкръжението на Своите предани Аз ще се появя на земята, за да 
извърша разнообразни колоритни забавления.”  

ЧЧ Ади 3.29: Разсъждавайки така, Божествената Личност, Самият Шри Кришна, се 
спусна в Надия рано в епохата на Кали. 

ЧЧ Ади 3.30: Така подобният на лъв Бог Чайтаня се появи в Навадвипа. Плещите Му 
са като на лъв, силата Му е лъвска и високият Му глас има лъвска мощ.” 

ЧЧ Ади 3.31: Нека този лъв се разположи в дълбините на сърцето на всяко живо 
същество и със Своя отекващ могъщ рев да разгони подобните на слонове пороци. 

ЧЧ Ади 3.32: В ранните си забавления Той е известен като Вишвамбхара, понеже 
наводнява света с нектара на предаността и по този начин спасява живите същества. 

                                                 
28 „Бхагавад Гита” 4.7 

29 „Бхагавад Гита” 4.8 

30 „Бхагавад Гита” 3.24 

31 „Бхагавад Гита” 3.21 

32 "Лагху Бхагаватамрита" 1.5.37 
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ЧЧ Ади 3.33: Глаголната форма „дубхрн” (която е коренът на думата „вишвамбхара”) 
обозначава подхранване и поддържане. Той (Бог Чайтаня) подхранва и поддържа трите 
свята, като разпространява любовта към Бога.  

ЧЧ Ади 3.34: В по-късните си забавления, Той е известен като Бог Шри Кришна 
Чайтаня. Той благославя целия свят, като учи всички за името и слава на Бог Шри 
Кришна.   

ЧЧ Ади 3.35: Знаейки, че Той [Бог Чайтаня] ще бъде инкарнацията за Кали-юга, Гарга 
Муни предсказа Неговото появяване по време на церемонията за даване на име на 
Кришна.   

ЧЧ Ади 3.36: "Това момче [Кришна] има три други цвята – бял, червен и жълт – когато 
се появява в различните епохи. Сега Той се е появил с трансцендентален черен цвят.”33   

ЧЧ Ади 3.37: Бял, червен и жълт – това са трите оттенъка на тялото, които Богът, 
съпругът на богинята на щастието, приема съответно в епохите Сатя, Трета и Кали.   

ЧЧ Ади 3.38: Сега, в Двапара-юга, Богът дойде с черен цвят. Това е същината на 
твърденията на Пураните и другите Ведически произведения в тази връзка.  

ЧЧ Ади 3.39: "В Двапара-юга Божествената Личност се появява в черен цвят на тялото. 
Той е облечен в жълто, държи Своите собствени оръжия и е украсен с камъка 
Каустубха и знаците на Шриватса. Така се описват Неговите симптоми."34 

ЧЧ Ади 3.40: Религиозната практика за епохата на Кали е разпространението на 
славата на святото име. Само с тази цел Богът, с жълт цвят, дойде като Бог Чайтаня.  

ЧЧ Ади 3.41: Блясъкът на Неговото грамадно тяло наподобява разтопено злато. 
Дълбокият звук на Неговия глас надвива гърмежите на новосъбралите се облаци.   

ЧЧ Ади 3.42: Човек, чийто размери са четири лакътя на височина и ширина от своята 
собствена ръка, е известен като велика личност.   

ЧЧ Ади 3.43: Такава личност се нарича нягродха-паримандала. Шри Чайтаня 
Махапрабху, който олицетворява всички добри качества, притежава тяло на нягродха-
паримандала. 

ЧЧ Ади 3.44: Ръцете Му са толкова дълги, че достигат до коленете Му, очите Му са 
досущ като лотосови цветя, носът Му е като сусамов цвят, а лицето Му е красиво като 
луната.   

                                                 
33 Шримад Бхагаватам 10.8.13 

34 Шримад Бхагаватам 11.5.27 
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ЧЧ Ади 3.45: Той е умиротворен, себеовладян и напълно отдаден на 
трансценденталното служене на Бог Шри Кришна. Привързан с обич към Своите 
предани, деликатен и еднакво разположен към всички живи същества.   

ЧЧ Ади 3.46: Той е украсен с гривни от сандалово дърво и ленти на ръкавите, и е 
намазан със сандалова паста. Той специално носи тези украшения докато танцува в 
шри-кришна-санкиртана. 

ЧЧ Ади 3.47: Като записвакло всички тези качества на Бог Чайтаня, мъдрецът 
Ваишампаяна включи Неговото име във "Вишну-сахасра-нама".   

ЧЧ Ади 3.48: Забавленията на Бог Чайтаня имат две части – ранни забавления [ади-
лила] и късни забавления [шеша-лила]. Той има четири имена във всяка една от тези 
лила.   

ЧЧ Ади 3.49: "В ранните си забавления Той се появява като семеен със златист цвят на 
кожата. Крайниците Му са красиви, а тялото Му, намазано с паста от сандалово дърво, 
изглежда като разтопено злато. В по-късните си забавления Той приема ордена на 
отречението санняса, и е уравновесен и умиротворен. Той е най-висшата обител на 
спокойствие и преданост, защото кара да замлъкнат неотдадените имперсоналистите."35 

ЧЧ Ади 3.50: В "Шримад-Бхагаватам" постоянно и ясно се казва, че същината на 
религията в епохата на Кали е възпяването на святото име на Кришна.   

ЧЧ Ади 3.51: "О Царю, по този начин хората в Двапара-юга обожаваха Господаря на 
вселената. В Кали-юга те също обожават Върховната Божествена Личност чрез 
ограниченията на разкритите писания. Моля те, чуй сега за това от мен."36   

ЧЧ Ади 3.52: "В епохата на Кали, интелигентните личности извършват съвместно 
възпяване, за да обожават инкарнацията на Бога, който постоянно пее имената на 
Кришна. Въпреки че цветът на кожата Му не е черен, Той е самият Кришна. Той идва 
заедно със своите спътници, слуги, оръжия и поверителни придружители."37 

ЧЧ Ади 3.53: Мои скъпи братя, моля ви слушайте за славата на Бог Чайтаня. Този стих 
дава ясно обобщение на Неговите дейности и характеристики.   

ЧЧ Ади 3.54: Двете срички "криш-на” са винаги на устата Му; или - Той постоянно 
описва Кришна с голямо удоволствие.   

ЧЧ Ади 3.55: Това са двете значения на думата “кришна-варна.” Всъщност, нищо друго 
освен Кришна не излиза от устата Му.   

                                                 
35 Махабхарата, Дана-дхарма, Вишну Сахасра Нама Стотра 

36 Шримад Бхагаватам 11.5.31 

37 Шримад Бхагаватам 11.5.32 
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ЧЧ Ади 3.56: Ако някой се опита да Го опише с черен цвят, следващото прилагателно 
[твиша акришнам] незабавно го ограничава.   

ЧЧ Ади 3.57: Цветът Му със сигурност не е черен. Всъщност, това че не е черен 
загатва, че оттенъкът Му е жълт.   

ЧЧ Ади 3.58: "Чрез изпълнение на жертвоприношението на съвместното възпяване на 
святото име, образованите учени в епохата на Кали обожават Бог Кришна, който е сега 
не е черен на цвят, заради силния изблик на чувствата на Шримати Радхарани. Той е 
единственото обожаемо Божество за парамахамсите, които са постигнали най-висшето 
ниво на четвъртата степен [санняса]. Нека този Върховен Бог, Чайтаня, ни дари със 
Своята огромна безпричинна милост.”38   

ЧЧ Ади 3.59: Човек може ясно да види Неговото сияние като разтопено злато, което 
разпръсква мрака на невежеството.   

ЧЧ Ади 3.60: Греховният живот на живите същества е резултат от невежество.  За да 
унищожи това невежество, Той е довел различни оръжия, такива като Своите 
приближени спътници, Своите предани и святото име.   

ЧЧ Ади 3.61: Най-голямото невежество се състои от дейности, били те религиозни или 
нерелигиозни, които се противопоставят на преданото служене. Те са известни като 
грехове [калмаша]. 

ЧЧ Ади 3.62: Вдигайки ръцете Си, възпявайки святото име и поглеждайки към всички 
с дълбока любов, Той отстранява всички грехове и потапя всеки в любов към Бога.   

ЧЧ Ади 3.63: "Нека Върховният Бог в облика на Шри Чайтаня Махапрабху да излее 
безпричинната си милост върху нас. Неговият усмихнат поглед незабавно премахва 
всички скърби в света, а думите Му съживяват благоприятните растения на 
предаността, като разрастват листата им. Приемането на подслон в Неговите лотосови 
нозе незабавно пробужда трансценденталната любов към Бога.”39  

ЧЧ Ади 3.64: Всеки, който погледне Неговото красиво тяло или прекрасно лице, се 
освобождава от всички грехове и постига богатството на любовта към Бога. 

ЧЧ Ади 3.65: В други инкарнации Богът идва заедно с армии и оръжия, но в тази 
инкарнация Неговите воини са пълните Му части и придружители.   

ЧЧ Ади 3.66: "Бог Шри Чайтаня Махапрабху завинаги е най-обожаемото Божество за 
полубоговете, в това число Бог Шива и Бог Брахма, които дойдоха предрешени като 

                                                 
38 Двития Шри Чайтанящака 1, от Става-мала на Шрила Рупа Госвами   

39 Двития Шри Чайтанящака 8, от Става-мала на Шрила Рупа Госвами   
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обикновени хора, хранейки в себе си любов към Него. Той наставлява Своите отдадени 
в предано служене на Него. Ще бъде ли Той отново обект на моето зрение?“40 

ЧЧ Ади 3.67: Неговите пълни части и придружители извършват работата на оръжия, 
като свои специфични задължения. Моля чуйте от мен друго значение на думата 
“анга.”   

ЧЧ Ади 3.68: Според доказателствата от разкритите писания, един телесен крайник 
[анга] също се нарича част [амша], а част от крайника се нарича част от частта   
[упанга]. 

ЧЧ Ади 3.69: "О Боже на боговете, Ти си този, който вижда цялото творение. Ти си 
наистина най-скъпият в живота на всеки. Не си ли Ти, следователно, моят баща, 
Нараяна? "Нараяна" се отнася за този, чиято обител е във водата, родена от Нара 
[Гарбходакашаий Вишну], а този Нараяна е Твоя пълна част. Всички Твои пълни части 
са трансцендентални. Те са абсолютни и не са творения на мая."41 

ЧЧ Ади 3.70: Проявлението на Нараяна, който господства във всяко сърце, както и 
Нараяна, който живее във водите [Карана, Гарбха и Кшира], е Твоя пълна част. Затова 
Ти си изначалният Нараяна.   

ЧЧ Ади 3.71: Думата "анга" наистина се отнася до пълните части. Такива проявления 
никога не трябва да бъдат смятани за продукти на материалната природа, защото 
всички Те са трансцендентални, изпълнени със знание и блаженство.  

ЧЧ Ади 3.72: Шри Адвейта Прабху и Шри Нитянанда Прабху са пълни части от Бог 
Чайтаня. Така Те са крайници [анги] от Неговото тяло. Частите на тези два крайника се 
наричат упанги.   

ЧЧ Ади 3.73: Така Богът е въоръжен с остри оръжия под формата на Негови части и 
пълни дялове. Всички тези оръжия са достатъчно способни да сразят безверните 
атеисти.   

ЧЧ Ади 3.74: Шри Нитянанда Госай е директно Халадхара [Бог Баларама], а Адвейта 
Ачария е Самата Божествена Личност.   

ЧЧ Ади 3.75: Тези двама военачалници, заедно с Техните воини, такива като Шриваса 
Тхакура, пътуват навсякъде и възпяват святото име на Бога.   

ЧЧ Ади 3.76: Самите черти на Бог Нитянанда подсказват, че Той покорява 
неверниците. Всички грехове и неверници се разбягват от силните викове на Адвейта 
Ачария.   

                                                 
40 Прартхана Шри Чайтанящака 1, от Става-мала на Шрила Рупа Госвами   

41 Шримад Бхагаватам 10.14.14 
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ЧЧ Ади 3.77: Бог Шри Кришна Чайтаня е основателят на санкиртана [съвместното 
възпяване на святото име на Бога]. Този, който Го обожава посредством санкиртана, е 
наистина щастлив.   

ЧЧ Ади 3.78: Такъв човек е наистина интелигентен, докато другите, които имат беден 
запас от знание, трябва да понасят цикъла на повтарящото се раждане и смърт. От 
всички жертвени обреди, възпяването на святото име на Бога е най-възвишеният.   

ЧЧ Ади 3.79: Човек, който казва, че десет милиона жертвоприношения ашвамедха се 
равняват на възпяването на святото име на Кришна, е несъмнено атеист. Той със 
сигурност ще бъде наказан от Ямараджа.   

ЧЧ Ади 3.80: В благоприятното въведение към "Бхагавата-сандарбха", Шрила Джива 
Госвами дава следния стих като обяснение.  

ЧЧ Ади 3.81: "Приемам подслона на Бог Шри Кришна Чайтаня Махапрабху, който е 
отвън със светъл цвят на кожата, но отвътре е самият Кришна. В тази епоха на Кали 
Той разкрива Своите експанзии [Своите анга и упанга] като изпълнява съвместно 
възпяване на святото име на Бога."42 

ЧЧ Ади 3.82: От Упапураните научаваме как Шри Кришна дарил с милостта си 
Вясадева, като му казал следното.   

ЧЧ Ади 3.83: "О учени брахмана, понякога Аз приемам сана на отречението, за да 
подтикна падналите хора в епохата на Кали да приемат преданото служене на Бога." 

ЧЧ Ади 3.84: Шримад-Бхагаватам, Махабхарата, Пураните и другите ведически 
литературни произведения всичките дават доказателства за това, че Бог Шри Кришна 
Чайтаня Махапрабху е инкарнацията на Кришна. 

ЧЧ Ади 3.85: Човек може също така директно да види въздействието на Бог Чайтаня, 
което се проявява в Неговите необикновени дейности и необикновени реализации в 
Кришна съзнание.   

ЧЧ Ади 3.86: Но невярващите не виждат това, което е очевидно, точно както бухалите 
не виждат лъчите на слънцето.   

ЧЧ Ади 3.87: "О мой Господи, тези, които са повлияни от демонични принципи, не 
могат да Те осъзнаят, въпреки че Ти явно си Върховният, поради възвишените Ти 
качества, форми, характер и необикновена сила, които се утвърждават от всички 
разкрити писания в качеството на доброто и от прочутите трансценденталисти в 
божествената природа."43 

                                                 
42 Бхагавата Сандарбха, 81 

43 Стотра-ратна (12) от Ямуначария 
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ЧЧ Ади 3.88: Бог Шри Кришна се опитва да се покрие по много начини, но независимо 
от това Неговите чисти предани Го познават какъвто е.   

ЧЧ Ади 3.89: "О, Господи мой, всичко в материалната природа е ограничено от 
времето, пространството и мисълта. Твоите характеристики, обаче, бидейки 
несравними и ненадминати, са винаги трансцендентални спрямо такива ограничения. 
Понякога Ти покриваш тези характеристики със Своята собствена енергия, но 
независимо от това Твоите чисти предани винаги могат да Те виждат при всички 
обстоятелства."44 

ЧЧ Ади 3.90: Онези, чиято природа е демонична, никога не могат да узнаят Кришна, но 
Той е неспособен да се скрие от чистите си предани.   

ЧЧ Ади 3.91: "Има две класи хора в този сътворен свят. Едната се състои от 
демоничните, а другата от божествените. Преданите на Бог Вишну са божествените, 
докато другите, които са точно обратното, са наречени демони."45 

ЧЧ Ади 3.92: Адвейта Ачария Госвами е инкарнация на Бога като преданоотдаден. 
Неговите високи викове бяха причината за инкарнацията на Кришна.  

ЧЧ Ади 3.93: Винаги, когато Шри Кришна пожелае да прояви Своя инкарнация на 
Земята, най-напред Той създава инкарнации на Своите почитаеми предшественици.   

ЧЧ Ади 3.94: Така уважаваните личности като Неговия баща, майка и духовен учител 
всички те най-напред приемат раждане на Земята.   

ЧЧ Ади 3.95: Мадхавендра Пури, Ишвара Пури, Шримати Сачимата и Шрила 
Джаганнатха Мишра се появиха всички заедно с Адвейта Ачария.   

ЧЧ Ади 3.96: След като се появи, Адвейта Ачария откри, че светът бе лишен от 
предано служене към Шри Кришна, защото хората бяха погълнати в материални 
дейности.   

ЧЧ Ади 3.97: Всички се занимаваха с материално наслаждение, било то греховно или 
благочестиво. Никой не се интересуваше от трансценденталното служене на Бога, което 
може да донесе пълно облекчение от повтарящите се раждане и смърт.  

ЧЧ Ади 3.98: Виждайки дейностите в света, Ачария изпита състрадание и започна да 
мисли какво може да направи за благото на хората.   

ЧЧ Ади 3.99: [Адвейта Ачария мислеше:] "Ако Шри Кришна можеше да се появи като 
инкарнация, Той самият щеше да проповядва преданост с личния си пример.”   

                                                 
44 Стотра-ратна (13) от Ямуначария 

45 стих от Падма Пурана 
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ЧЧ Ади 3.100:"В тази епоха на Кали няма друга религия освен възпяването на святото 
име на Бога, но как Богът ще се появи като инкарнация в тази епоха?   

ЧЧ Ади 3.101: "Аз ще обожавам Кришна с пречистен ум. Постоянно ще Му се моля със 
смирение.”   

ЧЧ Ади 3.102: "Моето име, „Адвейта”, ще ми подхожда само ако успея да накарам 
Кришна да постави началото на движението за възпяване на святото име." 

ЧЧ Ади 3.103: Докато мислеше за това как да умилостиви Кришна с обожание, следния 
стих Му дойде наум.   

ЧЧ Ади 3.104: "Шри Кришна, който е много милостив към Своите преданоотдадени, 
продава Себе си на предания, който просто му предложи листо от туласи и шепа 
вода."46 

ЧЧ Ади 3.105-106: Адвейта Ачария размишляваше върху смисъла на стиха по следния 
начин: " Като не може да намери никакъв начин да изплати дълга, който дължи на онзи, 
който му предлага листо туласи и вода, Господ Кришна си казва: "Аз не притежавам 
богатство, което да се равнява на едно листо туласи и вода. " 

ЧЧ Ади 3.107: "Така Богът изплаща дълга като отдава Себе си на предания.” 
Разсъждавайки по този начин, Ачария започна да обожава Бога.   

ЧЧ Ади 3.108: Мислейки за лотосовите нозе на Шри Кришна, Той постоянно 
предлагаше пъпки от туласи във вода от Ганг.   

ЧЧ Ади 3.109: Той призоваваше Шри Кришна с високи възгласи и така стана причина 
Кришна да се появи.   

ЧЧ Ади 3.110: Затова главната причина за идването на Шри Чайтаня е този призив на 
Адвейта Ачария. Богът, закрилник на религията, се появява по желание на Своя предан. 

ЧЧ Ади 3.111: "О мой Господи, Твоите чисти предани винаги Те виждат и чуват. Ти 
също така живееш в подобните им на лотоси сърца, които са се пречистили с предано 
служене. О мой Господи, който си възславян с възвишени молитви, Ти оказваш 
специална милост на Своите предани, като се проявяваш във вечните форми, в които те 
Те приветстват."47 

ЧЧ Ади 3.112: Същината на смисъла на този стих е, че Бог Кришна се появява във 
всички Свои неизброими вечни форми заради желанията на Неговите чисти предани.   

                                                 
46 стих от Гаутамия-тантра 

47 Шримад Бхагаватам 3.9.11 
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ЧЧ Ади 3.113: Ето как аз ясно обозначих смисъла на четвъртия стих. Бог Гауранга [Бог 
Чайтаня] се появи като инкарнация, за да разпространява чиста любов към Бога.   

ЧЧ Ади 3.114: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунатха, винаги 
желаейки тяхната милост, аз, Кришнадаса, разказвам "Чайтаня Чаритамрита", 
следвайки техните стъпки.   
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Глава 4 
Тайните причини за появяването  
на Шри Чайтаня Махапрабху 

 
 
 
ЧЧ Ади 4.1 По милостта на Бог Чайтаня Махапрабху, дори едно глупаво дете може 
напълно да опише истинската природа на Бог Кришна, който се наслаждава на 
забавления във Враджа, в съответствие с виждането на разкритите писания.   

ЧЧ Ади 4.2 Вечна слава на Бог Чайтаня Махапрабху! Вечна слава на Бог Нитянанда! 
Вечна слава на Адвейта Ачария! И вечна слава на всички предани на Бог Чайтаня!  

ЧЧ Ади 4.3 Описах значението на четвъртия стих. Сега, о предани, моля чуйте 
обяснението на петия стих.   

ЧЧ Ади 4.4 Просто за да обясня оригиналния стих, най-напред ще спомена неговото 
значение.   

ЧЧ Ади 4.5 Аз дадох същинското значение на четвъртия стих: тази инкарнация [Шри 
Чайтаня Махапрабху] идва, за да проповядва възпяването на святото име и да 
разпространи любовта към Бога.   

ЧЧ Ади 4.6 Въпреки че това е вярно, то е само външната причина за Божието 
пришествие. Моля чуйте една друга, поверителна причина за появяването на Бога.   

ЧЧ Ади 4.7 Писанията заявяват, че Бог Кришна преди се появи да отнеме товара на 
земята.   

ЧЧ Ади 4.8 Да отнема този товар, обаче, не е работа на Върховния Бог. Поддръжникът, 
Бог Вишну, е този, който защитава вселената.   

ЧЧ Ади 4.9 Но времето да отнеме товара на света се застъпи с времето за появяването 
на инкарнацията на Бог Кришна.   

ЧЧ Ади 4.10 Когато цялостният Върховен Бог идва, всички други инкарнации се 
събират в Него.   

ЧЧ Ади.11-12 Бог Нараяна, четирите първоначални експанзии [Васудева, Санкаршана, 
Прадюмна и Анируддха], Матся и другите лила-инкарнации, юга-аватарите, манв-
антара-инкарнациите и всички останали инкарнации — те до една идват в тялото на 
Бог Кришна. По този начин се появява цялостната Върховна Личност, Самият Бог 
Кришна. 
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ЧЧ Ади 4.13 Затова тогава Бог Вишну присъства в тялото на Бог Кришна и Бог Кришна 
убива демоните чрез Него.   

ЧЧ Ади 4.14 Ала убиването на демоните е второстепенна задача. Сега аз ще говоря за 
главната причина за инкарнацията на Бога.   

ЧЧ Ади 4.15-16 Желанието на Господ да се появи бе породено от две причини: Той 
искаше да вкуси сладката същност на настроенията на любовта към Бога и искаше да 
разпространява в света преданото служене на равнището на спонтанното привличане. 
Затова Той е известен като върховно ликуващ и като най-милостив от всички.   

ЧЧ Ади 4.17 [Бог Кришна си мислеше:] "Цялата вселена е изпълнена със схващането за 
Моето величие, но любов, отслабена от усещането за величие, не Ме удовлетворява.” 

ЧЧ Ади 4.18 Ако някой Ме смята за Върховния Бог, а себе си за подчинен, Аз не 
ставам подвластен на неговата любов, нито тя може да Ме контролира.   

ЧЧ Ади 4.19 В каквото трансцендентално настроение Ме обожава Моят предан, Аз му 
отвръщам. Такова е Моето естествено поведение.   

ЧЧ Ади 4.20 "По какъвто начин Моите предани Ми се отдадат, Аз ги възнаграждавам 
съответно. Всеки следва Моя път във всяко едно отношение, о сине на Притха."48 

ЧЧ Ади 4.21-22 "Ако някой пази чиста любовна привързаност към Мен, мисли за Мен 
като свой син, приятел или любим, смятайки себе си за велик, а Мен за негов равен или 
по-ниско поставен, Аз ставам подчинен на него. 

ЧЧ Ади 4.23 'Преданото служене, което живите същества отдават на Мен, съживява 
техния вечен живот. О мои скъпи девойки от Враджа, вашата привързаност към Мен е 
ваша добра съдба, защото тя е единственото средство, с което вие постигнахте Моето 
благоразположение.”49  

ЧЧ Ади 4.24 Майка понякога ме завързва като неин син. Тя ме отглежда и закриля, 
като Ме мисли за съвсем безпомощен.“   

ЧЧ Ади 4.25 Моите другари се покатерват на раменете Ми в чисто приятелство, 
казвайки: “Що за големец си Ти? Ти и аз сме равни." 

ЧЧ Ади 4.26 Ако Моята любима спътница Ме укорява и се мръщи, това отвлича ума 
Ми от  почтителните химни на Ведите.   

                                                 
48 „Бхагавад Гита” 4.11 

49 „Шримад Бхагаватам” 10.82.44 
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ЧЧ Ади 4.27-28 Вземайки тези чисти предани с Мен, Аз ще дойда и ще се забавлявам 
по различни, удивителни начини, непознати дори във Ваикунтха. Ще разпространявам 
такива забавления, от които дори и Аз съм удивен.   

ЧЧ Ади 4.29 Влиянието на йога-мая ще вдъхнови гопите с чувството, че Аз съм техен 
любовник. 

ЧЧ Ади 4.30 Нито гопите, нито Аз ще забележим това, защото умовете ни ще бъдат 
винаги очаровани от красотата и качествата ни един на друг.  

ЧЧ Ади 4.31 Чиста привързаност ще ни обединява дори за сметка на моралните и 
религиозните задължения (дхарма). Съдбата понякога ще ни събира заедно и понякога 
ще ни разделя.   

ЧЧ Ади 4.32 Аз ще вкуся същността на всички тези раси и по този начин ще 
облагодетелствам всички предани. 

ЧЧ Ади.33 Тогава, като чуят за чистата любов на обитателите на Враджа, преданите ще 
Ме обожават по пътя на спонтанната любов, изоставяйки всички ритуали на 
религиозността и плодоносните дейности." 

ЧЧ Ади 4.34 "Кришна проявява Своята вечна, подобна на човешката форма и извършва 
Своите забавления, за да окаже милост на преданите. След като чуе за тези забавления, 
човек трябва да се захване със служене на Него."50 

ЧЧ Ади 4.35 Тук употребата на глаголът "бхавет", който е в повелително наклонение, 
ни указва, че това със сигурност трябва да бъде направено. Неподчинението би 
означавало изоставяне на дълга.   

ЧЧ Ади 4.36-37 Точно както желанията са основната причина за появата на Кришна, 
докато унищожаването на демоните е само странична необходимост, така за Шри 
Кришна Чайтаня, Върховния Бог, провъзгласяването на дхармата за епохата е 
несъществено.   

ЧЧ Ади 4.38 Когато Богът пожела да се появи по друга причина, времето за 
разпространение на религията за епохата също настана.   

ЧЧ Ади 4.39 Така с две намерения Богът се появи заедно със Своите предани и вкуси 
нектара на према със съвместното възпяване на святото име.   

ЧЧ Ади 4.40 Така, Той разпространи киртана дори сред недокосваемите. Той изплете 
гирлянд от святото име и према, с който нагизди целия материален свят.   

                                                 
50 Шримад Бхагаватам 10.33.36 
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ЧЧ Ади 4.41 По този начин, приемайки чувствата на отдаден, Той проповядваше 
предано служене, като същевременно лично го практикуваше.   

ЧЧ Ади 4.42 Четири вида предани са получатели на четирите вида настроения в любов 
към Бога, а именно служене, приятелство, родителска обич и интимна любов.   

ЧЧ Ади 4.43 Всеки един вид предан чувства, че неговото отношение е най-превъзходно 
и така в това настроение той вкусва голямо щастие с Бог Кришна. 

ЧЧ Ади 4.44 Но ако сравним чувствата по непредубеден начин, ние можем да 
заключим, че настроението на интимна любов носи по-висша наслада от всички други.   

ЧЧ Ади 4.45 "Нарастващата любов се изпитва в различни вкусове, един над друг. Но 
тази любов, която има най-висшият вкус в постепенното развитие на желанието, се 
проявява под формата на интимна любов.”51   

ЧЧ Ади 4.46 Затова аз я наричам мадхура-раса. Тя има още две подразделения, а 
именно брачна и извънбрачна любов.   

ЧЧ Ади 4.47 Има голямо нарастване на вкуса в извънбрачното настроение на любов. 
Такава любов не може да се открие никъде другаде освен във Враджа.   

ЧЧ Ади 4.48 Това настроение е безгранично в девойките на Враджа, но сред тях то 
намира съвършен израз в Шри Радха.  

ЧЧ Ади 4.49 Нейната чиста, зряла любов надминава тази на всички други. Нейната 
любов е причината Бог Кришна да вкусва сладостта на интимните отношения.   

ЧЧ Ади 4.50 Затова Бог Гоуранга, който е Самият Шри Хари, прие чувствата на Радха 
и така изпълни Своите собствени желания.   

ЧЧ Ади 4.51 "Бог Чайтаня е подслонът на полубоговете, целта на Упанишадите, 
крайната цел на великите мъдреци, прекрасния подслон на Своите предани и същината 
на любовта на лотосооките гопи. Ще стане ли Той отново видим за мен?"52 

ЧЧ Ади 4.52 "Бог Кришна пожела да вкуси безграничните нектарни настроения на 
любовта на една от множеството Негови любими девойки [Шри Радха] и така Той прие 
формата на Бог Чайтаня. Той вкуси тази любов, докато прикриваше Своя собствен 
тъмен цвят с Нейния сияен жълт цвят. Нека този Бог Чайтаня ни удостои с милостта 
Си.”53   

                                                 
51 „Бхакти Расамрита Синдху” 2.5.38 

52 Пратхама Шри Чайтанящака 2 от Става-мала на Шрила Рупа Госвами    

53 Двития Шри Чайтанящака 3 от Става-мала на Шрила Рупа Госвами    
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ЧЧ Ади 4.53 Да приеме екстатична любов е главната причина, заради която Той се 
появи и възстанови религиозната система за тази епоха. Сега аз ще обясня тази 
причина. Моля ви, слушайте всички.   

ЧЧ Ади 4.54 След като най-напред намекнах за стиха, описващ главната причина за 
появяването на Бога, сега аз ще разкрия пълния му смисъл.   

ЧЧ Ади 4.55 Любовните отношения между Шри Радха и Кришна са трансцендентални 
проявления на вътрешната енергия на удоволствието на Бога. Въпреки че Радха и 
Кришна имат една идентичност, Те са вечно отделни индивидуалности. Сега тези две 
трансцендентални личности отново се сляха в образа на Шри Кришна Чайтаня. 
Покланям се на Него, който идва с чувствата и цвета на Шримати Радхарани, въпреки 
че е самият Кришна.    

ЧЧ Ади 4.56 Радха и Кришна са една и съща личност, но са приели две тела. Така Те се 
наслаждават един на друг, вкусвайки настроенията на любовта.   

ЧЧ Ади 4.57 Сега, за да се наслаждават на раса, Те се появиха в едно тяло като Бог 
Чайтаня Махапрабху.   

ЧЧ Ади 4.58 Затова аз най-напред ще очертая позицията на Радха и Кришна. От това 
описание ще стане известна славата на Бог Чайтаня.   

ЧЧ Ади 4.59 Шримати Радхика е трансформация на любовта на Кришна. Тя е Неговата 
вътрешна енергия, наречена хладини. 

ЧЧ Ади 4.60 Тази енергия хладини доставя удоволствие на Кришна и подхранва 
Неговите предани.  

ЧЧ Ади 4.61 Тялото на Бог Кришна е вечно [сат], пълно със знание [чит] и пълно с 
блаженство (ананда). Неговата една духовна енергия се проявява в три форми.   

ЧЧ Ади 4.62 Хладини е Неговият аспект на блаженство; сандхини - на вечно 
съществуване; а  самвит -  на познанието, което също се приема за знание.   

ЧЧ Ади 4.63 "О Господи, Ти си опората на всичко. Трите качества хладини, сандхини и 
самвит съществуват в Теб като една духовна енергия. Но материалните проявления, 
които причиняват щастие, страдание и смесица от двете, не съществуват в Теб, защото 
Ти нямаш материални качества."54 

ЧЧ Ади 4.64 Съществената част на енергията сандхини е шуддха-саттва. 
Съществуването на Бог Кришна се опира на нея.   

                                                 
54 Вишну Пурана 1.12.69 
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ЧЧ Ади 4.65 Майката и бащата на Кришна, обителта Му, къщата, спалнята, местата за 
сядане и т.н. са всички трансформации на шуддха-саттва. 

ЧЧ Ади 4.66 "Състоянието на чисто добро [шуддха-саттва], в което Върховният Бог 
се разкрива без никакво покритие, се нарича васудева. В това чисто състояние 
Върховният Бог, който е отвъд материалните сетива и е известен като Васудева, е 
възприеман от моя ум." 55 

ЧЧ Ади 4.67 Същността на енергията самвит е знанието, че Върховният Божествена 
Личност е Бог Кришна. Всички други видове знание, такива като знанието за Брахман, 
са нейни съставни части.   

ЧЧ Ади 4.68 Същността на енергията хладини е любов към Бога, същността на любовта 
към Бога е емоция [бхава], а крайното развитие на емоцията е махабхава. 

ЧЧ Ади 4.69 Шри Радха Тхакурани е олицетворението на махабхава. Тя е хранилището 
на всички добри качества и скъпоценният камък сред всички любими спътнички на Бог 
Кришна. 

ЧЧ Ади 4.70 "От тези две гопи [Радхарани и Чандравали], Шримати Радхарани е по-
издигната във всяко отношение. Тя е олицетворението на махабхава и надминава 
всички по добри качества."56 

ЧЧ Ади 4.71 Нейният ум, сетива и тяло са пропити с любов към Кришна. Тя е личната 
енергия на Кришна и Му помага в Неговите забавления.   

ЧЧ Ади 4.72 „Обожавам Говинда, предвечния Бог, който живее в собствената си 
обител, Голока, с Радха, която наподобява Неговия духовен облик и олицетворява 
екстатичната енергия [хладини]. Техни придружители са Нейните доверени приятелки, 
които въплъщават разширенията на Нейното тяло и които са наситени и пропити с 
вечно блажена духовна раса." 57 

ЧЧ Ади 4.73 Сега, моля ви, слушайте как придружителките на Бог Кришна Му 
съдействат да вкусва раса и как Му помагат в забавленията.   
 
ЧЧ Ади 4.74-75: Любимите спътнички на Бог Кришна са три вида: богините на 
щастието, цариците и доячките от Враджа, които са най-издигнати от всички. Тези 
спътнички произлиза до една от Радхика.  

ЧЧ Ади 4.76: Точно както Бог Кришна е изворът, причината на всички инкарнации, 
така и Шри Радха е причината на всички тези спътнички.  

                                                 
55 Шримад Бхагаватам 4.3.23 

56 Удджвала-ниламани (Радха-пракарана 3) 

57 Брахма Самхита (5.37) 
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ЧЧ Ади 4.77: Богините на щастието са частични проявления на Шримати Радхика, а 
цариците са отражения на Нейния образ.  

ЧЧ Ади 4.78: Богините на щастието са Нейни пълни части и проявяват формите на 
ваибхава-виласа. Цариците са от естеството на Нейни ваибхава-пракаша. 

ЧЧ Ади 4.79: Враджа девите имат разнообразни телесни черти. Те са Нейни експанзии 
и са инструментите за развиване на раса.  

ЧЧ Ади 4.80: Без много приятелки няма такова ликуване в раса. Затова има много 
проявления на Шримати Радхарани, които помагат в забавленията на Бога.  

ЧЧ Ади 4.81: Сред тях има различни групи другарки във Враджа, които са дарени с 
разнообразни чувства и вкусове. Те помагат на Бог Кришна да вкуси цялата сладост на 
танца-раса и други забавления.  

ЧЧ Ади 4.82: Радха е тази, която доставя удоволствие на Говинда и Тя е също тази, 
която очарова Говинда. Тя е всичко за Говинда и е най-скъпоценната от всичките Му 
придружителки.  

ЧЧ Ади 4.83: „Трансценденталната богиня Шримати Радхарани е директно 
съответствие на Бог Шри Кришна. Тя е централната фигура сред всички богини на 
щастието. Тя притежава цялата привлекателност, с която привлича всепривличащата 
Божествена Личност. Тя е предвечната вътрешна енергия на Бога.”58 

ЧЧ Ади 4.84: „Деви” означава „бляскава и най-красива.” Или другояче означава 
„прекрасната обител на обожание и любовни забавления на Бог Кришна.” 

ЧЧ Ади 4.85: „Кришна-майи” означава „онази, чието вътре и вън е Бог Кришна.” Тя 
вижда Бог Кришнанакъдето и да погледне.  

ЧЧ Ади 4.86: "Кришна-майи” също означава, че Тя е идентична с Бог Кришна, защото 
въплъщава настроенията на любовта. Енергията на Бог Кришна е тъждествена с Него.  

ЧЧ Ади 4.87: Нейното обожание (арадхана) се състои в изпълнение на желанията на 
Бог Кришна. Затова Пураните Я наричат Радхика.  

ЧЧ Ади 4.88: „Тя е тази, която наистина обожава Божествената Личност. Затова Бог 
Говинда,  удовлетворен от Нея, Я е завел на усамотено място, изоставяйки всички 
нас.”59 

                                                 
58 Брихад Гаутамя Тантра 

59 Шримад Бхагаватам 10.30.28 
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ЧЧ Ади 4.89: Затова Радха е парама-девата, върховната богиня, и е обожаема от 
всеки. Тя е закрилницата на всички и майката на цялата вселена.  

ЧЧ Ади 4.90: Вече обясних значението на „сарва-лакшми”. Радха е изначалният извор 
на всички богини на щастието.  

ЧЧ Ади 4.91: Още „сарва-лакшми” означава, че Тя напълно представя шестте 
достояния на Кришна. Затова Тя е върховната енергия на Бог Кришна.  

ЧЧ Ади 4.92: Думата „сарва-канти” посочва, че тялото Й притежава цялата красота и 
блясък. Всички лакшми добиват красотата си от Нея.  

ЧЧ Ади 4.93: „Канти” може също да значи „всички желания на Бог Кришна.” Всички 
желания на Бог Кришна се покоят в Шримати Радхарани. 

ЧЧ Ади 4.94: Шримати Радхика изпълнява всички желания на Бог Кришна. Това е 
значението на „сарва-канти.” 

ЧЧ Ади 4.95: Бог Кришна омайва света, но Шри Радха омайва дори Него. Затова Тя е 
върховната сред всички богини.  

ЧЧ Ади 4.96: Шри Радха е пълната сила, а Бог Кришна е притежателят на пълната 
сила. Те не се различават, както свидетелстват разкритите писания.  

ЧЧ Ади 4.97: Те наистина са идентични, точно както мускусът и неговият аромат са 
неотделими, или както огънят и неговата топлина не се различават.  

ЧЧ Ади 4.98:  Така Радха и Бог Кришна са едно, но са приели две форми, за да се 
наслаждават на сладостни забавления.  

ЧЧ Ади 4.99-100:  За да разпространи према-бхакти (предано служене в любов към 
Бога), Кришна се появи като Шри Кришна Чайтаня с настроението и цвета на Шри 
Радха. Така аз обясних значението на петия стих.  

ЧЧ Ади 4.101: За да обясня шестия стих, аз най-напред ще загатна значението му.  

ЧЧ Ади 4.102: Богът дойде, за да разпространява санкиртана. Това е външната 
причина, както вече посочих.  

ЧЧ Ади 4.103: Има една основна причина за появяването на Бог Кришна. Тя произлиза 
от собствените Му занимания като най-главния наслаждаващ се на любовни 
взаимоотношения.  

ЧЧ Ади 4.104: Тази най-поверителна причина е тристранна. Тя бе разкрита от Сварупа 
Дамодара.  
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ЧЧ Ади 4.105: Сварупа Госай е най-приближеният спътник на Бога. Затова той добре 
познава всички тези теми.  

ЧЧ Ади 4.106: Сърцето на Бог Чайтаня е съвършено подобие на емоциите на Шри 
Радхика. Затова чувства на удоволствие и болка постоянно възникват в него.  

ЧЧ Ади 4.107: В последната част от забавленията си, Бог Чайтаня бе обсебен от 
лудостта на раздялата от Бог Кришна.  Той действаше по погрешни начини и 
бълнуваше.   

ЧЧ Ади 4.108: Точно както Радхика си загуби ума при вида на Уддхава, така и Бог 
Чайтаня бе обсебен ден и нощ от лудостта на раздялата.  

ЧЧ Ади 4.109: Нощем Той говореше несвързано, обвил с ръце врата на Сварупа 
Дамодара. Той изливаше сърцето си в екстатично вдъхновение.  

ЧЧ Ади 4.110: Когато в сърцето Му се надигнеше някое определено чувство, Сварупа 
Дамодара Го удовлетворяваше, като пееше песни или рецитираше стихове в същото 
настроение. 

ЧЧ Ади 4.111: Да се анализират тези забавления сега не е необходимо. По-късно аз ще 
ги обясня подробно.  

ЧЧ Ади 4.112: Преди във Враджа Бог Кришна прояви три възрасти, а именно детство, 
момчешка възраст и юношество. Неговото юношество е особено значимо. 

ЧЧ Ади 4.113: Родителската обич направи детството Му плодотворно. Момчешката Му 
възраст бе сполучлива с приятелите Му. 

ЧЧ Ади 4.114: В младостта Той вкуси есенцията на раса, изпълнявайки желанията Си в 
забавления като танца-раса с Шримати Радхика и другите гопи.  

ЧЧ Ади 4.115: В младостта си Бог Кришна увенча с успех всичките си три възрасти, 
както и цялата вселена, чрез Своите любовни забавления като танца раса.  

ЧЧ Ади 4.116: „Бог Мадхусудана се наслади на младостта Си със забавления в есенни 
нощи насред подобните на перли пастирки. Така Той разпръсна всички нещастия в 
света.”60  

ЧЧ Ади 4.117: „Бог Кришна накара Шримати Радхарани да затвори очите си от срам 
пред приятелките Й с думите си, свързани с любовните Им забавления от предишната 
нощ. След това демонстрира най-висшия предел на уменията, като изрисува картини на 
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играещи си делфини върху гърдите Й. По този начин Бог Хари направи младостта си 
успешна, като извърши забавления в храстите с Шри Радха и Нейните приятелки.”61 

ЧЧ Ади 4.118: „О Пурнамаси, ако Бог Хари не бе се спуснал в Матхура с Шримати 
Радхарани, цялото това творение – и особено Купидон, богът на любовта – щяха да са 
безполезни.”62 

ЧЧ Ади 4.119-120: Въпреки че Бог Кришна, обителта на всички сладостни вкусове, в 
миналото бе се насладил по този начин на същината на любовните настроения, все пак 
Той не успя да изпълни три желания, макар че положи усилия да ги опита.  

ЧЧ Ади 4.121: Ще обясня първото Му желание. Кришна казва, „Аз съм първоначалната 
причина на всички раси.  

ЧЧ Ади 4.122: Аз съм пълната духовна истина и съм изтъкан изцяло от радост, но 
любовта на Шримати Радхарани ме влудява.  

ЧЧ Ади 4.123: Не познавам силата на любовта на Радха, с която Тя винаги ме покорява.  

ЧЧ Ади 4.124: Любовта на Радхика е Моят учител, а Аз съм Неин танцуващ ученик. 
Нейната према ме кара да танцувам различни неизвестни досега танци. 

ЧЧ Ади 4.125: „О моя скъпа приятелко Вринда, откъде идваш?” Идвам от нозете на 
Шри Хари.” Къде е Той?” В горичката на брега на Радха-кунда.” Какво прави там?” 
Учи се да танцува.” Кой Му е учител?” „Твоето подобие, Радха, която се разкрива във 
всяко дърво и пълзящо растение във всички посоки, броди като опитен танцьор и Го 
кара да танцува след Нея.”63 

ЧЧ Ади 4.126: Каквото удоволствие изпитвам, вкусвайки любовта си към Шримати 
Радхарани, Тя вкусва десет милиона пъти повече от Мен със Своята любов.  

ЧЧ Ади 4.127: Точно както в Мен пребивават всички взаимно противоречащи си 
характеристики, така и любовта на Радха е винаги пълна с подобни несъответствия.  

ЧЧ Ади 4.128: Любовта на Радха е всепроникваща и няма накъде да се разраства. Но 
при все това тя нараства постоянно.  

ЧЧ Ади 4.129: Със сигурност няма нищо по-велико от Нейната любов. Но любовта Й е 
лишена от гордост. Това е доказателството за нейното величие.  
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ЧЧ Ади 4.130: Нищо не е по-чисто от Нейната любов. Но поведение й е винаги 
капризно и изкривено. 

ЧЧ Ади 4.131: „Вечна слава на любовта на Радха към Кришна, врага на демона Мура! 
Макар че е всепроникваща, тя е склонна да нараства във всеки момент. Въпреки че е 
важна, тя е лишена от гордост. И въпреки че е чиста, тя е винаги изпъстрена с 
двуличие.”64 

ЧЧ Ади 4.132: Шри Радхика е най-висшето вместилище на тази любов, а Аз съм 
единственият й обект.  

ЧЧ Ади 4.133: Аз вкусвам блаженството, на което подлежи обекта на любовта. Но 
удоволствието на Радха, обителта на тази любов, е десет милиона пъти по-голямо. 

ЧЧ Ади 4.134: Умът ми се втурва да вкуси удоволствието, което изпитва обителта, но 
Аз не мога да го усетя, колкото и да се опитвам. Как да го вкуся? 

ЧЧ Ади 4.135: Ако някога стана обителта на тази любов, само тогава ще мога да вкуся 
радостта й. 

ЧЧ Ади 4.136: Мислейки по този начин, Бог Кришна бе любопитен да вкуси тази 
любов. Неговото силно желание за тази любов непрестанно се разгаряше в сърцето Му.  

ЧЧ Ади 4.137: Това е едно желание. Сега моля чуйте за друго. Виждайки собствената 
си красота, Бог Кришна започна да размишлява.  

ЧЧ Ади 4.138: „Моята сладост е чудна, безкрайна и цялостна. Никой в трите свята не 
може да открие нейния предел.  

ЧЧ Ади 4.139: Само Радхика, по силата на Нейната любов, вкусва целия нектар на 
Моята сладост.  

ЧЧ Ади 4.140: Въпреки че любовта на Радха е чиста като огледало, нейната чистота 
нараства с всеки момент.  

ЧЧ Ади 4.141: Моята сладост също няма накъде да нараства, но при все това тя сияе 
пред това огледало в нова и нова красота.  

ЧЧ Ади 4.142: Има постоянно съревнование между Моята сладост и огледалото на 
Радхината любов. Те и двете непрекъснато нарастват, но никоя не може да надделее.  

ЧЧ Ади 4.143:  Моята сладост е винаги нова и нова. Преданите я вкусват според 
съответната им любов.  
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ЧЧ Ади 4.144: Ако видя сладостта си в огледало, Аз се изкушавам да я вкуся, но при 
все това не мога.  

ЧЧ Ади 4.145: Ако обмисля начин да я вкуся, откривам, че копнея за позицията на 
Радхика.  

ЧЧ Ади 4.146:  „Кой проявява изобилие от сладост, по-голямо от Моето, което никога 
преди не е било изпитвано и което кара всички да се дивят? Уви, самият Аз, с ум, 
объркан при вида на тази красота, стремително желая да й се наслаждавам като 
Шримати Радхарани.”65 

ЧЧ Ади 4.147: Красотата на Кришна има една естествена сила: тя вълнува сърцата на 
всички мъже и жени, начело със самия Бог Кришна.  

ЧЧ Ади 4.148: Всички умове са привлечени като чуят сладкия Му глас и флейта или 
като видят Неговата красота. Дори самият Бог Кришна прави усилия да вкуси тази 
сладост.  

ЧЧ Ади 4.149: Жаждата на онзи, който винаги пие нектара на тази сладост, никога не 
се засища. Обратно, тази жажда нараства постоянно.  

ЧЧ Ади 4.150: Такава личност, бидейки неудовлетворена, започва да укорява Бог 
Брахма, казвайки, че той не познава изкуството на сътворението добре и е просто 
неопитен.  

ЧЧ Ади 4.151: Той не ни е дал милиони очи да виждаме красотата на Кришна. Дал ни е 
само две очи, а дори и те примигват. Как тогава ще виждам прекрасното лице на 
Кришна? 

ЧЧ Ади 4.152: (Гопите казаха:) „О Кришна, когато отиваш в гората през деня и ние не 
виждаме сладкото Ти лице, което е обрамчено от красиви къдрави кичури коса, един 
миг ни се струва като цяла епоха. И ние смятаме, че творецът, който е сложил клепачи 
на очите, които използваме, за да Те видим, е просто един глупец.”66 

ЧЧ Ади 4.153: „Гопите видяха своя любим Кришна на Курукшетра след дълга раздяла. 
Те Го приеха и прегърнаха в сърцата си през очите си и постигнаха толкова интензивна 
радост, която дори съвършените йоги не могат да получат. Гопите прокълнаха твореца 
за това, че е създал клепачи, които пречат на тяхното зрение.”67 

ЧЧ Ади 4.154: Няма друго съвършенство за очите освен гледката на Кришна. Всеки, 
който Го види, е наистина най-щастлив.  
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ЧЧ Ади 4.155: (Гопите казаха:) „О приятелки, онези очи, които виждат красивите лица 
на синовете на Махараджа Нанда, са със сигурност щастливи. Когато тези двама сина 
навлязат в гората, заобиколени от Своите приятели, подкарвайки кравите пред Тях, Те 
държат флейтите пред устните си и хвърлят любящи погледи към жителите на 
Вриндавана. За онези, които имат очи, ние мислим, че няма по-велика гледка.”68 

ЧЧ Ади 4.156: (Жените от Матхура казаха:) „На какви ли отречения са се подлагали 
гопите? С очите си те винаги пият нектара от облика на Бог Кришна, който е същината 
на миловидността и е несравним и ненадминат. Тази миловидност е единствената 
обител на красота, слава и величие. Тя е съвършена сама по себе си, вечно свежа и 
изключително рядко срещана.”69 

ЧЧ Ади 4.157: Сладостта на Бог Кришна е невиждана и нейната сила е също 
несравнима. Просто като чуе за такава красота, умът на човек се вълнува.  

ЧЧ Ади 4.158: Красотата на Бог Кришна привлича самия Него. Но понеже Той не може 
изцяло да й се наслаждава, умът Му си остава изпълнен с печал.  

ЧЧ Ади 4.159: Това е описание на второто Му желание. Сега, моля ви, слушайте от мен 
описание на третото.  

ЧЧ Ади 4.160: Това заключение на раса е изключително дълбоко. Само Сварупа 
Дамодара знае нещо повече за него.  

ЧЧ Ади 4.161: Всеки друг, който твърди, че го познава, трябва да го е чул от него, 
защото той бе най-приближеният другар на Бог Чайтаня Махапрабху.  

ЧЧ Ади 4.162: Любовта на гопите се нарича рудха-бхава. Тя е чиста и безупречна. Тя 
не е никога похот.  

ЧЧ Ади 4.163: „Чистата любов на гопите е прочута с името „похот”. Скъпите предани 
на Бога, водени от Шри Уддхава, желаят да вкусят тази любов.”70 

ЧЧ Ади 4.164: Похотта и любовта имат различни характеристики, точно както 
желязото и златото имат различно естество.  

ЧЧ Ади 4.165: Желанието да наслаждаваш собствените си сетива е кама (похот), а 
желанието да удовлетвориш сетивата на Бог Кришна е према (любов). 
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ЧЧ Ади 4.166: Обектът на похотта е единствено наслаждението на собствените сетива. 
Но любовта служи на наслаждението на Бог Кришна и по тази причина е много 
могъща. 

ЧЧ Ади 4.167-169: Социални обичаи, напътствия на писанията, телесни нужди, 
плодоносни дейности, свенливост, търпение, телесни удоволствия, себеудовлетворение 
и пътя на варнашрама-дхарма, който е трудно да бъде захвърлен – гопите изоставиха 
всичко това, както и семействата си, и страдаха от наказанието и порицанието на 
роднините си единствено в името на служенето на Бог Кришна. Те Му отдават любовно 
служене, за да Му доставят наслаждение.  

ЧЧ Ади 4.170: Това се нарича устойчива привързаност към Бог Кришна. Тя е 
безупречно чиста, като бял плат, на който няма нито едно петно.  

ЧЧ Ади 4.171: Затова похотта и любовта са твърде различни. Похотта е като гъст мрак, 
а любовта е като сияйното слънце.  

ЧЧ Ади 4.172: Така че няма дори и най-малко петънце от похот в любовта на гопите. 
Тяхната връзка с Кришна е само в името на Неговото наслаждение.   

ЧЧ Ади 4.173: „О скъпи любими! Твоите лотосови нозе са толкова меки, че ги 
поставяме нежно на гърдите си, страхувайки се, че нозете Ти ще се наранят. Нашият 
живот е отдаден единствено на Теб. Нашите умове, по тази причина, са изпълнени с 
безпокойство, че Твоите нежни нозе може да се наранят от камъчета, докато се скиташ 
по горските пътеки.”71 

ЧЧ Ади 4.174: Гопите не се интересуват от собствените си удоволствия или болки. 
Всичките им физически и умствени дейности са насочени към доставяне на 
наслаждение на Бог Кришна.  

ЧЧ Ади 4.175: Те се отказаха от всичко заради Кришна. Те имат чиста привързаност да 
доставят удоволствие на Кришна.  

ЧЧ Ади 4.176: „О Мои любими гопи, вие изоставихте социални обичаи, напътствия от 
свещените писания и своите роднини заради Мен. Аз се скрих от вас, само за да 
увелича вашето влечение към Мен. Тъй като изчезнах за ваше благо, не бива да Ми се 
сърдите.” 72 

ЧЧ Ади 4.177: Бог Кришна е обещал отпреди да отвръща с взаимност на преданите си в 
съответствие с начина, по който Го обожават.  
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ЧЧ Ади 4.178: „По какъвто начин преданите Ми се отдадат, Аз ги възнаграждавам 
съответно. Всеки следва Моя път във всяко отношение, о сине на Притха.” 73 

ЧЧ Ади 4.179: Това обещание бе нарушено от обожанието на гопите, както самия Бог 
Кришна признава.  

ЧЧ Ади 4.180: „О гопи, Аз не съм способен да изплатя дълга си за вашето безупречно 
служене, дори за един живот на Брахма. Вашата връзка с Мен е безукорна. Вие Ме 
обожавахте, като прекъснахте всички домашни връзки, които е трудно да бъдат 
прекъснати. Затова, моля ви, нека вашите собствени славни дела ви бъдат като 
награда.”74 

ЧЧ Ади 4.181: Каквато и привързаност да виждаме, че гопите проявяват към 
собствените си тела, знайте със сигурност, че тя е единствено заради Бог Кришна.  

ЧЧ Ади 4.182: (Гопите мислят:) „Аз отдадох това тяло на Бог Кришна. Той е 
собственикът и то Му носи наслаждение.” 

ЧЧ Ади 4.183: „На Кришна му доставя радост да вижда и да докосва това тяло.” По 
тази причина те мият и украсяват телата си.  

ЧЧ Ади 4.184: „О Арджуна, няма по-големи вместилища на дълбока любов към Мен от 
гопите, които мият и украсяват телата си, защото ги смятат за Мои.”75 

ЧЧ Ади 4.185: Има и друга удивителна характеристика на емоцията на гопите. 
Нейната сила е отвъд възможностите на разума. 

ЧЧ Ади 4.186: Когато гопите видят Бог Кришна, те изпитват безгранично блаженство, 
макар че нямат никакво желание за такова удоволствие.  

ЧЧ Ади 4.187: Гопите вкусват удоволствие десет милиона пъти по-голямо от 
удоволствието, което Бог Кришна изпитва, когато ги види. 

ЧЧ Ади 4.188: Гопите нямат никаква склонност към своето собствено наслаждение, но 
при все това тяхната радост нараства. Това наистина е противоречиво.  

ЧЧ Ади 4.189: За това противоречие аз виждам едно единствено решение: радостта на 
гопите е в радостта на техния любим Кришна.  

ЧЧ Ади 4.190: Когато Бог Кришна види гопите, Неговата радост нараства и Неговата 
безподобна сладост също нараства.  
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ЧЧ Ади 4.191: (Гопите мислят:) „Кришна толкова се наслаждава като ме вижда.” Тази 
мисъл увеличава съвършенството и красотата на техните лица и тела.  

ЧЧ Ади 4.192: Красотата на Бог Кришна нараства при вида на красотата на гопите. И 
колкото повече гопите гледат красотата на Бог Кришна, толкова повече тяхната 
красота нараства.  

ЧЧ Ади 4.193: По този начин се провежда съревнование между тях, в което никой не 
признава поражение.  

ЧЧ Ади 4.194: Кришна, обаче, извлича удоволствие от красотата и добрите качества на 
гопите. А когато гопите видят Неговото наслаждение, радостта им нараства.  

ЧЧ Ади 4.195: Затова откриваме, че радостта на гопите подхранва радостта на Бог 
Кришна. По тази причина, дефектът на похотта не присъства в тяхната любов. 

ЧЧ Ади 4.196: „Обожавам Бог Кешава. Идвайки си от гората на Враджа, Той е 
обожаван от гопите, които се качват по покривите на своите палати и Го срещат на 
пътя със стотици маниери на танцуващи погледи и нежни усмивки. Ъгълчетата на 
Неговите очи блуждаят, като големи черни пчели, около гърдите на гопите.”76 

ЧЧ Ади 4.197: Има друг естествен симптом на обичта на гопите, който разкрива, че в 
нея няма и следа от похот. 

ЧЧ Ади 4.198: Любовта на гопите подхранва сладостта на Бог Кришна. Тази сладост 
от своя страна увеличава тяхната любов, защото те са много удовлетворени.  

ЧЧ Ади 4.199: Щастието на обителта от любов е в щастието на обекта на тази любов. 
Това не е връзка от желание за лично наслаждение.  

ЧЧ Ади 4.200-201: Винаги, когато има безкористна любов, това е нейния маниер. 
Вместилището на любовта извлича удоволствие, когато обектът на любовта е 
удовлетворен. Когато удоволствието на любовта възпрепятства служенето на Бог 
Кришна, преданият се разгневява на този екстаз.  

ЧЧ Ади 4.202: "Шри Дарука не си позволяваше да се наслаждава на екстазните 
любовни чувства, защото те караха крайниците му да се вцепеняват, възпрепятствайки 
по такъв начин служенето му да вее с ветрило на Бог Кришна."77 

ЧЧ Ади 4.203: "Лотосооката Радхарани жестоко проклинаше екстатичната си любов, 
извикваща сълзи в очите Й, които Й пречеха да вижда Говинда."78 

                                                 
76 Кешаващака 8 

77 Бхакти Расамрита Синдху 3.2.26 

78 Бхакти Расамрита Синдху 2.3.54 
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ЧЧ Ади 4.204: Освен това, чистите предани никога не изоставят изпълненото с любов 
служене на Кришна, за да се стремят към свое лично удовлетворение посредством 
петте вида освобождение. 

ЧЧ Ади 4.205: "Точно както дивните води на Ганг текат невъзпрепятствани към океана, 
по същия начин когато Моите предани чуят за Мен, мислите им потичат към Мен, 
който обитавам всяко сърце. 

ЧЧ Ади 4.206: Такива са характеристиките на трансценденталното и изпълнено с 
любов служене към Пурушоттама, Върховния Бог: то е безпричинно и не може да бъде 
възпряно по никакъв начин. 

ЧЧ Ади 4.207: Моите предани не приемат нито салокя, сарищи, сарупя, самипя, нито 
сливането с Мен — дори и да им предлагам тези видове освобождение — защото 
предпочитат да Ми служат."79 

ЧЧ Ади 4.208: "Моите предани намират осъществяване на всичките си желания в 
служенето на Мен и не приемат дори четирите вида освобождение, макар те да са лесно 
достижими чрез подобно служене. Защо им е тогава да приемат каквито и да било 
наслади, които изтляват в хода на времето?"80 

ЧЧ Ади 4.209: Естествената любов на гопите е лишена дори от нюанс на похот. Тя е 
безупречна, сияйна и чиста като разтопено злато. 

ЧЧ Ади 4.210: Гопите са помощнички, учителки, приятелки, съпруги, скъпи ученички, 
довереници и прислужнички на Бог Кришна. 

ЧЧ Ади 4.211: "О Партха, казвам ти истината. Гопите са мои помощнички, учителки, 
ученички, слугини, приятелки и спътнички. Не зная какво не са за мен."81 

ЧЧ Ади 4.212: Гопите познават желанията на Кришна и знаят как да отдават 
съвършено любовно служене за Негова наслада. Те изпълняват служенето си вещо за 
удовлетворение на своя любим. 

ЧЧ Ади 4.213: "О Партха, гопите познават Моето величие, любовното служене към 
Мен, почитта към Мен и Моя начин на мислене. Никой друг всъщност не Ме познава 
така."82 

ЧЧ Ади 4.214: Сред гопите Шримати Радхика е най-изтъкнатата. Тя надминава всички 
по красота, добри качества, добра съдба и, преди всичко, по любов. 

                                                 
79 Стихове от 205 до 207 съответстват на Шримад Бхагаватам 3.29.11-13, изговорени от Бог Кришна в 
облика Му на Капиладева 

80 Шримад Бхагаватам 9.4.67 

81 Стих, изговорен от Бог Кришна в Гопи-премамрита   

82 Стих, изговорен от Бог Кришна към Арджуна в Ади Пурана 
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ЧЧ Ади 4.215: "Точно както Шри Радха е скъпа на Бог Кришна, така и Нейното езеро 
[Радха-кунда] Му е скъпо. Единствена Тя Му е най-любимата сред всички гопи."83 

ЧЧ Ади 4.216: "О Партха, сред всичките три планетарни системи тази земя е особено 
облагодетелствана, защото тук се намира градчето Вриндавана. А там гопите са 
специално прославени, защото сред тях е Моята Шримати Радхарани."84 

ЧЧ Ади 4.217: Всички останали гопи спомагат да нарасне радостта от забавленията на 
Кришна с Радхарани. Гопите действат като инструменти на Тяхното взаимно 
наслаждение. 

ЧЧ Ади 4.218: Радха е любимата спътница на Кришна, Тя е съкровището на живота 
Му. Без Нея гопите не могат да Му доставят удоволствие. 

ЧЧ Ади 4.219: "Бог Кришна, врагът на Камса, изостави останалите гопи по време на 
танца раса, и притисна Шримати Радхарани до сърцето си, понеже Тя помага на Бога 
да осъществи най-съкровените Си желания."85 

ЧЧ Ади 4.220: Бог Чайтаня се появи с чувствата на Радха. Той проповядваше 
дхармата на тази епоха — възпяването на святото име и чистата любов към Бога. 

ЧЧ Ади 4.221: В настроението на Шримати Радхарани Той осъществи и Своите 
желания. Това е основната причина за Неговото появяване. 

ЧЧ Ади 4.222: Бог Шри Кришна Чайтаня е Кришна [Враджендра-кумара], 
въплъщението на раса. Той е олицетворение на страстната любов. 

ЧЧ Ади 4.223: Той се появи, за да вкуси това интимно настроение, а освен това да 
разпространи всички останали раси (вкусове). 

ЧЧ Ади 4.224: "Мои скъпи приятелки, само погледнете как Шри Кришна се 
наслаждава на пролетта! Гопите прегръщат всеки Негов крайник и Той е като самата 
олицетворена интимна любов. Със Своите трансцендентални забавления Той съживява 
всички гопи, както и цялото творение. С деликатните си синкаво-черни ръце и нозе, 
напомнящи сини лотосови цветя, Той е празник за Купидон."86 

ЧЧ Ади 4.225: Бог Шри Кришна Чайтаня е обителта на раса. Той сам вкуси сладостта 
на раса по неизброими начини. 

ЧЧ Ади 4.226: По този начин Той установи дхармата за епохата на Кали. Преданите 
на Бог Чайтаня знаят всички тези истини. 

                                                 
83 Стих от Падма Пурана 

84 Стих от Ади Пурана 

85 Гита Говинда 3.1 на Джаядева Госвами 

86 Гита Говинда 1.11 
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ЧЧ Ади 4.227-228: Адвейта Ачария, Бог Нитянанда, Шриваса Пандита, Гададхара 
Пандита, Сварупа Дамодара, Мурари Гупта, Харидаса Тхакура и всички останали 
отдадени на Шри Кришна Чайтаня — покланяйки се с преданост, аз поставям 
лотосовите им нозе върху главата си. 

ЧЧ Ади 4.229: Така аз описах накратко шестия стих. Сега, моля ви, слушайте, ще 
разкрия значението на оригиналния стих. 

CC Ādi 4.230: "Желаейки да разбере дивната любов на Радхарани и прекрасните 
качества в Него, които само Тя вкусва чрез любовта Си, както и щастието, което Тя 
изпитва, осъзнавайки сладостта на Неговата любов, Върховният Бог Хари, богато 
украсен с Нейните емоции, се появи от утробата на Шримати Шачи-деви, както луната 
изгрява от океана." 

ЧЧ Ади 4.231: Всички тези заключения не бива да се разкриват публично. Ала ако не 
бъдат разкрити, никой няма да ги разбере. 

ЧЧ Ади 4.232: Затова аз ще ги спомена, разкривайки само същината им, за да могат 
любящите предани да ги разберат, но не и глупците. 

ЧЧ Ади 4.233: Всеки, който е уловил Бог Чайтаня Махапрабху и Бог Нитянанда 
Прабху в сърцето си, ще се изпълни с блаженство, чувайки всички тези 
трансцендентални заключения. 

ЧЧ Ади 4.234: Всички тези заключения са като свежо покарали клонки на мангово 
дръвче; те винаги носят радост на преданите, които са досущ като кукувички. 

ЧЧ Ади 4.235: Подобните на камили неотдадени не могат да навлязат в тези теми. 
Затова сърцето ми е особено радостно. 

ЧЧ Ади 4.236: В боязън пред тях аз не смея да говоря, но ако те не разбират, какво по-
голямо щастие в трите свята? 

ЧЧ Ади 4.237: Затова, след като първо се поклоня на преданите, за тяхно 
удовлетворение аз ще говоря без колебание. 

ЧЧ Ади 4.238: Веднъж Бог Кришна си рече в сърцето си, "Всички казват, че Аз съм 
съвършеното блаженство, пълнотата на всички раси. 

ЧЧ Ади 4.239: Целият свят извлича наслада от Мен. Но има ли кой на Мен да достави 
наслада? 

ЧЧ Ади 4.240: "Някой, който има стотици пъти по-големи качества от Моите, би могъл 
да донесе удоволствие на ума Ми. 

ЧЧ Ади 4.241: По-съвършен от Мен на света няма. Обаче единствено у Радха откривам 
тази, която може да ми донесе наслада. 
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ЧЧ Ади 4.242-243: Въпреки че красотата Ми е по-голяма от хубостта на десет милиона 
Купидони, въпреки че е несравнима и ненадмината, и въпреки че доставя радост на 
трите свята, когато виждам Радхарани, очите Ми се радват. 

ЧЧ Ади 4.244: Вибрацията на трансценденталната Ми флейта привлича трите свята, но 
Моите уши са омаяни от сладките думи на Шримати Радхарани. 

ЧЧ Ади 4.245: Въпреки че Моето тяло излъчва ухание из цялото битие, ароматът от 
крайниците на Радхарани улавя сърцето и ума Ми. 

ЧЧ Ади 4.246: Въпреки че цялото творение е изпълнено с различни вкусове 
благодарение на Мен, Аз съм запленен от нектарния вкус на устните на Шримати 
Радхарани. 

ЧЧ Ади 4.247: И макар Моят досег да е по-прохладен от десет милиона луни, Мен ме 
освежава допирът на Шримати Радхика. 

ЧЧ Ади 4.248: Ето как, въпреки че съм източник на щастие за целия свят, красотата и 
качествата на Шри Радхика са Моят живот и душа. 

ЧЧ Ади 4.249: Така могат да бъдат разбрани Моите нежни чувства към Шримати 
Радхарани, обаче като ги анализирам, Аз ги намирам противоречиви. 

ЧЧ Ади 4.250: Очите Ми са най-щастливите, когато гледам Шримати Радхарани, но 
като Ме гледа, Тя изпитва дори още по-голямо щастие. 

ЧЧ Ади 4.251: Шепотът от триещите се едно в друго бамбукови стъбла отнася ума на 
Радхарани, понеже го взима за звука от Моята флейта. Тя прегръща някое дърво 
тамала, обърквайки го с Мен. 

ЧЧ Ади 4.252: "В прегръдките на Кришна съм," си мисли, "сега животът Ми вече има 
смисъл." И тя потъва в насладата да доставя радост на Кришна, милвайки дървото с 
ръце. 

ЧЧ Ади 4.253: Когато милостивият ветрец донесе до Нея уханието на тялото Ми, 
ослепяла от любов Тя се опитва да политне с вятъра. 

ЧЧ Ади 4.254: Когато вкусва бетела, дъвкан от Мен, Тя потъва в океан от щастие, 
забравяйки всичко друго. 

ЧЧ Ади 4.255: Дори със стотици усти не бих могъл да изразя трансценденталното 
удоволствие, което Тя извлича в общуването си с Мен. 

ЧЧ Ади 4.256: Виждайки блясъка на кожата Й след като сме се забавлявали заедно, Аз 
забравям сам себе си от щастие. 

ЧЧ Ади 4.257: Светецът Бхарата е казал, че сладостта, която вкусват любящият и 
възлюбената е еднаква. Обаче той не познава сладостта на Моята Вриндавана. 
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ЧЧ Ади 4.258: Щастието, което чувствам когато се срещна с Радхарани, е стотици пъти 
по-голямо от радостта при срещата с други. 

ЧЧ Ади 4.259: "Моя скъпа, благодатна Радхарани, снагата Ти е извор на всяка красота. 
Алените Ти устни са по-нежни и от усещането за безсмъртна сладост, лицето Ти ухае 
на лотосово цвете, думите Ти са по-сладки от гукането на кукувица, а крайниците Ти са 
по-прохладни от сандалова паста. Всичките Ми трансцендентални сетива са 
надмогнати от екстатичната наслада да вкусвам Теб, която си цяла обсипана с 
прекрасни качества."87 

ЧЧ Ади 4.260: "Очите Й са запленени от красотата на Бог Кришна, врага на Камса. 
Тялото Й трепти в наслада при досега Му. Ушите Й винаги са привлечени от сладкия 
Му глас, ноздрите Й са омаяни от аромата Му, а езикът Й жадува за нектара на нежните 
Му устни. Тя свежда подобното си на лотос лице, стараейки се да се преструва на 
хладнокръвна, ала не успява да прикрие външните признаци на бликналата си любов 
към Кришна."88 

ЧЧ Ади 4.261: Взимайки предвид всичко това, Аз се досещам, че някаква непозната 
сладост в Мен владее цялото същество на Моята омайница, Шримати Радхарани. 

ЧЧ Ади 4.262: Аз винаги копнея да изпитам радостта, която Радхарани вкусва в Мен. 

ЧЧ Ади 4.263: Каквото и да опитвам, съм неспособен да я вкуся. Ала желанието Ми да 
се насладя на това удоволствие нараства колкото повече долавям сладостта му. 

ЧЧ Ади 4.264: И преди съм се появявал в света, за да вкусвам сладости, и съм изпитал 
чистата любов по най-различни начини. 

ЧЧ Ади4.265: Преподавал съм преданото служене, избликващо от спонтанната любов 
на отдадените, демонстрирайки го чрез забавленията си. 

ЧЧ Ади 4.266: Обаче тези три Мои желания си остават незадоволени, защото никой не 
може да им се наслади от обратната страна. 

ЧЧ Ади 4.267: Докато не се обгърна в сиянието на екстатичната любов на Шри 
Радхика, тези три желания няма как да се сбъднат. 

ЧЧ Ади 4.268: Затова, приемайки чувствата и цвета на тялото на Радхарани, Аз ще се 
спусна, за да осъществя тези три желания." 

ЧЧ Ади 4.269: Ето как Кришна взе това решение. Това съвпадна с времето за появяване 
на инкарнацията за тази епоха. 

ЧЧ Ади 4.270: По същото време Шри Адвейта пламенно Го обожаваше, привличайки 
Го с високите си викове. 

                                                 
87 стих, изговорен от Бог Кришна на Радха, записан в Лалита-мадхава (9.9) от Шрила Рупа Госвами   

88 описание на Радха от Шрила Рупа Госвами 
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ЧЧ Ади 4.271-272: Най-напред Бог Кришна накара да се появят родителите Му и по-
старшите. След това и сам Кришна, обгърнат в чувствата и цвета на Радхика, се появи в 
Навадвипа, досущ като пълната луна, от утробата на майка Шачи, която е като океан от 
чисто мляко. 

ЧЧ Ади 4.273: Медитирайки върху лотосовите нозе на Шри Рупа Госвами, аз обясних 
шестия стих. 

ЧЧ Ади 4.274: Бих могъл да подкрепя тълкуванието на тези два стиха [стихове 5 и 6 от 
Първа Глава] с една шлока от Рупа Госвами. 

ЧЧ Ади 4.275: "Бог Кришна искаше да вкуси безкрайната нектарна сладост на любовта, 
изпитвана от една от множеството влюбени в Него девойки [Шри Радха], и затова прие 
облика на Бог Чайтаня. Той вкуси тази любов, скривайки собствения си тъмен цвят с 
Нейния сияен златист оттенък. Дано този Бог Чайтаня ни дари милостта си." 

ЧЧ Ади 4.276: Ето как в шестия стих бяха изложени благоприятния призив, 
съществената природа на истината за Бог Чайтаня, както и нуждата от Неговото 
появяване. 

ЧЧ Ади 4.277: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунатха, винаги 
желаейки тяхната милост, аз, Кришнадаса, разказвам "Шри Чайтаня Чаритамрита", 
следвайки техните стъпки. 
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Глава 5 
Славата на Бог Нитянанда Баларама 

 

ЧЧ Ади 5.1: Нека отдам своите почитания на Бог Шри Нитянанда, Върховната 
Божествена Личност, чието величие е прекрасно и безгранично. По волята Му дори 
един глупак може да разбере Неговата самоличност. 

ЧЧ Ади 5.2: Вечна слава на Шри Чайтаня Махапрабху! Вечна слава на Бог Нитянанда! 
Вечна слава на Адвейта Ачария! И вечна слава на всички предани на Бог Чайтаня 
Махапрабху! 

ЧЧ Ади 5.3: Описах славата на Шри Кришна Чайтаня в шест стиха. Сега, в пет стиха 
ще опиша славата на Бог Нитянанда.  

ЧЧ Ади 5.4: Върховната Божествена Личност, Кришна, е изворът на всички 
инкарнации. Бог Баларама е Негово второ тяло.  

ЧЧ Ади 5.5: Те двамата не се различават. Единствената разлика е във формата Им. Бог 
Баларама е първата експанзия от тялото на Кришна и Той подпомага Бог Кришна в 
трансценденталните Му забавления.  

ЧЧ Ади 5.6: Този изначален Бог Кришна се появи в Навадвипа като Бог Чайтаня, а 
Баларама се появи заедно с Него като Бог Нитянанда.  

ЧЧ Ади 5.7: Нека винаги да помня Шри Нитянанда Рама. Санкаршана, Шеша Нага и 
тримата Вишну, които лежат в океана Карана, океана Гарбха и океана от мляко са 
Негови пълни части и части от Неговите пълни части.  

ЧЧ Ади 5.8: Бог Баларама е изначалният Санкаршана. Той приема пет други форма, за 
да служи на Бог Кришна.  

ЧЧ Ади 5.9: Самият Той помага в забавленията на Бог Кришна и създава творението в 
четири други форми.  

ЧЧ Ади 5.10: Той изпълнява заповедите на Бог Кришна, касаещи творението, а в 
облика на Шеша служи на Кришна по различни начини.  

ЧЧ Ади 5.11: Във всички форми Той вкусва трансценденталното блаженство от 
служенето на Кришна. Същият този Баларама е Бог Нитянанда, придружителят на Бог 
Гоурасундара.  

ЧЧ Ади 5.12: Аз обясних седмия стих в четири последователни стиха. От тези стихове 
целият свят може да узнае истината за Бог Нитянанда.  
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ЧЧ Ади 5.13: Отдавам се в лотосовите нозе на Шри Нитянанда Рама, който е известен 
като Санкаршана насред чатур-вюха (състояща се от Васудева, Санкаршана, Прадюмна 
и Анируддха). Той притежава всички достояния в пълна степен и обитава 
Ваикунтхалока, далеч отвъд материалното творение.  

ЧЧ Ади 5.14: Отвъд материалната природа се намира обителта, известна като 
паравьома, духовното небе. Подобно на самия Бог Кришна, тя притежава всички 
трансцендентални атрибути, такива като шестте достояния.  

ЧЧ Ади 5.15: Тази област Ваикунтха е всепроникваща, безкрайна и върховна. В нея 
живеят Бог Кришна и Неговите инкарнации. 

ЧЧ Ади 5.16: В най-висшия регион на това духовно небе е духовната планета, наречена 
Кришналока. Тя се разделя на три – Дварака, Матхура и Гокула.  

ЧЧ Ади 5.17: Шри Гокула, най-висшата от всички, също се нарича Враджа, Голока, 
Шветадвипа и Вриндавана.  

ЧЧ Ади 5.18: Подобно на трансценденталната снага на Бог Кришна, Гокула е 
всепроникваща, безкрайна и върховна. Тя нараства нагоре и надолу, без никакво 
ограничение.  

ЧЧ Ади 5.19: Тази обител е проявена в материалния свят по волята на Бог Кришна. Тя 
не се различава от изначалната Гокула; те не са две различни тела.  

ЧЧ Ади 5.20: Пръстта там е философски камък (чинтамани), а горите изобилстват с 
дървета на желанията. За материалните очи изглежда като обикновено място.  

ЧЧ Ади 5.21: Но с очи, помазани с елея на любовта към Бога, човек може да види 
истинската му същност, като мястото, където Бог Кришна извършва Своите забавления 
с пастирите и пастирките.  

ЧЧ Ади 5.22: „Обожавам Говинда, предвечния Бог, първообразът на всички, който пасе 
крави, изпълняващи всички желания, в обители, изградени от духовни съкровища и 
заобиколени с милиони дървета на желанията. На Него винаги служат с голяма почит и 
привързаност стотици и хиляди богини на щастието.” 89 

ЧЧ Ади 5.23: Бог Кришна проявява собствената си форма в Матхура и Дварака. Той се 
наслаждава на забавления по различни начини като се разширява в четворните 
експанзии.  

ЧЧ Ади 5.24: Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анируддха са основните четворни 
експанзии, от които се проявяват всички други форми. Те са изцяло трансцендентални.  

                                                 
89 Брахма Самхита 5.29 
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ЧЧ Ади 5.25: Само на тези три места (Дварака, Матхура и Гокула) всеигривият Бог 
Кришна извършва Своите безкрайни забавления с личните си придружители.  

ЧЧ Ади 5.26: На планетите Ваикунтха в духовното небе, Богът проявява идентичността 
си като Нараяна и извършва разнообразни забавления.  

ЧЧ Ади 5.27-28: Формата на Кришна има само две ръце, но в облика на Бог Нараяна 
Той има четири ръце. Бог Нараяна държи раковина, диск, боздуган и лотосов цвят, и е 
изпълнен с великолепие. Енергиите шри, бху и нила служат в лотосовите Му нозе.  

ЧЧ Ади 5.29: Макар че всичко, с което се занимава, са Неговите забавления, по 
безпричинната си милост Той извършва и една дейност за падналите души.  

ЧЧ Ади 5.30: Той освобождава падналите живи същества като им предлага четирите 
вида освобождение – салокя, самипя, сарищи и сарупя.  

ЧЧ Ади 5.31: Онези, които постигнат освобождението брахма-саюджя, не могат да 
получат достъп до Ваикунтха; тяхното жилище е извън планетите Ваикунтха. 

ЧЧ Ади 5.32: Извън планетите Ваикунтха се намира атмосферата на блестящото 
сияние, което се състои от изключително ярките лъчи от тялото на Бог Кришна.  

ЧЧ Ади 5.33: Тази област се нарича Сиддхалока и се намира отвъд материалната 
природа. По своята същност е духовна, но в нея няма духовно разнообразие.   

ЧЧ Ади 5.34: Тя е като еднородното сияние около слънцето. Но във вътрешността на 
слънцето са колесниците, конете и другите богатства на слънчевия бог.  

ЧЧ Ади 5.35: „Както чрез преданост към Бога човек може да достигне Неговата обител, 
мнозина постигнаха тази цел като изоставиха греховните си дейности и потопиха 
умовете си в Бога посредством похот, завист, страх или привързаност.” 90 

ЧЧ Ади 5.36: „Където се казва, че враговете на Бога и Неговите предани постигат едно 
и също местоназначение, това се отнася до крайното единство на Брахман и Бог 
Кришна. Това може да бъде разбрано чрез аналогията на слънцето и слънчевата 
светлина, в която Брахман е като слънчевата светлина, а самият Кришна е като 
слънцето.”91 

ЧЧ Ади 5.37: Така в духовното небе има разнообразни забавления във владенията на 
духовната енергия. Извън планетите Ваикунтха се появява безличностното отражение 
на светлината.  

                                                 
90 Шримад Бхагаватам 7.1.30 

91 Бхакти Расамрита Синдху 1.2.278 
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ЧЧ Ади 5.38: Това безличностно сияние Брахман се състои от блестящите лъчи на 
Бога. Онези, които заслужат освобождението саюджя, се сливат с това сияние.  

ЧЧ Ади 5.39: „Отвъд областта на невежество (материалното космическо проявление) 
се намира обителта Сиддхалока. Там живеят сиддхите, потопени в блаженството на 
Брахман. Демоните, убити от Бога, също достигат тази обител.”92 

ЧЧ Ади 5.40: В това духовно небе, от четирите страни на Нараяна, се намира втората 
от четворните експанзии от Дварака. 

ЧЧ Ади 5.41: Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анируддха съставляват тази втора 
четворка. Те са изцяло трансцендентални.  

ЧЧ Ади 5.42: Там (в духовното небе) личното проявление на Баларама, наречено Маха-
санкаршана, е убежището на духовната енергия. Той е първичната причина, причината 
на всички причини.  

ЧЧ Ади 5.43: Едно разнообразие на забавления на духовната енергия се описва като 
чисто добро (вишуддха-саттва). То включва в себе си всичките обители на Ваикунтха.  

ЧЧ Ади 5.44: Шестте качества са изцяло духовни. Знайте със сигурност, че всички те 
са проявления на великолепието на Санкаршана.  

ЧЧ Ади 5.45: Има една междинна енергия, известна като джива. Маха-санкаршана е 
подслонът на всички дживи.  

ЧЧ Ади 5.46: Санкаршана е изначалният подслон на пуруша, от когото се създава този 
свят и в когото този свят потъва.  

ЧЧ Ади 5.47: Той (Санкаршана) е подслонът на всичко. Той е прекрасен във всяко 
отношение, а достоянията Му са безкрайни. Дори Ананта не може да опише величието 
Му.  

ЧЧ Ади 5.48: Този Санкаршана, който е изтъкан от трансцендентално чисто добро, е 
частична експанзия на Нитянанда Баларама.  

ЧЧ Ади 5.49: Аз накратко обясних осмия стих. Сега, моля ви, слушайте внимателно 
обяснението на деветия стих.  

ЧЧ Ади 5.50: Отдавам пълните си почитания в нозете на Шри Нитянанда Рама, чието 
частично проявление, известно като Каранодакашайи Вишну, лежащ в океана Карана, е 
изначалният пуруша, господарят на илюзорната енергия и убежището на всички 
вселени.  

                                                 
92 Брахманда Пурана 
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ЧЧ Ади 5.51: Извън планетите Ваикунтха се намира безличностното сияние Брахман, а 
отвъд това сияние е океанът Карана, или Причинният Океан.  

ЧЧ Ади 5.52: Ваикунтха е заобиколена от водна маса, която е безкрайна, неизмерима и 
безгранична.  

ЧЧ Ади 5.53: Земята, водата, огънят, въздухът и небето на Ваикунтха са изцяло 
духовни. Там не могат да се открият материални елементи.  

ЧЧ Ади 5.54: Затова, водата на океана Карана, който е изначалната причина, е духовна. 
Свещената Ганга, която е само капчица от него, пречиства падналите души.  

ЧЧ Ади 5.55: В този океан лежи пълна част на Бог Санкаршана.  

ЧЧ Ади 5.56: Той е известен като първият пуруша, създателят на цялостната 
материална енергия. Той, причината на вселените, първата инкарнация, хвърля Своя 
поглед върху мая.  

ЧЧ Ади 5.57: Мая-шакти обитава извън океана Карана. Тя не може да докосне водите 
му.  

ЧЧ Ади 5.58: Мая има два варианта на съществуване. Единият се нарича прадхана или 
пракрити. Той снабдява материалния свят със съставките му.  

ЧЧ Ади 5.59: Понеже пракрити е мъртва и инертна, тя в действителност не може да 
бъде причината за материалния свят. Но Бог Кришна проявява Своята милост, като със 
Своята енергия вдъхва живот на мъртвата и инертна материална природа.  

ЧЧ Ади 5.60: Така, чрез енергията на Бог Кришна, пракрити става вторичната 
причина, точно както желязото се нажежава до червено от енергията на огъня. 

ЧЧ Ади 5.61: Така че Бог Кришна е изначалната причина на космическото проявление. 
Пракрити е като бозките на врата на една коза, тъй като те не могат да дадат никакво 
мляко.  

ЧЧ Ади 5.62: Аспектът мая на материалната природа е непосредствената причина на 
космическото проявление. Но той не може да бъде истинската причина, защото 
изначалната причина е Бог Нараяна.  

ЧЧ Ади 5.63: Точно както изначалната причина на глинения съд е грънчарят, така и 
създателят на материалния свят е първата пуруша инкарнация (Каранарнавашайи 
Вишну).  

ЧЧ Ади 5.64: Бог Кришна е творецът, а мая само Му помага като инструмент, точно 
както грънчарското колело и другите инструменти, които са инструменталните 
причини на глинения съд, помагат на грънчаря.  
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ЧЧ Ади 5.65: Първият пуруша хвърля своя поглед върху мая от разстояние и така я 
опложда със семената на живота под формата на живите същества.  

ЧЧ Ади 5.66: Отразените лъчи от Неговото тяло се смесват с мая и така мая поражда 
безкрайното множество от вселени.  

ЧЧ Ади 5.67: Пуруша влиза във всяка една от безбройните вселени. Той се проявява в 
толкова отделни форми, колкото вселени има.  

ЧЧ Ади 5.68: Когато пуруша издиша, вселените се проявяват с всеки излизащ дъх.  

ЧЧ Ади 5.69: След това, когато Той вдишва, всички вселени отново влизат в тялото 
Му. 

ЧЧ Ади 5.70: Точно както миниатюрните прашинки преминават през отвора на един 
прозорец, така и мъглявините от вселени преминават през порите на кожата на пуруша.  

ЧЧ Ади 5.71: „Брахма и другите повелители на материалните светове се появяват от 
порите на Маха-Вишну и остават живи, колкото продължава едно Негово издишване. 
Аз обожавам предвечния Бог, Говинда, от когото Маха-Вишну е част от пълна част.” 93 

ЧЧ Ади 5.72: „Къде съм аз, едно малко създание с ръст седем мои лакътя? Аз съм 
затворен във вселена, изградена от материална природа, цялостната материална 
енергия, фалшиво его, ефир, въздух, вода и земя. А каква е Твоята слава? Безброй 
вселени преминават през порите на тялото Ти, точно както прашинките преминават 
през отвора на прозорец.” 94 

ЧЧ Ади 5.73: Част от частта на цялото се нарича кала. Шри Баларама е реплика на Бог 
Говинда.  

ЧЧ Ади 5.74: Личната експанзия на Баларама се нарича Маха-санкаршана, а Неговата 
част, пуруша, се смята за кала, или част от пълна част.  

ЧЧ Ади 5.75: Аз казвам, че този кала е Маха-Вишну. Той е Маха-пуруша, който е 
източникът на другите пуруши и който е всепроникващ.  

ЧЧ Ади 5.76: И Гарбходашайи и Кширодашайи се наричат пуруши. Те са пълни части 
от Каранодашайи Вишну, първия пуруша, в който се помещават всички вселени.  

ЧЧ Ади 5.77: „Вишну има три форми, наречени пуруши. Първата, Маха-Вишну, е 
творецът на цялостната материална енергия (махат), вторият е Гарбходашайи, който е 
разположен във всяка вселена, а третият е Кширодашайи, който живее в сърцето на 

                                                 
93 Брахма Самхита 5.48 

94 Шримад Бхагаватам 10.14.11 
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всяко живо същество. Този, който познава тези трима, се освобождава от ноктите на 
мая.” 95 

ЧЧ Ади 5.78: Въпреки че Каранодашайи Вишну се нарича кала на Бог Кришна, Той е 
източникът на Матся, Курма и другите инкарнации.  

ЧЧ Ади 5.79: „Всички тези инкарнации на Бога са или пълни части или части от 
пълните части на пуруша-аватарите. Но Кришна е самата Върховна Божествена 
Личност. Във всяка епоха Той защитава света посредством различните си проявления, 
когато враговете на Индра внасят смут в него.” 96 

ЧЧ Ади 5.80: Този пуруша (Каранодакашайи Вишну) извършва сътворението, 
поддържането и унищожението. Той се проявява в множество инкарнации, защото Той 
е поддръжникът на света.  

ЧЧ Ади 5.81: Тази отделена част от Върховния Бог, известен като Маха-пуруша, се 
появява за целите на сътворението, поддържането и унищожението, и се нарича 
инкарнация.  

ЧЧ Ади 5.82: Този Маха-пуруша не се различава от Божествената Личност. Той е 
изначалната инкарнация, семето на всички останали и убежището на всичко.  

ЧЧ Ади 5.83: „Този Пуруша (Маха-Вишну) е първоначалната инкарнация на 
Върховния Бог. Времето, природата, пракрити (като причина и резултат), умът, 
материалните елементи, фалшивото его, гуните на природата, сетивата, вселенската 
форма, пълната независимост и подвижните и неподвижни същества се появяват 
последователно като Негови достояния.” 97 

ЧЧ Ади 5.84: „В началото на творението, Богът се разшири във формата на 
инкарнацията пуруша, придружен от всички съставки на материалното творение. Най-
напред Той създаде шестнадесетте основни енергии, подходящи за творението. Това 
беше с цел проявление на материалните вселени.”98 

ЧЧ Ади 5.85: Въпреки, че Богът е убежището на всичко и въпреки че вселените 
почиват в Него, Той, като Свръхдушата, е също и опората на всичко.  

ЧЧ Ади 5.86: Макар така да е свързан с материалната енергия по два начина, Той няма 
и най-малък досег с нея.  

                                                 
95 Лагху Бхагаватамрита (Пурва 2.9) 

96 Шримад Бхагаватам 1.3.28 

97 Шримад Бхагаватам 2.6.42 

98 Шримад Бхагаватам 1.3.1 
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ЧЧ Ади 5.87: „Такова е величието на Бога. Въпреки че е установен в материалната 
природа, Той винаги остава неповлиян от нейните проявления. По същия начин онези, 
които са Му се отдали и са установили разума си върху Него, не са повлиявани от 
гуните на природата.”99 

ЧЧ Ади 5.88: "Бхагавад Гита" също отново и отново заявява, че Абсолютната Истина 
винаги притежава невъобразима мощ.  

ЧЧ Ади 5.89: (Бог Кришна казва:) „Аз се намирам в материалния свят и светът се 
покои в Мен. Но в същото време Аз не се намирам в материалния свят, нито той 
действително се покои в Мен.” 

ЧЧ Ади 5.90: „О Арджуна, трябва да знаеш, че такова е Моето невъобразимо 
великолепие.” Това е смисълът, изложен от Бог Кришна в "Бхагавад Гита".  

ЧЧ Ади 5.91: Този Маха-пуруша (Каранодакашайи Вишну) е известен като пълна част 
от Бог Нитянанда Баларама, любимия придружител на Бог Чайтаня.  

ЧЧ Ади 5.92: Така аз обясних деветия стих, а сега ще обясня и десетия. Моля ви, 
слушайте с голямо внимание.  

ЧЧ Ади 5.93: Отдавам пълните си почитания в нозете на Шри Нитянанда Рама, част от 
част на когото е Гарбходакашайи Вишну. От пъпа на Гарбходакашайи Вишну пониква 
лотосът, на който се ражда Брахма, инженерът на вселената. Стъблото на този лотос е 
убежището на множеството от планети.  

ЧЧ Ади 5.94: След като създаде милиони вселени, първият пуруша влезе във всяка една 
от тях в отделна форма, като Шри Гарбходакашайи.  

ЧЧ Ади 5.95: Влизайки във вселената, Той откри само мрак, без място, където да 
живее. Тогава започна да размишлява.  

ЧЧ Ади 5.96: След това Той създаде вода от потта на собственото си тяло и с тази вода 
изпълни половината вселена.  

ЧЧ Ади 5.97: Размерът на вселената е петстотин милиона йоджана. Нейната дължина 
и ширина са еднакви.  

ЧЧ Ади 5.98: След като изпълни половината вселена с вода, Той се засели върху нея и 
прояви четиринадесетте свята в останалата половина.  

ЧЧ Ади 5.99: Там Той прояви Ваикунтха като своя собствена обител и легна във 
водите на ложето от Бог Шеша.  

                                                 
99 Шримад Бхагаватам 1.11.38 
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ЧЧ Ади 5.100-101: Той легна там, а Ананта беше Негово легло. Бог Ананта е 
божествена змия, която има хиляди глави, хиляди лица, хиляди очи и хиляди ръце и 
крака. Той е семето на всички инкарнации и е причината на материалния свят.  

ЧЧ Ади 5.102: От пъпа Му израстна лотосов цвят, върху който се роди Бог Брахма.  

ЧЧ Ади 5.103: В стъблото на този лотос бяха четиринадесетте свята. Така Върховният 
Бог, като Брахма, създаде цялото творение.  

ЧЧ Ади 5.104: А като Бог Вишну Той поддържа целия свят. Тъй като Бог Вишну е 
отвъд всички материални качества, Той не се докосва до тях.  

ЧЧ Ади 5.105: Приемайки формата на Рудра, Той унищожава творението. Така 
творение, поддържане и унищожение се създават по Неговата воля.  

ЧЧ Ади 5.106: Той е Свръхдушата, Хиранягарбха, причината на материалния свят. 
Вселенската форма се възприема като Негова експанзия.  

ЧЧ Ади 5.107: Този Бог Нараяна е част от пълна част на Бог Нитянанда Баларама, 
който е източникът на всички инкарнации.  

ЧЧ Ади 5.108: Така аз обясних десетия стих. Сега, моля ви, слушайте значението на 
единадесетия стих с цялото си внимание.  

ЧЧ Ади 5.109: Отдавам своите смирени почитания в нозете на Шри Нитянанда Рама, 
чиято вторична част е Вишну, който лежи на океана от мляко. Този Кширодакашайи 
Вишну е Свръхдушата на всички живи същества и поддръжникът на всичките вселени. 
Шеша Нага е Негова следваща подчаст.  

ЧЧ Ади 5.110: Материалните планети почиват в стъблото, което израства от лотосовия 
пъп на Бог Нараяна. Сред тези планети има седем океана.  

ЧЧ Ади 5.111: Там, в част от океана от мляко, лежи Шветадвипа, обителта на 
поддръжника, Бог Вишну.  

ЧЧ Ади 5.112: Той е Свръхдушата на всички живи същества. Той поддържа този 
материален свят и е неговият Господар.  

ЧЧ Ади 5.113: В епохите и милениумите на Ману, Той се появява като различни 
инкарнации, за да установи принципите на истинската религия и да унищожи 
принципите на нерелигиозността.  

ЧЧ Ади 5.114: Неспособни да Го видят, полубоговете отиват на брега на океана от 
мляко и Му отдават молитви.  
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ЧЧ Ади 5.115: След това Той идва, за да поддържа материалния свят. Неговите 
безкрайни достояния не могат да се изброят.  

ЧЧ Ади 5.116: Този Бог Вишну е само част от част на пълна част на Бог Нитянанда, 
който е източникът на всички инкарнации.  

ЧЧ Ади 5.117: Същият този Бог Вишну, във формата на Бог Шеша, държи планетите на 
Своите глави, макар че не знае къде се намират, защото не може да усети 
съществуването им върху главите Си. 

ЧЧ Ади 5.118: Неговите хиляди разперени качулки са украсени с бляскави диаманти, 
които сияят по-силно и от слънцето. 

ЧЧ Ади 5.119: Вселената, чийто диаметър е петстотин милиона йоджана, почива на 
една от Неговите качулки като синапено семе.  

ЧЧ Ади 5.120: Този Ананта Шеша е инкарнацията на предан на Бога. Той не знае нищо 
друго освен да служи на Бог Кришна.  

ЧЧ Ади 5.121: С хилядите си усти Той възпява славата на Бог Кришна, но въпреки че 
това възпяване продължава винаги, Той не може да стигне до предела на качествата на 
Бога.  

ЧЧ Ади 5.122: Четиримата Кумари слушат "Шримад Бхагаватам" от устните Му и на 
свой ред го повтарят в трансценденталното блаженство на любовта към Бога.  

ЧЧ Ади 5.123: Той служи на Бог Кришна, като приема всичките следни форми: чадър, 
чехли, ложе, възглавница, дрехи, стол за почивка, жилище, свещен шнур и трон.  

ЧЧ Ади 5.124: Затова се нарича Бог Шеша, защото е достигнал най-висшата цел в 
служенето на Кришна. Той приема много форми, за да служи на Кришна, и така служи 
на Бога.  

ЧЧ Ади 5.125: Тази личност, от която Бог Ананта е кала, или част от пълна част, е Бог 
Нитянанда Прабху. Кой, тогава, може да разбере забавленията на Бог Нитянанда? 

ЧЧ Ади 5.126: От тези заключения ние можем да узнаем предела на истината за Бог 
Нитянанда. Но каква слава Му придаваме като Го наричаме Ананта? 

ЧЧ Ади 5.127:  Но аз го приемам за истина, защото е казано от преданите. Понеже Той 
е изворът на всички инкарнации, всичко е възможно у Него.  

ЧЧ Ади 5.128: Те знаят, че няма разлика между инкарнацията и източникът на всички 
инкарнации. Преди Бог Кришна бе разглеждан в светлината на различните принципи от 
разните хора.  
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ЧЧ Ади 5.129: Някои казваха, че Кришна е директно Бог Нара-Нараяна, а някои Го 
наричаха въплъщение на Ваманадева. 

ЧЧ Ади 5.130: Някои наричаха Бог Кришна инкарнация на Бог Кширодакашайи. 
Всички тези имена са верни; нищо не е невъзможно.  

ЧЧ Ади 5.131: Когато Върховната Божествена Личност Кришна се появява, Той е 
убежището на всички пълни части. Така че по това време всички негови пълни части се 
съединяват в Него.  

ЧЧ Ади 5.132: В каквато форма човек познава Бога, той говори за Него по такъв начин. 
В това няма измама, защото в Кришна всичко е възможно.  

ЧЧ Ади 5.133: Затова Бог Чайтаня Махапрабху е проявил за всеки всички забавления 
на всичките различни инкарнации.  

ЧЧ Ади 5.134: Така Бог Нитянанда има безбройни инкарнации. В трансцендентална 
емоция Той нарича себе си слуга на Бог Чайтаня.  

ЧЧ Ади 5.135: Понякога Той служи на Бог Чайтаня като Негов гуру, понякога като 
Негов приятел, а понякога като Негов слуга, точно както Бог Баларама си играе с Бог 
Кришна в тези три различни настроения във Враджа.  

ЧЧ Ади 5.136: Играейки на бикове, Бог Баларама се бие с Кришна глава в глава. А 
понякога Бог Кришна разтрива нозете на Бог Баларама.  

ЧЧ Ади 5.137: Той смята себе си за слуга и знае, че Кришна е Неговият господар. Така 
Той се счита за част от Негова пълна част.  

ЧЧ Ади 5.138: „Постъпвайки точно като обикновени момчета, Те си играеха като 
ревящи бикове докато се боричкаха и имитираха звуците на различни животни.”100 

ЧЧ Ади 5.139: „Понякога, когато по-големият брат на Бог Кришна, Бог Баларама, 
почувстваше умора след като се бе наиграл, и положеше глава в скута на някое 
пастирче, самият Бог Кришна Му служеше като разтриваше нозете Му.” 101 

ЧЧ Ади 5.140: „Коя е тази мистична сила и откъде се взе? Богиня ли е или демоница? 
Тя трябва да е илюзорната енергия на Моя господар, Бог Кришна, защото кой друг 
може да ме обърка?”102 

                                                 
100 Шримад Бхагаватам 10.11.40 

101 Шримад Бхагаватам 10.15.14 

102 Шримад Бхагаватам 10.13.37 
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ЧЧ Ади 5.141: „Каква е стойността на престол за Бог Кришна? Господарите на 
различните планетарни системи приемат прахта от Неговите лотосови нозе върху 
коронованите си глави. Тази прах освещава светите места и дори Бог Брахма, Бог 
Шива, Лакшми и самият Аз, които сме до един части от Негови пълни части, вечно 
носим тази прах на главите си.”103 

ЧЧ Ади 5.142: Единствено Бог Кришна е върховният владетел, а всички останали са 
Негови слуги. Те танцуват както Той ги накара.  

ЧЧ Ади 5.143: По същия начин и Бог Чайтаня е единственият господар. Всички 
останали са Негови придружители или слуги.  

ЧЧ Ади 5.144-145: Неговите висшестоящи като Бог Нитянанда, Адвейта Ачария и 
Шриваса Тхакура, както и другите Му предани – били те по-младши, равни или старши 
на Него – са до един Негови придружители, които Му асистират в забавленията. Бог 
Гоуранга изпълнява целите си с тяхна помощ. 

ЧЧ Ади 5.146: Шри Адвейта Ачария и Шрила Нитянанда Прабху, които са пълни части 
от Бога, са Негови главни придружители. С тях двамата Богът извършва Своите 
забавления по различни начини.  

ЧЧ Ади 5.147: Бог Адвейта Ачария е директно Върховната Божествена Личност. 
Въпреки че Бог Чайтаня Го приема за Свой наставник, Адвейта Ачария е слуга на Бога.  

ЧЧ Ади 5.148: Не съм способен да опиша истината за Адвейта Ачария. Той спаси 
целия свят, като накара Бог Кришна да се спусне.  

ЧЧ Ади 5.149:  Бог Нитянанда Сварупа преди се появи като Лакшмана и служеше на 
Бог Рамачандра като Негов по-малък брат.  

ЧЧ Ади 5.150: Дейностите на Бог Рама бяха изпълнени със страдание, но Лакшмана, по 
Своя собствена воля, сподели това страдание.  

ЧЧ Ади 5.151: Като по-малък брат Той не можа да спре Бог Рама от Неговото решение 
и затова си замълча, въпреки че в ума си не беше щастлив.  

ЧЧ Ади 5.152: Когато Бог Кришна се появи, Той (Баларама) стана Негов по-голям брат, 
за да Му служи до пълно удовлетворение на сърцето си и да Му достави всякакви 
видове щастие.  

ЧЧ Ади 5.153: Шри Рама и Шри Лакшмана, които са пълни части от Бог Кришна и Бог 
Баларама съответно, влязоха в Тях по време на появяването на Кришна и Баларама.  

                                                 
103 Шримад Бхагаватам 10.68.37  
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ЧЧ Ади 5.154: Кришна и Баларама се представят като по-малък и по-голям брат, но в 
писанията са описани като изначалната Върховна Божествена Личност и Неговата 
експанзия.  

ЧЧ Ади 5.155: „Обожавам Говинда, предвечния Бог, който посредством различните си 
пълни части се появява в света в различни форми и инкарнации, такива като Бог Рама, 
но който лично идва в Своята върховна изначална форма като Бог Кришна.” 104 

ЧЧ Ади 5.156: Бог Чайтаня е същият Бог Кришна, а Бог Нитянанда е Бог Баларама. Бог 
Нитянанда изпълнява всички желания на Бог Чайтаня.  

ЧЧ Ади 5.157: Океанът от славата на Бог Нитянанда е безкраен и бездънен. Само по 
Неговата милост мога да докосна дори една капчица от него.  

ЧЧ Ади 5.158: Моля ви, слушайте друга прослава на милостта Му. Той направи така, 
че едно паднало живо същество се издигна до най-висшия предел.  

ЧЧ Ади 5.159: Да бъде разкрито това не е редно, защото то трябва да остане 
поверително като Ведите, но при все това аз ще говоря за него, за да стане милостта Му 
известна на всички.  

ЧЧ Ади 5.160: О Боже Нитянанда, аз пиша за Твоята милост във велик възторг. Моля 
Те, прости ми оскърбленията.  

ЧЧ Ади 5.161: Бог Нитянанда Прабху имаше слуга на име Шри Минакетана Рамадаса, 
който беше резервоар от любов.  

ЧЧ Ади 5.162: В дома ми ден и нощ течеше санкиртана и затова той дойде там, след 
като бе поканен.  

ЧЧ Ади 5.163: Погълнат от емоционална любов, той седна в двора ми и всички 
ваишнави се поклониха в нозете му.  

ЧЧ Ади 5.164: В радостно настроение на любов към Бога той понякога се покатерваше 
на рамената на някого и отдаваше почитания, а друг път потупваше другите с флейтата 
си или леко ги плясваше по бузата.  

ЧЧ Ади 5.165: Когато някой видеше очите на Минакетана Рамадаса, автоматично от 
собствените му очи потичаха сълзи, защото постоянен поток от сълзи се стичаше от 
очите на Минакетана Рамадаса.  

ЧЧ Ади 5.166: Понякога имаше изригвания на екстаз като цветове кадамба по някои 
части от неговото тяло, а понякога един крайник на тялото му се вцепеняваше, докато 
друг крайник трепереше.  
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ЧЧ Ади 5.167: Винаги, когато крещеше на висок глас името Нитянанда, хората около 
него се изпълваха с голямо учудване и удивление.  

ЧЧ Ади 5.168: Един уважаван брахмана на име Шри Гунарнава Мишра служеше на 
Божеството.  

ЧЧ Ади 5.169: Когато Минакетана беше седнал на двора, този брахмана не му отдаде 
почит. Виждайки това, Шри Рамадаса се разгневи и заговори.  

ЧЧ Ади  5.170: „Тук намирам втори Ромахаршана-сута, който не се изправи да отдаде 
почит, когато видя Бог Баларама.” 

ЧЧ Ади 5.171: След като каза това, той танцува и пя до пълно удовлетворение, но 
браминът не се ядоса, защото по това време служеше на Бог Кришна.  

ЧЧ Ади 5.172: В края на фестивала Минакетана Рамадаса си тръгна, раздавайки 
благословии на всички. По това време между мен и брат ми възникна спор.  

ЧЧ Ади 5.173: Моят брат твърдо вярваше в Бог Чайтаня, но имаше само мъждукаща 
искрица от вяра в Бог Нитянанда.  

ЧЧ Ади 5.174: Знаейки това, Шри Рамадаса се почувства нещастен в ума си. Аз тогава 
упрекнах своя брат.  

ЧЧ Ади 5.175: „Тези двама братя,” казах му аз, „са като едно тяло; Те са идентични 
проявления. Ако не вярваш в Бог Нитянанда ще пропаднеш.  

ЧЧ Ади 5.176: „Ако вярваш в единия, но показваш неуважение към другия, твоята 
логика е като логиката на приемане на половината кокошка. 

ЧЧ Ади 5.177: По-добре е да бъдеш атеист като пренебрегваш и двамата братя, 
отколкото лицемер, който вярва в единия и не зачита другия.  

ЧЧ Ади 5.178: Тогава Шри Рамадаса счупи флейтата си гневно и си отиде, а в същото 
време брат ми падна.  

ЧЧ Ади 5.179: Така аз описах силата на слугите на Бог Нитянанда. Сега ще опиша друг 
аспект на Неговата милост.  

ЧЧ Ади 5.180: Същата нощ Бог Нитянанда ми се появи в съня, заради доброто 
качество, което проявих, когато упрекнах брат си.  

ЧЧ Ади 5.181: В селцето Джаматапура, което е близо до Наихати, Бог Нитянанда се 
появи в съня ми.  
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ЧЧ Ади 5.182: Аз паднах в нозете Му, отдадох своите почитания, а Той тогава положи 
лотосовите Си нозе на главата ми.  

ЧЧ Ади 5.183: „Стани! Изправи се!” ми каза Той отново и отново. Щом се изправих, аз 
бях изключително поразен да видя Неговата красота.  

ЧЧ Ади 5.184: Той имаше лъскав тъмен цвят на кожата, а високата Му, силна и 
героична фигура Го правеше да изглежда като самия Купидон.  

ЧЧ Ади 5.185: Дланите, ръцете и краката Му бяха красиво оформени, а очите Му бяха 
като лотосови цветчета. Беше облечен в копринена дреха и носеше копринен тюрбан на 
главата си.  

ЧЧ Ади 5.186: На ушите Му се люлееха златни обеци, а по ръцете носеше златни 
гривни и ленти. На глезените на нозете Му звънтяха камбанки, а около врата Му бе 
окичен цветен гирлянд.   

ЧЧ Ади 5.187: Тялото Му бе намазано със сандалова паста и Той беше красиво украсен 
с тилак. Движенията Му превъзхождаха походката на полудял слон.  

ЧЧ Ади 5.188: Лицето Му бе по-красиво от милиони и милиони луни, а зъбите Му бяха 
като нарови зрънца, защото дъвчеше бетел.  

ЧЧ Ади 5.189: Тялото Му се движеше насам-натам, наляво и надясно, защото бе 
погълнат от екстаз. Той пееше „Кришна, Кришна” с дълбок глас.  

ЧЧ Ади 5.190: Движейки червения си жезъл в ръка, Той изглеждаше като обезумял 
лъв. От всичките четири страни на нозете Му кръжаха пчели.  

ЧЧ Ади 5.191: Неговите предани, облечени като пастирчета, бяха наобиколили нозете 
Му като множество пчели и също възпяваха „Кришна, Кришна,” погълнати в 
екстатична любов.  

ЧЧ Ади 5.192: Някои от тях свиреха на рогове и флейти, а други танцуваха и пееха. 
Някои от тях предлагаха бетелови ядки, а други Му вееха с ветрила чамара.  

ЧЧ Ади 5.193: Такова великолепие видях аз в Бог Нитянанда Сварупа. Неговият 
прекрасен образ, качествата и забавленията Му са до едно трансцендентални.  

ЧЧ Ади 5.194: Аз бях залят от трансцендентален екстаз и не знаех нищо друго. Тогава 
Бог Нитянанда се усмихна и ми заговори както следва.  

ЧЧ Ади 5.195: „О мой скъпи Кришнадаса, не се страхувай. Иди във Вриндавана, 
защото там ще получиш всичко.” 
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ЧЧ Ади 5.196: След като каза това, Той ме упъти към Вриндавана като махна с ръка. 
След това изчезна заедно със спътниците си.  

ЧЧ Ади 5.197: Аз загубих съзнание и паднах на земята, сънят ми прекъсна, а когато се 
свестих видях, че утрото е настъпило.  

ЧЧ Ади 5.198: Размислих за това, което бях видял и чул и заключих, че Богът ми е 
наредил да се отправя незабавно към Вриндавана.  

ЧЧ Ади 5.199: Същият този миг тръгнах към Вриндавана и по Неговата милост стигнах 
там много щастлив.  

ЧЧ Ади 5.200: Вечна слава, вечна слава на Бог Нитянанда Баларама! По Неговата 
милост аз получих подслон в трансцеденталната обител на Вриндавана! 

ЧЧ Ади 5.201: Вечна слава, вечна слава на милостивия Бог Нитянанда! По Неговата 
милост аз получих подслон в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Санатана! 

ЧЧ Ади 5.202: По Неговата милост аз получих подслона на великата личност Шри 
Рагхунатха даса Госвами и по Неговата милост намерих убежище при Шри Сварупа 
Дамодара.  

ЧЧ Ади 5.203: По милостта на Санатана Госвами научих окончателните заключения на 
преданото служене, а по милостта на Шри Рупа Госвами вкусих най-висшия нектар на 
преданото служене.  

ЧЧ Ади 5.204: Вечна слава, вечна слава на лотосовите нозе на Бог Нитянанда, по чиято 
милост постигнах Шри Радха-Говинда! 

ЧЧ Ади 5.205: Аз съм по-грешен дори от Джагаи и Мадхаи, и по-нисш дори от 
червеите в изпражнението.  

ЧЧ Ади 5.206: Всеки, който чуе името ми, губи резултатите от благочестивите си 
дейности. Всеки, който произнесе името ми, става греховен.  

ЧЧ Ади 5.207: Кой в този свят освен Нитянанда може да окаже милост на такава 
отвратителна личност като мен? 

ЧЧ Ади 5.208: Понеже е опиянен от екстатична любов и е инкарнация на милостта, Той 
не прави разлика между добрите и лошите.  

ЧЧ Ади 5.209: Той освобождава всички онези, които паднат пред Него. Затова 
освободи такъв греховен и пропаднал човек като мен.  

ЧЧ Ади 5.210: Въпреки че съм греховен и най-пропаднал, Той ме удостои с лотосовите 
нозе на Шри Рупа Госвами.  
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ЧЧ Ади 5.211: Аз не съм достоен да говоря всички тези поверителни слова за моето 
посещение при Бог Мадана Гопала и Бог Говинда.  

ЧЧ Ади 5.212: Бог Мадана Гопала, главното божество на Вриндавана, е 
наслаждаващият се на танца раса и е самият син на царя на Враджа. 

ЧЧ Ади 5.213: Той се наслаждава на танца раса със Шримати Радхарани, Шри Лалита 
и другите. Той се проявява като Купидон сред Купидоните.  

ЧЧ Ади 5.214: „Облечен в жълти дрехи и украсен с цветен гирлянд, Бог Кришна, 
появявайки се сред гопите с усмихнатото си лотосово лице, изглеждаше точно като 
омайникът на сърцето на Купидон.”105 

ЧЧ Ади 5.215: С Радха и Лалита служейки Му от двете Му страни, Той привлича 
сърцата на всички със Своята сладост.  

ЧЧ ади 5.216: Милостта на Бог Нитянанда ми разкри Шри Мадана-мохана и ми даде 
Шри Мадана-мохана за мой Бог и господар.  

ЧЧ Ади 5.217: Той направи възможно за толкова низък човек като мен да види Бог 
Говинда. Думите не могат да опишат това, нито е редно да се разкрива.  

ЧЧ ади 5.218-219: На олтар, направен от скъпоценности, в главния храм във 
Вриндавана, насред горичка от дървета на желанието, Бог Говинда, синът на царя на 
Враджа, седи на трон от скъпоценни камъни и проявява пълната си слава и сладост, 
като по този начин запленява целия свят.  

ЧЧ Ади 5.220: От лявата Му страна е Шримати Радхарани и Нейните лични приятелки. 
С тях Бог Говинда се наслаждава на раса-лила и много други забавления.  

ЧЧ Ади 5.221: Бог Брахма, който седи на лотосовия си престол в обителта си, винаги 
медитира върху Него и Го обожава с мантрата, състояща се от осемнадесет срички.  

ЧЧ Ади 5.222: Всички в четиринадесетте свята медитират върху Него, а всички 
обитатели на Ваикунтха възпяват качествата и забавленията Му.  

ЧЧ Ади 5.223: Богинята на щастието е привлечена от Неговата сладост, която Шрила 
Рупа Госвами е описал по този начин:  

ЧЧ Ади 5.224: „Моя скъпа приятелко, ако си наистина привързана към светските си 
приятели, не поглеждай към усмихнатото лице на Бог Говинда, който стои на брега на 
Ямуна край Кешигхата. Хвърляйки коси погледи, Той поставя флейтата на устните си, 
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които приличат на напъпили клонки. Трансценденталното Му тяло, с извивки на три 
места, изглежда тъй сияйно на лунната светлина.” 106 

ЧЧ Ади 5.225:  Без съмнение Той е самият син на царя на Враджа. Само един глупак би 
Го счел за статуя.  

ЧЧ Ади 5.226: Заради това оскърбление, той не може да бъде освободен. Вместо това 
ще падне в ужасни адски условия. Какво повече мога да кажа? 

ЧЧ Ади 5.227: Затова, кой може да опише милостта на лотосовите нозе на Този (Бог 
Нитянанда) благодарение на когото аз получих подслона на Бог Говинда? 

ЧЧ Ади 5.228: Всички групи ваишнави, които живеят във Вриндавана, са погълнати от 
възпяване на всеблагоприятното име на Кришна.  

ЧЧ Ади 5.229: Бог Чайтаня и Бог Нитянанда са животът и душата на тези ваишнави, 
които не знаят нищо друго освен предано служене на Шри Шри Радха-Кришна.  

ЧЧ Ади 5.230: Прахта и сянката от лотосовите нозе на ваишнавите бяха дарени на тази 
паднала душа по милостта на Бог Нитянанда.  

ЧЧ Ади 5.231: Бог Нитянанда каза, „Във Вриндавана всички неща са възможни.” Тук 
аз обясних Неговото кратко твърдение с подробности.  

ЧЧ Ади 5.232: Постигнах всичко това като дойдох във Вриндавана и това стана 
възможно по милостта на Бог Нитянанда.  

ЧЧ Ади 5.233: Аз описах собствената си история без резерви. Качествата на Бог 
Нитянанда, които ме влудяват, ме принуждават да пиша за тези неща.  

ЧЧ Ади 5.234: Славата на трансценденталните качества на Бог Нитянанда е 
безпределна. Дори Бог Шеша, с хилядите си усти, не може да открие нейния предел.  

ЧЧ Ади 5.235: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунатха, винаги 
желаейки тяхната милост, аз, Кришнадаса, разказвам "Шри Чайтаня Чаритамрита", 
следвайки техните стъпки. 
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Глава 6 
Славата на Шри Адвейта Ачария 

 

 

ЧЧ Ади 6.1: Отдавам смирените си почитания на Шри Адвейта Ачария, чийто 
дейности са най-удивителни. По Неговата милост дори глупав човек може да опише 
качествата Му. 

ЧЧ Ади 6.2: Вечна слава на Бог Шри Чайтаня Махапрабху! Вечна слава на Бог 
Нитянанда! Вечна слава на Адвейта Ачария! И вечна слава на всички предани на Бог 
Шри Чайтаня Махапрабху! 

ЧЧ Ади 6.3: В пет стиха аз представих принципа на Бог Нитянанда. След това в 
следващите два стиха описах славата на Адвейта Ачария. 

ЧЧ Ади 6.4: Бог Адвейта Ачария е инкарнацията на Маха-Вишну, чиято основна 
функция е да създаде материалния свят посредством дейностите на мая. 

ЧЧ Ади 6.5: Понеже не се различава от Хари, Върховния Бог, Той се нарича Адвейта, а 
понеже разпространява култа на предаността, е наречен Ачария. Той е Богът и 
инкарнация на предания на Бога. Затова аз приемам подслон при Него. 

ЧЧ Ади 6.6: Шри Адвейта Ачария е наистина директно самият Върховен Бог. Неговата 
слава е отвъд разбирането на обикновените живи същества. 

ЧЧ Ади 6.7: Маха-Вишну изпълнява всички функции по създаването на вселените. 
Шри Адвейта Ачария е Негова директна инкарнация. 

ЧЧ Ади 6.8: Този пуруша създава и поддържа със Своята външна енергия. Той 
сътворява безброй вселени в забавленията си. 

ЧЧ Ади 6.9: По Своята воля Той се проявява в безброй форми, с които влиза във всяка 
една вселена. 

ЧЧ Ади 6.10: Шри Адвейта Ачария е пълна част на този пуруша и не се различава от 
Него. Действително, Адвейта Ачария не е отделен, но е друга форма на този пуруша. 

СС Ади 6.11: Той [Адвейта Ачария] помага в забавленията на пуруша, с чиято 
материална енергия и по чиято воля Той създава безброй вселени. 
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ЧЧ Ади 6.12: Понеже е резервоар на всички благотворни качества, Шри Адвейта 
Ачария е най-благоприятен за света. Неговите характерни черти, дейности и име са 
винаги благоприятни. 

ЧЧ Ади 6.13: Маха-Вишну създава целия материален свят с милиони Свои части, 
енергии и инкарнации. 

ЧЧ Ади 6.14-15: Така както външната енергия се състои от две части – действената 
причина [нимитта]  и материалната причина [упадана], като мая е действената 
причина, а прадхана е материалната причина – така и Бог Вишну, Върховният Бог, 
приема две форми, за да създаде материалния свят с действената и материалната 
причини. 

ЧЧ Ади 6.16: Самият Бог Вишну е действената [нимитта] причина на материалния 
свят, а Нараяна във формата на Шри Адвейта е материалната причина [упадана]. 

ЧЧ Ади 6.17: Бог Вишну, в Своя действен аспект, поглежда материалната енергия, а 
Шри Адвейта, като материалната причина, създава материалния свят. 

ЧЧ Ади 6.18: Въпреки че философията санкхя приема, че материалните елементи са 
причината, сътворението на света никога не възниква от мъртвата материя. 

ЧЧ Ади 6.19: Бог изпълва материалните елементи със Своята собствена съзидателна 
сила. Тогава, поради могъществото на Бога, възниква творението. 

ЧЧ Ади 6.20: Във формата на Адвейта Той изпълва материалните елементи със 
съзидателна енергия. Затова Адвейта е изначалната причина на творението. 

ЧЧ Ади 6.21: Шри Адвейта Ачария е създателят на милиони и милиони вселени и със 
Своите експанзии [като Гарбодакшайи Вишну] Той поддържа всяка една вселена. 

ЧЧ Ади 6.22: Шри Адвейта е пълна част [анга] от Нараяна. "Шримад-Бхагаватам" 
говори за „част” [анга] като „пълна част” [амша] на Бога. 

ЧЧ Ади 6.23: „О Бог на боговете, Ти си пророкът на цялото творение. Ти наистина си 
най-скъпият живот на всеки. Следователно, не си ли моят баща, Нараяна? „Нараяна” се 
отнася до някой, чиято обител е във водата, родена от Нара [Гарбодакшайи Вишну], а 
Нараяна е Твоя пълна част. Всички Твои пълни части са трансцедентални. Те са 
абсолютни и не са творение на мая.”107 

ЧЧ Ади 6.24: Този стих описва, че частите (крайниците) и пълните експанзии (части) 
на Бога са духовни; Те нямат връзка с материалната енергия.  

                                                 
107  Шримад-Бхагаватам, 10.10.14 
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ЧЧ Ади 6.25: Защо Шри Адвейта е наречен крайник, а не част? Причината е, че 
„крайник” предполага по-голяма интимност. 

ЧЧ Ади 6.26: Шри Адвейта, който е резервоар на добродетели, е основна част 
(крайник) на Маха-Вишну. Неговото пълно име е Адвейта, защото Той е идентичен във 
всяко отношение с Бога. 

ЧЧ Ади 6.27: Както Той преди създаде всички вселени, сега се появи, за да представи 
пътя на бхакти (предаността). 

ЧЧ Ади 6.28: Той освободи всички живи същества, предлагайки дара на кришна-
бхакти. Той обясни "Бхагавад Гита" и "Шримад Бхагаватам" в светлината на преданото 
служене. 

ЧЧ Ади 6.29: Тъй като няма други задължения освен да учи на предано служене, 
Неговото име е Адвейта Ачария. 

ЧЧ Ади 6.30: Той е духовният учител на всички предани и е най-уважаваната личност 
в света. Комбинирайки тези две имена, Неговото име е Адвейта Ачария. 

ЧЧ Ади 6.31: Тъй като е крайник или част на лотосоокия Върховен Бог, Той също носи 
името Камалакша. 

ЧЧ Ади 6.32: Неговите другари имат същите телесни черти като Бога. Те всички 
притежават по четири ръце и са облечени в жълти дрехи като Нараяна. 

ЧЧ Ади 6.33: Шри Адвейта е главната част (крайник) на Върховния Бог. Неговите 
истини, имена и атрибути са изумителни. 

ЧЧ Ади 6.34: Той обожаваше Кришна с листа от туласи и вода от Ганг, призовавайки 
Го на висок глас. Така Бог Чайтаня Махапрабху се появи на земята, съпроводен от 
Своите лични придружители. 

ЧЧ Ади 6.35: Чрез Него [Адвейта Ачария], Бог Чайтаня разпространи движението за 
санкиртан (съвместно възпяване на имената на Бога) и чрез Него Той освободи света. 

ЧЧ Ади 6.36: Славата и атрибутите на Адвейта Ачария са безгранични. Как може 
незначителните живи същества да ги проумеят? 

ЧЧ Ади 6.37: Шри Адвейта Ачария е главна част на Бог Чайтаня. Друга част на Бога е 
Нитянанда Прабху. 

ЧЧ Ади 6.38: Преданите, оглавявани от Шриваса, са Неговите по-малки части. Те са 
като Неговите  ръце, лице и очи, като Неговия диск и други оръжия. 
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ЧЧ Ади 6.39: С всички тях Бог Чайтаня извърши своите забавления и с тях Той 
разпространи Своята мисия. 

ЧЧ Ади 6.40:  Мислейки „Той [Шри Адвейта Ачария] е ученик на Шри Мадхавендра 
Пури”, Бог Чайтаня Му се подчинява, уважавайки Го като Свой духовен учител. 

ЧЧ Ади 6.41: За да поддържа правилния етикет в принципите на религията, Бог 
Чайтаня се покланя пред лотосовите нозе на Шри Адвейта Ачария с почтителни 
молитви и преданост. 

ЧЧ Ади 6.42: Шри Адвейта Ачария, обаче, смята Бог Чайтаня Махапрабху за Свой 
Господар и мисли за Себе си като за слуга на Бог Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Ади 6.43: Той забравя за Себе си в радостта на това разбиране и учи всички живи 
същества: „Вие сте слуги на Шри Чайтаня Махапрабху.” 

ЧЧ Ади 6.44: Концепцията за слуга на Шри Кришна поражда такъв океан от наслада в 
душата, че дори радостта от единството с Абсолюта, ако се умножи по десет милиона, 
не може да се сравни с капка от нея. 

ЧЧ Ади 6.45: Той казва: „Нитянанда и аз сме слуги на Бог Чайтаня.” Никъде другаде 
няма такава наслада като тази, която се вкусва от емоцията на служене. 

ЧЧ Ади 6.46: Най-обичаната богиня на щастието лежи на гърдите на Шри Кришна, но 
тя също искрено се моли за насладата от служенето в стъпалата Му. 

ЧЧ Ади 6.47: Всички придружители на Бог Кришна, такива като Брахма, Шива, 
Нарада, Шука и Санатана Кумара, са много удовлетворени в настроението на служене. 

ЧЧ Ади 6.48: Шри Нитянанда, странстващият просяк, е най-издигнатият от всички 
придружители на Бог Чайтаня. Той полудя в екстаза на служенето към Бог Чайтаня. 

ЧЧ Ади 6.49-50: Шриваса, Харидаса, Рамадаса, Гададхара, Мурари, Мукунда, 
Чандрашекхара и Вакрешвара са най-славни и най-образовани учени, но емоцията на 
служенето към Бог Чайтаня ги прави луди от екстаз. 

ЧЧ Ади 6.51: Затова те танцуват, пеят и се смеят като луди, наставлявайки всички: 
„Просто служете с любов на Бог Чайтаня.” 

ЧЧ Ади 6.52: Шри Адвейта Ачария мисли: „Бог Чайтаня Ме смята за Свой духовен 
учител, но Аз чувствам, че Съм само Негов слуга.” 

ЧЧ Ади 6.53: Любовта към Кришна има този уникален ефект: тя изпълва 
висшестоящите, равните и нисшите с дух на служене към Бог Кришна. 
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ЧЧ Ади 6.54: За доказателство, моля, слушайте примерите, описани в разкритите 
писания, които са подкрепени от реализацията на великите души. 

ЧЧ Ади 6.55-56: Въпреки че няма по-уважаван възрастен за Кришна във Враджа от 
Нанда Махараджа, който в трансцеденталната родителска любов няма знание, че 
неговият син е Върховният Бог, екстатичната любов го кара, какво да говорим за 
другите, да се чувства слуга на Бог Кришна.  

ЧЧ Ади 6.57: Той също се моли за привързаност и преданост към лотосовите стъпала 
на Бог Кришна, както свидетелстват думите от собствената му уста. 

ЧЧ Ади 6.58-59: „Мой скъпи Уддхава, моля те, чуй ме. Наистина Кришна е мой син, но 
дори да мислиш, че Той е Бог, аз пак ще го чувствам като мой син. Нека моят ум бъде 
привързан към твоя Бог Кришна.” 

ЧЧ Ади 6.60: „Нека нашите умове бъдат привързани към лотосовите стъпала на Бог 
Кришна, нека нашите езици възпяват Неговите свети имена и нека нашите тела да 
лежат проснати пред Него.” 

ЧЧ Ади 6.61: „Където и да бродим в материалната вселена под влиянието на кармата 
по волята на Бога, нека нашите благоприятни дейности да увеличат нашето привличане 
към Кришна.”2 

ЧЧ Ади 6.62: Приятелите на Бог Кришна във Вриндавана, оглавявани от Шридама, 
имат чиста приятелска обич към Бог Кришна и нямат идея за Неговите съвършенства. 

ЧЧ Ади 6.63: Въпреки че се борят с Него и се катерят по раменете Му, те обожават 
Неговите лотосови стъпала в дух на служене. 

ЧЧ Ади 6.64: „Някои от приятелите на Шри Кришна, Върховния Бог, масажираха 
стъпалата Му, а други, чийто греховни реакции бяха унищожени, Му вееха с 
ветрила.”108 

ЧЧ Ади 6.65-66: Дори възлюбените приятелки на Бог Кришна във Вриндавана, гопите, 
прахта на чийто лотосови нозе Шри Уддхава жадува, и които са по-скъпи на Кришна от 
всеки друг, се считат за слугини на Кришна. 

ЧЧ Ади 6.67: „О Господи, премахващ страданията на жителите на Вриндавана! О, 
герой на всички жени! О Господи, който унищожаваш гордостта на Твоите предани със 
Своята сладка, нежна усмивка! О приятелю! Ние сме Твои слуги. Молим Те, 
удовлетвори нашите желания и ни покажи привлекателното Си лотосово лице.”109 

                                                 
108 Шримад-Бхагаватам (10.15.17) 

109 Шримад-Бхагаватам (10.31.6) 
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ЧЧ Ади 6.68: „О Уддхава! Наистина е жалко, че Кришна живее в Матхура. Дали си 
спомня за бащиния дом и Своите приятели, пастирчетата? О велика душа! Говори ли 
някога за нас, Неговите слугини? Кога ще постави на челата ни Своята длан с аромат на 
агуру?”110 

ЧЧ Ади 6.69-70: Какво да говорим за другите гопи, дори Шри Радхика, която във всяко 
отношение е най-издигнатата сред тях и която завинаги е обвързала Шри Кришна със 
Своите любящи качества, служи на лотосовите Му стъпала като Негова прислужница. 

ЧЧ Ади 6.71: „О мой Господи, о мой съпруже, о мой най-скъпи възлюбени! О 
силноръки Господи! Къде си? О приятелю мой, разкрий се на Своята слугиня, която е 
толкова натъжена от Твоето отсъствие.”111 

ЧЧ Ади 6.72: В Дварака-дхама всички царици, начело с Рукмини, също считат себе си 
за прислужници на Бог Кришна. 

ЧЧ Ади 6.73: „Когато Джарасандха и другите царе, вдигнали лъкове и стрели, бяха 
готови да ме дарят на Шишупала, Той насила ме отнесе насред тях, както лъвът взима 
своята плячка от кози и овце. Затова прахта от лотосовите Му нозе е короната на 
непобедимите воини. Нека тези лотосови нозе, които са подслона на богинята на 
щастието, са обекта на моето обожание.”112 

ЧЧ Ади 6.74: „Знаейки, че извършвам отречения с желанието да докосна Неговите 
нозе, Той дойде със Своя приятел Арджуна и прие ръката ми. И все пак аз съм просто 
една прислужница, която мете пода в къщата на Шри Кришна.”113 

ЧЧ Ади 6.75: „Чрез отречения и изоставяне на всички привързаности, ние станахме 
прислужнички в дома на Върховния Бог, който е удовлетворен в самия себе си.”114 

ЧЧ Ади 6.76: Какво да говорим за другите, дори Господ Баладева, Върховният Бог, е 
изпълнен с емоции като чисто приятелство и родителска любов. 

ЧЧ Ади 6.77: Той също счита себе си за слуга на Бог Кришна. Всъщност, нима има 
някой, който да не притежава разбирането, че е слуга на Бог Кришна? 

ЧЧ Ади 6.78: Онзи, който е Шеша, Санкаршана, със Своите хиляди усти, служи на 
Шри Кришна като приема десет форми. 

                                                 
110 Шримад-Бхагаватам (10.47.21) 

111 Шримад-Бхагаватам (10.30.39) 

112 Шримад-Бхагаватам (10.83.8) 

113 Шримад-Бхагаватам (10.83.11) 

114 Шримад-Бхагаватам (10.83.39) 
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ЧЧ Ади 6.79: Рудра, който е експанзия на Садашива и който се появява в безброй 
вселени, е също гунаватара [инкарнация на качеството] и е украшението сред всички 
полубогове в безкрайните вселени. 

ЧЧ Ади 6.80: Той също желае само да бъде слуга на Бог Кришна. Шри Садашива 
винаги казва: „Аз съм слуга на Бог Кришна.” 

ЧЧ Ади 6.81: Опиянен от екстатична любов към Бог Кришна, напълно обзет от нея, той 
непрестанно танцува без дрехи и пее за качествата и забавленията на Бог Кришна. 

ЧЧ Ади 6.82: Всички емоции, били те на баща, майка, учител или приятел, са пълни с 
чувства на служене. Такава е природата на любовта към Кришна. 

ЧЧ Ади 6.83: Господ Кришна, единственият господар и Бог на вселената, е достоен да 
бъде обслужван от всеки. В действителност, всеки е слуга на Неговите слуги. 

ЧЧ Ади 6.84: Същият Бог Кришна слезе като Господ Чайтаня, Върховния Бог. 
Следователно всеки е Негов слуга. 

ЧЧ Ади 6.85: Някои Го приемат, докато други не, но всеки е Негов слуга. Този, който 
не Го приема, обаче, ще бъде погубен от своите греховни дейности. 

ЧЧ Ади 6.86: „Аз съм слуга на Бог Чайтаня, слуга на Бог Чайтаня. Аз съм слуга на Бог 
Чайтаня и слуга на Неговите слуги.” 

ЧЧ Ади 6.87: Казвайки това, Адвейта Прабху танцува и високо пее. После в следващия 
момент тихо сяда. 

ЧЧ Ади 6.88: Източникът на чувството на служене е всъщност Бог Баларама. Всички 
пълните експанзии, които Го следват, са повлияни от този екстаз. 

ЧЧ Ади 6.89: Бог Санкаршана, който е една от Неговите инкарнации, винаги смята 
Себе си за отдаден. 

ЧЧ Ади 6.90: Друга Негова инкарнация, Лакшмана, който е много красив и могъщ, 
винаги служи на Бог Рама. 

ЧЧ Ади 6.91: Вишну, който лежи в Причинния океан, е инкарнация на Бог Санкаршана 
и съответно емоцията на предан винаги присъства в сърцето Му.  

ЧЧ Ади 6.92: Адвейта Ачария е отделна Негова експанзия. Той винаги е зает в предано 
служене с мислите, думите и делата Си. 

ЧЧ Ади 6.93: С думите Си Той провъзгласява: „Аз съм слуга на Бог Чайтаня.” Така 
умът Му винаги мисли: „Аз съм Негов предан.” 
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ЧЧ Ади 6.94: С тялото Си Той обожава Бога като предлага вода от Ганг и листа от 
туласи, и, проповядвайки предано служене, освобождава цялата вселена. 

ЧЧ Ади 6.95: Шеша Санкаршана, който носи всички планети на главата Си, се 
разширява в различни тела, за да отдава служене на Бог Кришна. 

ЧЧ Ади 6.96: Всички те са инкарнации на Бог Кришна, при все това ние винаги 
откриваме, че те действат като предани. 

ЧЧ Ади 6.97: Свещените писания ги наричат инкарнации на предани [бхакта-
аватара]. Позицията на такава инкарнация е над всички други. 

ЧЧ Ади 6.98: Бог Кришна е източникът на всички инкарнации, а всички други са 
Негови части или частични инкарнации. Ние откриваме, че цялото и частта се държат 
като по-висш и по-нисш. 

ЧЧ Ади 6.99: Източникът на всички инкарнации има емоциите на по-висш, когато 
смята себе си за господар и има емоциите на по-нисш, когато се счита за предан. 

ЧЧ Ади 6.100: Позицията на предан е по-висша от тази на равенство с Бог Кришна, тъй 
като преданите са по-скъпи на Бог Кришна от Неговия собствен Аз. 

ЧЧ Ади 6.101: Бог Кришна смята Своите предани за по-велики от Него самия. В тази 
връзка писанията осигуряват изобилие от доказателства. 

ЧЧ Ади 6.102: „О Уддхава! Нито Брахма, нито Шанкара, нито Санкаршана, нито 
Лакшми, нито дори Моето собствено Аз са Ми толкова скъпи като теб.”115 

ЧЧ Ади 6.103: Сладостта на Бог Кришна не може да бъде вкусена от тези, които се 
смятат за равни на Кришна. Тя може да бъде вкусена само чрез чувството на служене. 

ЧЧ Ади 6.104: Този извод на разкритите писания е също реализацията на опитните 
предани. Глупаците и негодниците, обаче, не могат да разберат богатството на 
преданите емоции. 

ЧЧ Ади 6.105-106: Баладева, Лакшмана, Адвейта Ачария, Бог Нитянанда, Бог Шеша и 
Бог Санкаршана опитват нектарния вкус на трансцеденталното блаженство на Бог 
Кришна, разпознавайки Се като Негови предани и слуги. Те всички са луди от това 
щастие и не знаят нищо друго. 

ЧЧ Ади 6.107: Какво да говорим за другите, дори Самият Бог Кришна жадува да вкуси 
Своята собствена сладост. 

                                                 
115 Шримад-Бхагаватам (11.14.15) 
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ЧЧ Ади 6.108: Той опитва да вкуси собствената Си сладост, но не може да Го направи 
без да приеме емоциите на предан. 

ЧЧ Ади 6.109: Затова Бог Кришна приема позицията на предан и слиза във формата на 
Бог Чайтаня, който е завършен във всяко отношение. 

ЧЧ Ади 6.110: Той вкусва собствената Си сладост посредством разнообразните емоции 
на предан. По-рано обясних това заключение.  

ЧЧ Ади 6.111: Всички инкарнации са в настроение на предани. Няма по-висше 
блаженство от това. 

ЧЧ Ади 6.112: Изначалният бхакта-аватара е Санкаршана. Шри Адвейта се брои сред 
тези инкарнации. 

ЧЧ Ади 6.113: Славата на Шри Адвейта Ачария е безгранична, тъй като Неговите 
искрени призиви доведоха до слизането на Бог Чаитаня на земята. 

ЧЧ Ади 6.114: Той освободи вселената чрез проповядване на санкиртана. Така хората 
по света получиха богатството на любовта към Бога посредством милостта на Шри 
Адвейта. 

ЧЧ Ади 6.115: Кой може да опише безграничната слава на Шри Адвейта Ачария? Аз 
пиша тук това, което съм научил от великите авторитети. 

ЧЧ Ади 6.116: Десет милиона пъти отдавам смирените си почитания в лотосовите 
стъпала на Шри Адвейта Ачария. Моля, не приемайте оскърбления. 

ЧЧ Ади 6.117: Твоята слава е бездънна като милиони океани и морета. Да се говори за 
нейното измерване е наистина голямо оскърбление. 

ЧЧ Ади 6.118: Вечна слава, вечна слава на Шри Адвейта Ачария! Вечна слава на Бог 
Чайтаня Махапрабху и на ненадминатия Бог Нитянанда! 

ЧЧ Ади 6.119: Така в два стиха описах истината относно Адвейта Ачария. Сега, о 
предани, моля, чуйте за петте истини [панча-таттва]. 

ЧЧ Ади 6.120: Молейки се в лотосовите стъпала на Шри Рупа и Шри Рагунатха, винаги 
желаейки тяхната милост, аз, Кришнадаса, разказвам "Шри Чаитаня Чаритамрита", 
следвайки техните стъпки. 
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Глава 7 
Петте аспекта на Бог Чайтаня 

 
 
 

ЧЧ Ади 7.1: Нека най-напред поднеса почтителните си поклони на Бог Чайтаня 
Махапрабху, който е най-висшата цел в живота за онзи, който е лишен от всякакви 
притежания в този материален свят, и е единствената същина за онзи, който напредва в 
духовния живот. Затова нека опиша Неговия великодушен принос към преданото 
служене с любов на Бога. 

ЧЧ Ади 7.2: Нека възпея Върховния Бог Шри Чайтаня Махапрабху. Онзи, който е 
приел подслон в Неговите лотосови нозе, е най-прославеният. 

ЧЧ Ади 7.3: В началото описах принципа на духовния учител. Сега ще се опитам да 
обясня Панча-таттва. 

ЧЧ Ади 7.4: Тези пет принципа (таттви) се въплъщават заедно с Бог Чайтаня 
Махапрабху и по този начин Богът изпълнява Своето санкиртана движение с голяма 
наслада. 

ЧЧ Ади 7.5: В духовно отношение не съществува разлика между тези пет таттви, тъй 
като на трансценденталното ниво всичко е абсолютно. При все това в духовния свят 
съществува и многообразие и за да вкуси това духовно многообразие, човек трябва да 
прави разграничение. 

ЧЧ Ади 7.6: Нека поднеса почитанията си на Бог Шри Кришна, който се е проявил в 
пет образа като предан, експанзия на предан, инкарнация на предан, чист предан и 
енергия на предаността. 

ЧЧ Ади 7.7: Кришна, изворът на цялата наслада, е самият Върховен Бог, всевишният 
господар. Никой не е по-велик, нито е равен на Шри Кришна, и все пак Той се ражда 
като син на Махараджа Нанда. 

ЧЧ Ади 7.8: Господ Кришна, Всевишният Бог, е върховният наслаждаващ се на танца 
раса. Той е водачът на девойките във Враджа, а всички останали са просто Негови 
придружители. 

ЧЧ Ади 7.9: Същият този Шри Кришна се прояви като Шри Чайтаня Махапрабху 
заедно с всичките си спътници, които са също толкова славни. 

ЧЧ Ади 7.10: Шри Чайтаня Махапрабху, който е Върховният Господ, единствената 
Божествена Личност, в екстаза си стана преданоотдаден, ала при все това тялото Му е 
трансцендентално без никакъв материален оттенък. 
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ЧЧ Ади 7.11: Трансценденталната сладост на съкровената любов към Кришна е 
толкова удивителна, че сам Кришна прие облика на предан, за да й се наслади и да я 
вкуси в пълнота. 

ЧЧ Ади 7.12: По тази причина Шри Чайтаня Махапрабху, върховният учител, приема 
образа на предан, взимайки Бог Нитянанда за Свой по-голям брат. 

ЧЧ Ади 7.13: Шри Адвейта Ачария е инкарнацията на Бог Чайтаня като отдаден. 
Затова тези три таттви [Чайтаня Махапрабху, Нитянанда Прабху и Адвейта Госай] са 
предоминиращи или господари. 

ЧЧ Ади 7.14: Единият от тях е Махапрабху, а останалите двама са Прабху. Тези двама 
Прабху служат на лотосовите нозе на Махапрабху. 

ЧЧ Ади 7.15: Тримата господари [Чайтаня Махапрабху, Нитянанда Прабху и Адвейта 
Прабху] са обожавани от всички живи същества, а четвъртият принцип [Шри Гададхара 
Прабху] трябва да бъде разбиран като Техен поклонник. 

ЧЧ Ади 7.16: Има безчет чисти предани на Бога, начело с Шриваса Тхакура, които са 
известни като искрени отдадени. 

ЧЧ Ади 7.17: Преданите, начело с Гададхара Пандит, трябва да бъдат считани за 
инкарнации на вътрешната енергия на Бога. Те са доверени отдадени, заети със 
служене на Бога. 

ЧЧ Ади 7.18-19: Вътрешните отдадени или енергии са до един вечни спътници в 
забавленията на Бога. Единствено заедно с тях Богът идва да разпространява 
движението санкиртана, единствено заедно с тях Той вкусва сладостта на съкровената 
любов, и единствено заедно с тях раздава тази божествена любов на хората като цяло. 

ЧЧ Ади 7.20-21: Характеристиките на Кришна са считани за съкровищница на 
трансценденталната любов. Въпреки че тази съкровищница от любов несъмнено се е 
спуснала заедно с Кришна, когато Той е присъствал, тя е била запечатана. Но когато 
Шри Чайтаня Махапрабху дойде заедно със спътниците си от Панча-таттва, те счупиха 
печата и разграбиха съкровищницата, за да вкусят трансценденталната любов към 
Кришна. И колкото повече я вкусваха, толкова повече жаждата им нарастваше. 

ЧЧ Ади 7.22: Самите Шри Панча-таттва танцуваха отново и отново, като така още по-
лесно се опиваха с трансценденталната любов към Бога. Те танцуваха, плачеха, смееха 
се и пееха като луди, и по такъв начин раздаваха любовта към Бога. 

ЧЧ Ади 7.23: Раздавайки божествената любов, Чайтаня Махапрабху и Неговите 
придружители не отчитаха кой е подходящ да я получи и кой не е, нито дали трябва да 
я даряват или не. Те не поставяха никакви условия. Когато и да им се удаваше 
възможност, членовете на Панча-таттва разпространяваха любовта към Бога. 

ЧЧ Ади 7.24: Макар членовете на Панча-таттва да разграбиха съкровищницата на 
божествената любов, макар да изпиха и раздадоха съдържанието й, нямаше недоимък, 
тъй като тази удивителна хазна е толкова пълна, че колкото повече любов се раздава, 
стотици пъти повече извира. 
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ЧЧ Ади 7.25: Потопът на божествената любов преливаше във всички посоки и така 
млади и стари, жени и деца до един бяха залети в това наводнение. 

ЧЧ Ади 7.26: Движението за Кришна съзнание ще потопи целия свят и ще залее 
всекиго, бил той благородник, негодник или дори сакат, куц или сляп. 

ЧЧ Ади 7.27: Когато петимата членове на Панча-таттва видяха как целият свят е 
потопен от любовта към Бога и как семето на материалното наслаждение у живите 
същества е напълно унищожено, те всички бяха изключително щастливи. 

ЧЧ Ади 7.28: Колкото повече петимата членове на Панча-таттва караха любовта към 
Бога да вали, толкова повече потопът се надигаше и се разливаше по целия свят. 

ЧЧ Ади 7.29-30: Имперсоналистите, онези които работят заради плодовете, фалшивите 
логици, хулителите, неотдадените и най-низшите сред общността на учениците са 
много ловки в това да избягват движението за Кришна съзнание и затова потопът му не 
може да ги досегне. 

ЧЧ Ади 7.31-32: Виждайки, че маявадите и останалите се измъкват, Бог Чайтаня 
Махапрабху си рече: "Копнеех всички да бъдат потопени в наводнението на Божията 
любов, ала някои от тях го избягнаха. Затова ще измисля хитър начин да потопя и тях." 

ЧЧ Ади 7.33: Затова, след пълно обмисляне, Богът прие ордена на отречението 
санняса. 

ЧЧ Ади 7.34: Шри Чайтаня Махапрабху живя у дома си в продължение на двадесет и 
четири години, а в навечерието на Своята двадесет и пет годишнина прие ордена 
санняса. 

ЧЧ Ади 7.35: След като прие ордена санняса, Шри Чайтаня Махапрабху привлече 
вниманието на всички онези, които Го избягваха, като се започне от логиците. 

ЧЧ Ади 7.36: Така учениците, невярващите, работещите за плодовете и критиците до 
един дойдоха да се отдадат в лотосовите нозе на Бога. 

ЧЧ Ади 7.37: Бог Чайтаня прости на всички, и те потънаха в океана на преданото 
служене, защото никой не може да избегне неповторимите любовни мрежи на Шри 
Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Ади 7.38: Шри Чайтаня Махапрабху се появи, за да избави всички паднали души. 
Затова измисли много методи да ги спаси от ноктите на мая. 

ЧЧ Ади 7.39: Всички станаха предани на Бог Чайтаня, дори млеччхите и яваните. 
Единствено имперсоналистите последователи на Шанкарачария Го избягваха. 

ЧЧ Ади 7.40: Докато Бог Чайтаня Махапрабху минавал през Варанаси на път за 
Вриндавана, саннясите маявади Го хулели по множество начини. 
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ЧЧ Ади 7.41: Злословниците казваха, "Макар да е санняси, Той не се интересува от 
изучаването на Веданта, а вместо това постоянно се занимава с пеене и танцуване в 
санкиртана. 

ЧЧ Ади 7.42: "Този Чайтаня Махапрабху е един неграмотен санняси, затова не познава 
истинската си функция. Воден единствено от чувствата си, Той се скита насам-натам в 
компанията на други сантименталисти." 

ЧЧ Ади 7.43: Чувайки всички тези хули, Бог Чайтаня Махапрабху просто се усмихна 
вътре в себе си, отхвърли всички тези обвинения, и не разговаряше с маявадите. 

ЧЧ Ади 7.44: Така, без да обръща внимание на злословията на маявадите от Варанаси, 
Бог Чайтаня Махапрабху продължи към Матхура, а след като посети Матхура се върна, 
за да се справи със ситуацията. 

ЧЧ Ади 7.45: Този път Бог Чайтаня отседна в дома на Чандрашекхара, макар той да бе 
считан за шудра или каястха, защото Богът, който е Върховният Господ, е напълно 
независим. 

ЧЧ Ади 7.46: Бог Чайтаня по принцип се хранеше в дома на Тапана Мишра. Той 
никога не общуваше с останалите санняси, нито приемаше покани от тях. 

ЧЧ Ади 7.47: Когато Санатана Госвами дойде от Бенгал, той се срещна с Бог Чайтаня в 
дома на Тапана Мишра, където Богът остана постоянно в продължение на два месеца, 
за да го учи на преданото служене. 

ЧЧ Ади 7.48: Въз основата на писания като "Шримад Бхагаватам", разкриващи тези 
поверителни напътствия, Шри Чайтаня Махапрабху даваше наставления на Санатана 
Госвами по отношение на всички редовни дейности на един предан. 

ЧЧ Ади 7.49: Докато Бог Чайтаня Махапрабху напътстваше Санатана Госвами, 
Чандрашекхара и Тапана Мишра бяха много нещастни. Затова те изложиха следната 
молба в лотосовите нозе на Бога. 

ЧЧ Ади 7.50: "Докога ще търпим хулите на Твоите критици спрямо поведението Ти? 
По-добре да се самоубием, отколкото да слушаме подобни богохулства. 

ЧЧ Ади 7.51: Всички маявади санняси Те критикуват, Твоя светлост. Не можем да 
търпим да слушаме тези критики, защото подобни хули разбират сърцата ни." 

ЧЧ Ади 7.52: Когато Тапана Мишра и Чандрашекхара казаха това на Шри Чайтаня 
Махапрабху, Той само леко се усмихна и не отвърна нищо. По това време пристигна 
един брамин, за да се срещне с Бога. 

ЧЧ Ади 7.53: Браминът незабавно падна в лотосовите нозе на Чайтаня Махапрабху и 
Го помоли да приеме поканата му в щастливо настроение. 

ЧЧ Ади 7.54: "Мой скъпи господарю, поканил съм всички санняси в Бенарес у дома си. 
Желанието ми ще се изпълни, ако Ти също приемеш поканата ми. 
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ЧЧ Ади 7.55: Мой скъпи господарю, зная, че Ти никога не се събираш с останалите 
санняси, но, моля Те, смили се над мен и приеми поканата ми". 

ЧЧ Ади 7.56: Бог Чайтаня Махапрабху се усмихна и прие поканата на брамина. Той 
направи този жест, за да прояви милостта си към саннясите маявади. 

ЧЧ Ади 7.57: Браминът знаеше, че Бог Чайтаня Махапрабху никога не отиваше в 
ничий друг дом, ала при все това, по Божието вдъхновение, горещо Го помоли да 
приеме поканата му. 

ЧЧ Ади 7.58: На следващия ден, когато Бог Шри Чайтаня Махапрабху отиде в къщата 
на този брахмана, Той видя там да седят всички санняси от Бенарес. 

ЧЧ Ади 7.59: Веднага щом Шри Чайтаня Махапрабху видя саннясите, незабавно им 
отдаде почитания, а сетне отиде да си измие нозете. След като ги изми, Той седна 
недалеч от мястото, където го беше направил. 

ЧЧ Ади 7.60: Като седна на земята, Чайтаня Махапрабху прояви мистичната си мощ 
като излъчи сияние, ярко като светлината на милиони слънца. 

ЧЧ Ади 7.61: Когато саннясите видяха ясното сияние от снагата на Шри Чайтаня 
Махапрабху, умовете им бяха привлечени и те незабавно станаха от местата си в израз 
на уважение. 

ЧЧ Ади 7.62: Предводителят на всички присъстващи маявади санняси се наричаше 
Пракашананда Сарасвати. След като се изправи, той се обърна към Шри Чайтаня 
Махапрабху с голяма почит по следния начин. 

ЧЧ Ади 7.63: "Моля Те, ела тук. Моля Те, ела тук, Твоя светлост. Защо си седнал на 
това нечисто място? Защо си натъжен?" 

ЧЧ Ади 7.64: Богът отвърна, "Аз принадлежа към по-низш разред санняси. Затова не 
заслужавам да седя заедно с вас." 

ЧЧ Ади 7.65: Пракашананда Сарасвати, обаче, лично хвана Шри Чайтаня Махапрабху 
за ръка и Го настани с голямо уважение насред събралите се санняси. 

ЧЧ Ади 7.66: После Пракашананда Сарасвати каза, "Разбрах, че името Ти е Шри 
Кришна Чайтаня. Ти си ученик на Шри Кешава Бхарати, затова заслужаваш прослава. 

ЧЧ Ади 7.67: Принадлежиш към Шанкара-сампрадая и живееш в нашето поселище, 
Варанаси. Защо тогава не общуваш с нас? Защо дори избягваш да ни виждаш? 

ЧЧ Ади 7.68: Ти си санняси. Защо тогава се занимаваш с пеене и танцуване, и с това 
Твое санкиртан движение сред обществото на фанатици? 

ЧЧ Ади 7.69: Медитацията и изучаването на Веданта са единствените задължения на 
един санняси. Защо ги изоставяш, за да танцуваш с фанатици? 
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ЧЧ Ади 7.70: Ти сияеш като самия Нараяна. Би ли ни обяснил любезно причината защо 
си възприел поведението на хората от ниска класа?" 

ЧЧ Ади 7.71: Шри Чайтаня Махапрабху отвърна на Пракашананда Сарсвати, "Скъпи 
ми господине, имай добрината да изслушаш причината. Моят духовен учител Ме 
считаше за глупак, затова ме гълчеше. 

ЧЧ Ади 7.72: "Ти си глупак," казваше той. "Нямаш качествата да изучаваш 
философията Веданта, затова трябва винаги да повтаряш святото име на Кришна. То е 
същината на всички мантри и на всички ведически химни. 

ЧЧ Ади 7.73: Просто като възпява светите имена на Кришна човек може да получи 
избавление от материалното съществуване. Действително, просто като пее мантрата 
Харе Кришна, той ще успее да види лотосовите нозе на Бога. 

ЧЧ Ади 7.74: В тази епоха на Кали няма друг религиозен принцип, освен възпяването 
на святото име, което е есенцията на всички ведически химни. Такова е тълкуванието на 
всички писания." 

ЧЧ Ади7.75: След като описа силата на Харе Кришна маха-мантра, Моят духовен 
учител ме научи на един друг стих, съветвайки Ме винаги да го тая в гърлото си. 

ЧЧ Ади 7.76: "За духовен напредък в епохата на Кали няма друга алтернатива, няма 
друга алтернатива, няма друга алтернатива освен святото име, святото име, святото име 
на Бога." 

ЧЧ Ади 7.77: Понеже получих такава заръка от духовния си учител, затова и винаги 
възпявам святото име, но си рекох, че пеейки и пеейки това свято име, изпадам в 
объркване. 

ЧЧ Ади 7.78: Възпявайки святото име на Бога в чист екстаз, Аз губя себе си и затова се 
смея, плача, танцувам и пея като някой безумец. 

ЧЧ Ади7.79: Призовавайки цялото си самообладание, тогава Аз започнах да мисля, че 
възпяването на святото име на Бога е покрило духовното Ми знание. 

ЧЧ Ади 7.80: Видях, че полудявам като повтарям святото име, затова веднага доложих 
това в лотосовите нозе на Своя духовен учител. 

ЧЧ Ади 7.81: "Мой скъпи господарю, що за мантра си ми дал? Аз обезумях, 
повтаряйки тази маха-мантра! 

ЧЧ Ади 7.82: Възпяването на святото име в екстаз Ме кара да танцувам, да се смея и да 
плача." Когато Моят духовен учител чу всичко това, той се усмихна, а сетне заговори. 

ЧЧ Ади 7.83: "Такава е природата на Харе Кришна маха-мантра, че всеки, който я 
възпява, незабавно потъва в любовен екстаз по Кришна. 

ЧЧ Ади 7.84: Религиозността, икономическото благоденствие, чувственото 
наслаждение и освобождението са известни като четирите цели в живота, ала сравнени 
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с любовта към Бога, петата и най-висша цел, всички те изглеждат незначителни като 
сламки на улицата. 

ЧЧ Ади 7.85: За предания, който наистина е развил бхава, насладите, извлечени от 
дхарма, артха, кама и мокша са досущ като капка сравнена с море. 

ЧЧ Ади 7.86: Заключението на всички разкрити писания е, че човек трябва да пробуди 
спящата си любов към Бога. Ти си голям щастливец, че вече си го направил. 

ЧЧ Ади 7.87: Характеристика на божествената любов е, че по своята природа тя 
поражда трансценентални симптоми в тялото на човека, правейки го все по и по-жаден 
да постигне подслона на лотосовите нозе на Бога. 

ЧЧ Ади7.88: Когато човек наистина развие любов към Бога, той естествено понякога 
плаче, понякога се смее, понякога пее, а понякога тича насам-натам досущ като луд. 

ЧЧ Ади 7.89-90: Потене, треперене, настръхване на космите по тялото, сълзи, 
пресекващ глас, пребледняване, безумие, меланхолия, търпение, гордост, радост и 
смирение — това са различни естествени симптоми на екстатичната любов към Бога, 
караща предания да танцува и да плува в океан от трансцендентално блаженство, 
докато възпява Харе Кришна мантрата. 

ЧЧ Ади 7.91: Много е добре, скъпо мое дете, че си постигнал най-висшата цел в 
живота, развивайки любов към Бога. Ти много ме зарадва с това и аз съм Ти много 
задължен. 

ЧЧ Ади 7.92: Мое скъпо дете, продължавай да танцуваш, да възпяваш и да изпълняваш 
санкиртана заедно с отдадените. Нещо повече, върви и проповядвай ценността на 
възпяването на кришна-нама, защото чрез този процес ще съумееш да избавиш всички 
пропаднали души." 

ЧЧ Ади 7.93: Казвайки това, Моят духовен учител ме научи на един стих от "Шримад 
Бхагаватам". Той е същината на всички напътствия в "Бхагаватам"; затова той отново и 
отново рецитираше този стих. 

ЧЧ Ади 7.94: "Когато човек е действително напреднал в това да се наслаждава на 
възпяването на святото име на Бога, който му е много скъп, той се вълнува и на висок 
глас пее святото име. Той се смее, плаче, въодушевява се и припява досущ като 
безумец, без да се интересува от чуждото мнение."116 

ЧЧ Ади 7.95-96: Аз твърдо вярвам в тези думи на духовния си учител, затова винаги 
възпявам святото име на Бога, сам и в компанията на отдадените. Това свято име на Бог 
Кришна понякога Ме кара да пея и танцувам, и затова Аз пея и танцувам. Моля ви, не 
си мислете, че го правя преднамерено. Правя го автоматично. 

                                                 
116 Шримад Бхагаватам 11.2.40 
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ЧЧ Ади 7.97: В сравнение с океана от трансцендентално блаженство, което човек 
изпитва, възпявайки Харе Кришна мантрата, насладата, извлечена от осъзнаването на 
безличностния Брахман [брахмананда] е като плитка вода в канал. 

ЧЧ Ади 7.98: "Мой скъпи Боже, о господарю на вселената, след като пряко Те видях, 
трансценденталното ми щастие нарасна като океан. Намирайки се в този океан, сега аз 
разбирам, че всичкото останало тъй наречено щастие е като водата, събрана в 
отпечатъка от копитце на теленце"117 

ЧЧ Ади 7.99: След като изслушаха Бог Шри Чайтаня Махапрабху, всички маявади 
санняси бяха трогнати. Умовете им се промениха и те заговориха с благи думи. 

ЧЧ Ади 7.100: "Скъпи Шри Чайтаня Махапрабху, всичко, което каза, е вярно. 
Единствено онзи, който е облагодетелстван от съдбата, постига любов към Бога. 

ЧЧ Ади 7.101: Скъпи господине, ние не възразяваме срещу това, че Ти си велик 
отдаден на Бог Кришна. Всички сме доволни от това. Но защо избягваш беседите върху 
"Веданта Сутра"? Какво лошо има в тях?" 

ЧЧ Ади 7.102: Като чу маявади саннясите да говорят по този начин, Бог Чайтаня 
Махапрабху леко се усмихна и каза: "Скъпи господа, ако не възразявате, мога да ви 
кажа нещо във връзка с философията Веданта. Сериозният и любознателен ученик или 
мъдрец, установен в знание и непривързаност, осъзнава онази Абсолютна Истина, 
отдавайки предано служене според дочутото във Веданта-шрути." 

ЧЧ Ади 7.103: Чувайки това, саннясите маявади се смириха и се обърнаха към 
Чайтаня Махапрабху като стигнаха до съгласие, че Той е самият Нараяна. 

ЧЧ Ади7.104: "Скъпи Чайтаня Махапрабху," казаха те, "истината е, че сме много 
доволни да чуем словата Ти, още повече, че телесните Ти черти са толкова красиви, че 
изпитваме необикновено удовлетворение като Те виждаме. 

ЧЧ Ади 7.105: Скъпи господарю, повлияни от Теб умовете ни изпитват голяма наслада 
и вярваме, че думите Ти не могат да бъдат неразумни. Затова можеш да говориш върху 
"Веданта Сутра". 

ЧЧ Ади 7.106: Богът каза, "Философията Веданта се състои от слова, изречени от 
Върховния Бог Нараяна в образа на Вясадева. 

ЧЧ Ади 7.107: Материални недостатъци като грешки, заблуди, измами и недостатъчна 
прозорливост не присъстват в думите на Върховния Бог. 

ЧЧ Ади7.108: Абсолютната Истина е описана в Упанишадите и "Брахма Сутра", ала 
човек трябва да разбира стиховете както са. В това се състои върховната слава на 
разбирането. 

                                                 
117 Хари Бхакти Судходая 14.36 
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ЧЧ Ади 7.109: Шрипад Шанкарачария е обяснил цялата ведическа литература в 
индиректен смисъл. Онзи, който слуша подобни тълкувания, погива. 

ЧЧ Ади 7.110: Шанкарачария не е виновен, защото по волята на Върховния Бог е скрил 
истинската цел на Ведите. 

ЧЧ Ади 7.111: Според прякото разбиране Абсолютната Истина е Върховният Бог, 
изпълнен с всички духовни съвършенства. Никой не може да е равен на Него или по-
велик. 

ЧЧ Ади 7.112: Всичко във Върховния Бог е духовно, включително Неговото тяло, 
достояния и принадлежности. Маявада философията, обаче, покривайки духовната Му 
мощ, защитава теорията на имперсонализма. 

ЧЧ Ади  7.113: Върховният Бог е изпълнен с духовни енергии. Затова Неговото тяло, 
име, слава и свита всичките са духовни. От невежество маявади философът твърди, че 
всички те са просто трансформации на материалната гуна на доброто. 

ЧЧ Ади 7.114: Шанкарачария, който е инкарнация на Бог Шива, е безгрешен, тъй като 
е слуга, изпълняващ заповедите на Бога. Обаче онези, които следват философията 
маявада, са обречени. Те ще изгубят целия си напредък в духовното познание. 

ЧЧ Ади 7.115: Онзи, който смята, че трансценденталното тяло на Бог Вишну е 
създадено от материалната природа е най-големият оскърбител в лотосовите нозе на 
Бога. Няма по-страшно богохулство срещу Върховния Господ. 

ЧЧ Ади 7.116: Богът е досущ като огромен, пламтящ огън, а живите същества са като 
малки искрици от този огън. 

ЧЧ Ади 7.117: Живите същества са енергии, те не са енергетикът. Енергетикът е 
Кришна. Това е съвсем живо описано в "Бхагавад Гита", във "Вишну Пурана" и в 
другата ведическа литература. 

ЧЧ Ади 7.118: "Освен тази Моя по-низша енергия, о силноръки Арджуна, съществува и 
друга, по-висша Моя енергия, състояща се от живите същества, експлоатиращи 
ресурсите на тази материална, по-низша природа."118 

ЧЧ Ади 7.119: "Енергиите на Бог Вишну се обобщават в три категории, а именно — 
духовната енергия, живите същества и невежеството. Духовната енергия е изпълнена 
със знание; живите същества, макар да спадат към духовната енергия, подлежат на 
объркване; а третата енергия, която е изпълнена с невежество, винаги е видима в 
плодоносните дела."119 

ЧЧ Ади 7.120: Маявада философията е толкова долна, че приема незначителните живи 
същества за Бога, Върховната Истина, покривайки по този начин славата и величието 
на Абсолютната Истина с монизъм. 
                                                 
118 Бхагавад Гита 7.5 

119 Вишну Пурана 6.7.61 
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ЧЧ Ади 7.121: В своята "Веданта Сутра" Шрила Вясадева е описал, че всичко е просто 
трансформация на енергиите на Бога. Шанкарачария, обаче, заблуждава света, 
коментирайки, че Вясадева е сбъркал. По такъв начин той е породил огромна опозиция 
срещу теизма по целия свят. 

ЧЧ Ади 7.122: Според Шанкарачария, приемайки теорията за трансформацията на 
енергиите на Бога, човек създава илюзия, индиректно приемайки, че Абсолютната 
Истина се трансформира. 

ЧЧ Ади 7.123: Трансформацията на енергията е доказан факт. Фалшивото телесно 
разбиране за аза е илюзия. 

ЧЧ Ади 7.124: Върховният Бог е всемогъщ във всяко отношение. Затова чрез 
невъобразимите си енергии, Той е трансформирал материалното космично проявление. 

ЧЧ Ади 7.125: Използвайки примера с философския камък, който чрез силата си 
превръща желязото в злато и при все това си остава същият, можем да разберем, че 
макар Върховният Бог да трансформира Своите неизброими енергии, Той остава 
неизменен. 

ЧЧ Ади 7.126: Въпреки че философският камък създава разнообразие от скъпоценни 
камъни, той при все това си остава същият. Не променя изначалната си форма. 

ЧЧ Ади 7.127: След като материалните обекти притежават такава невъобразима 
енергия, защо да не вярваме в невъобразимата енергия на Върховния Бог? 

ЧЧ Ади 7.128: Ведическата звукова вибрация омкара, най-първото слово във Ведите, е 
основата на ведическите вибрации. Затова човек трябва да приема омкара като звуково 
изражение на Върховния Бог и като извор на космическото проявление. 

ЧЧ Ади 7.129: Целта на Върховни Бог е да представи пранава [омкара] като 
вместилище на цялото ведическо познание. Думите "тат твам аси" са само частично 
обяснение на ведическото знание. 

ЧЧ Ади 7.130: Пранава [омкара] е маха-вакя [маха-мантра] във Ведите. 
Последователите на Шанкарачария покриват този факт, за да подчертаят без никакъв 
авторитет мантрата тат твам аси. 

ЧЧ Ади 7.131: Във всички ведически сутри и писания целта е да бъде разбран Бог 
Кришна, ала последователите на Шанкарачария са покрили истинския смисъл на 
Ведите с индиректни тълкувания. 

ЧЧ Ади 7.132: Очевидните сами по себе си ведически писания са най-висшето от 
всички доказателства, но ако тези писания бъдат интерпретирани, тяхната очевидна 
природа е изгубена. 

ЧЧ Ади 7.133: За да докажат своята философия, последователите на школата Маявада 
са изоставили истинските, лесноразбираеми значения на ведическата литература, 
представяйки индиректни смисли, основаващи се на богатото им въображение." 
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ЧЧ Ади 7.134: Когато Шри Чайтаня Махапрабху показа във всяка една отделна сутра 
недостатъците на тълкуванията на Шанкарачария, всички сбрани маявади санняси 
останаха поразени от удивление. 

ЧЧ Ади 7.135: Всички маявади санняси казаха, "Твоя Светлост, знай, че ние не спорим 
срещу Твоето опровержение на тези тълкувания, тъй като Ти даде ясно обяснение на 
сутрите. 

ЧЧ Ади 7.136: Знаем, че цялото това словесно жонгльорство извира от Въображението 
на Шанкарачария, но при все това, тъй като принадлежим към тази секта, го приемаме, 
макар да не ни удовлетворява. 

 ЧЧ Ади 7.137: Нека сега да видим – продължиха маявади саннясите – как ще опишеш 
сутрите в истинския им смисъл." Чувайки това, Бог Чайтаня Махапрабху започна 
Своето пряко тълкувание на "Веданта Сутра". 

ЧЧ Ади 7.138: "Брахман, който е по-велик от най-великото, е Върховната Божествена 
Личност. Той е изпълнен с шестте достояния и затова е изворът на най-висшата истина 
и на абсолютното знание. 

ЧЧ Ади 7.139: В изначалния си облик Върховният Бог е изпълнен с трансцендентални 
съвършенства, които са свободни от замърсяванията на материалния свят. Трябва да се 
разбере, че крайната цел на цялата ведическа литература е Върховният Бог. 

ЧЧ Ади 7.140: Когато говорим за Върховния като за безличностен, ние отричаме 
Неговите духовни енергии. Логично е, ако приемате половината истина, няма как да я 
разберете цялата. 

ЧЧ Ади 7.141: Само чрез предано служене, започващо със слушане, човек може да се 
доближи до Върховния Бог. Това е единственият начин да се подходи към Него. 

ЧЧ Ади 7.142: Практикувайки такова предписано предано служене под напътствията 
на духовен учител, човек несъмнено пробужда спящата си любов към Бога. Този 
процес се нарича абхидея. 

ЧЧ Ади 7.143: Ако някой развие своята любов към Бога и се привърже към лотосовите 
нозе на Кришна, той постепенно губи привързаността си към всичко друго. 

ЧЧ Ади 7.144: Любовта към Бога е толкова възвишена, че бива считана за петата цел в 
живота. Пробуждайки обичта си към Бог, човек може да достигне нивото на интимната 
любов, вкусвайки я дори в настоящия си живот. 

ЧЧ Ади 7.145: Върховният Бог, който е по-велик от най-великото, е покорен дори от 
най-незначителния отдаден, заради неговото предано служене. Такава е прекрасната и 
възвишена природа на преданото служене, че безграничният Бог се покорява на 
пренебрежимо мъничкото живо същество заради него. В обмена на предани дейности с 
Бога, отдаденият действително се наслаждава на трансценденталната сладост на 
преданото служене. 
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ЧЧ Ади 7.146: Връзката с върховния Бог, действията касаещи тази връзка, и най-
висшата цел на живота [да се развие любов към Бога] — тези три теми се обясняват във 
всеки афоризъм на "Веданта Сутра", тъй като те са кулминацията на цялата философия 
Веданта." 

ЧЧ Ади 7.147: Когато всички маявади санняси изслушаха тълкуванията на Чайтаня 
Махапрабху, основаващи се на самбандха, абхидея и прайоджана, те заговориха с 
голямо смирение. 

ЧЧ Ади 7.148: "Скъпи господине, Ти си самото олицетворение на ведическото 
познание, Ти си самият Нараяна. Милостиво ни извини за оскърбленията, които сме 
извършвали преди, като сме Те критикували." 

ЧЧ Ади 7.149: От мига, в който маявади саннясите изслушаха тълкуванията на Бога 
върху "Веданта Сутра", умовете им се промениха, и, под инструкцията на Чайтаня 
Махапрабху, те също започнаха винаги да възпяват "Кришна! Кришна!". 

ЧЧ Ади 7.150: Ето как Бог Чайтаня прости всички оскърбления на маявади саннясите 
и с голяма милост ги благослови с кришна-нама. 

ЧЧ Ади 7.151: След това саннясите поставиха Бога да седне насред тях, и всички 
заедно се нахраниха. 

ЧЧ Ади 7.152: След като обядва сред маявади саннясите, Шри Чайтаня Махапрабху, 
който е известен като Гаурасундара, се завърна в обителта си. Ето как Богът 
изпълняваше удивителните си забавления. 

ЧЧ Ади7.153: Чувайки аргументите на Шри Чайтаня Махапрабху и виждайки Неговата 
победа, Чандрашекхара, Тапана Мишра и Санатана Госвами бяха изключително 
удовлетворени. 

ЧЧ Ади 7.154: Мнозина маявади санняси идваха да посетят Бога след тази случка и 
целият град Го прославяше. 

ЧЧ Ади 7.155: Шри Чайтаня Махапрабху посети град Варанаси и целият му народ 
беше много благодарен. 

ЧЧ Ади 7.156: Тълпата пред вратата на жилището му беше толкова голяма, че 
наброяваше стотици хиляди. 

ЧЧ Ади 7.157: Когато Богът отиваше да посети храма на Вишвешвара, стотици хиляди 
хора вървяха след него. 

ЧЧ Ади7.158: Когато Бог Чайтаня отиваше на брега на Ганг да се окъпе, там се 
събираха огромни тълпи от стотици хиляди хора. 

ЧЧ Ади 7.159: Когато тълпата станеше твърде голяма, Шри Чайтаня Махапрабху се 
изправяше, вдигаше ръце и запяваше: "Хари! Хари!" а всички хора Му отвръщаха, 
изпълвайки земята и небето с вибрации. 



 95

ЧЧ Ади 7.160: След като спаси така повсеместно хората, Богът пожела да напусне 
Варанаси. Давайки напътствия на Санатана Госвами, Той го изпрати във Вриндавана. 

ЧЧ Ади 7.161: Понеже Варанаси винаги бе изпълнен с шумни тълпи, след като изпрати 
Санатана във Вриндавана, Шри Чайтаня Махапрабху се завърна в Джаганнатх Пури. 

ЧЧ Ади 7.162: Тук аз описах съвсем накратко тези забавления на Бог Чайтаня, но по-
късно ще ги опиша подробно. 

ЧЧ Ади 7.163: Шри Кришна Чайтаня Махапрабху и Неговите спътници от Панча-
таттва разпространяваха святото Божие име, за да пробудят любовта към Бога в цялата 
вселена, и цялата вселена Им бе благодарна. 

ЧЧ Ади 7.164: Бог Чайтаня изпрати двамата генерали Рупа Госвами и Санатана 
Госвами във Вриндавана да проповядват вярата на бхакти. 

ЧЧ Ади 7.165: Както Рупа Госвами и Санатана Госвами бяха изпратени в Матхура, 
така и Нитянанда Прабху бе изпратен в Бенгал да проповядва надлъж и шир култа на 
Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Ади 7.166: Шри Чайтаня Махапрабху лично замина за Южна Индия, 
разпространявайки святото име на Бог Кришна във всеки град и село. 

ЧЧ Ади 7.167: Така Богът стигна до най-южната точка на индийския полуостров, 
известен като Сетубандха [Нос Коморин]. Навсякъде Той разпространяваше вярата на 
бхакти и любовта към Кришна, спасявайки по този начин всекиго. 

ЧЧ Ади 7.168: И така, аз описах истината за Панча-таттва. Онзи, който слуша това 
обяснение, ще увеличи знанието си за Шри Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Ади7.169: Възпявайки Панча-таттва маха-мантра, човек трябва да пее имената на 
Шри Чайтаня, Нитянанда, Адвейта, Гададхара и Шриваса с множеството им отдадени. 
Това е процесът. 

ЧЧ Ади 7.170: Отново и отново поднасям почитанията си на Панча-таттва. С тяхна 
помощ си мисля, че бих бил способен да опиша нещичко от забавленията на Бог 
Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Ади 7.171: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунатха, винаги 
желаейки Тяхната милост, аз, Кришнадаса, разказвам "Шри Чайтаня Чаритамрита", 
следвайки техните стъпки.   
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Глава 8 
Авторът получава заръките на Кришна и гуру 

 
 

ЧЧ Ади 8.1: Отдавам своите почитанията на Върховния Бог Шри Чайтаня Махапрабху, 
по волята на който станах като танцуващо куче и мигом бях привлечен към 
написването на "Шри Чайтаня Чаритамрита", при все, че съм глупак. 

ЧЧ Ади 8.2: Нека отдам смирените си почитания на Шри Кришна Чайтаня 
Махапрабху, известен като Гаурасундара. Отдавам също смирените си почитания на 
Нитянанда Прабху, който е винаги изпълнен с радост. 

ЧЧ Ади 8.3:  Нека отдам смирените си почитания на Адвейта Ачария, който е много 
милостив, и на великата личност Гададхара Пандита, мъдрия учен. 

ЧЧ Ади 8.4:  Нека отдам смирените си почитания на Шриваса Тхакура и на всички 
други предани на Върховния. Падам, отдавайки им почит. Обожавам лотосовите им 
нозе. 

ЧЧ Ади 8.5:  Помнейки лотосовите нозе на Панча-таттва, немият може да стане поет, 
недъгав може планини да прекоси и сляп човек звездите да съзре в небето.  

ЧЧ Ади 8.6:  Образованието, развивано от така наречените мъдри учени, които не 
вярват на тези твърдения на "Шри Чайтаня Чаритамрита", е като шумно жабешко 
квакане. 

ЧЧ Ади 8.7:  Този, който не приема славата на Панча-таттва, а при все това прави шоу 
на отдадено служене към Кришна, никога не може да постигне милостта на Кришна 
или да се приближи към крайната цел. 

ЧЧ Ади 8.8:  В миналото царе като Джарасандха (тъстът на Камса) следваха стриктно 
ведическите ритуали, като по този начин се покланяха на Бог Вишну. 

ЧЧ Ади 8.9:  Онзи, който не приема Кришна за Върховния Бог, със сигурност е демон. 
Така и този, който не приема Шри Чайтаня Махапрабху за Кришна, същия Върховен 
Бог, също трябва да бъде считан за демон.  

ЧЧ Ади 8.10:  Бог Шри Чайтаня Махапрабху помисли: „Ако хората не Ме приемат, 
всички те ще бъдат унищожени.” Така милостивият Бог прие ордена санняса 

ЧЧ Ади 8.11: Ако човек отдава почитанията си на Мен, дори приемайки Ме за 
обикновен санняси, неговите материални несгоди ще намалеят и той със сигурност ще 
получи освобождение.“  

ЧЧ Ади 8.12: Този, който не показва уважение към милостивия Бог Чайтаня 
Махапрабху или не Го обожава, би следвало да се счита за демон, дори и да е много 
издигнат в човешкото общество.  
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ЧЧ Ади 8.13: Затова казвам отново, повдигайки ръце: О приятели, хора, моля ви 
обожавайте Шри Чайтаня и Нитянанда без измислени спорове! 

ЧЧ Ади 8.14: Логиците казват: „Ако някой не получи разбиране посредством логика и 
аргументация, как би могъл да отсъжда относно обожаемото божество? 

ЧЧ Ади 8.15: Ако се интересувате от логика и аргументация, бъдете добри да ги 
приложите към милостта на Шри Чайтаня Махапрабху. Ако го сторите, ще откриете 
нещо поразително красиво.  

ЧЧ Ади 8.16: Ако докато повтаря Харе Кришна маха-мантрата човек често нанася 
десетте обиди, въпреки своето желание да възпява святото име животи наред, той няма 
да получи любовта към Бога, която е окончателната цел на мантруването.  

ЧЧ Ади 8.17: „Чрез развиване на философско знание човек би могъл да разбере своята 
духовна позиция и така да бъде освободен. Чрез извършване на жертви и благочевтиви 
дейности, човек може да постигне сетивно наслаждение на по-висша планета. Но 
преданото служене към Бога е толкова рядко срещано, че дори и да извърши стотици и 
хиляди жертви, човек не може да го постигне.“ 120 

ЧЧ Ади 8.18: Ако един предан иска от Бога освобождение или материално 
наслаждение на сетивата, Кришна незабавно му ги дава, но чистото предано служене 
Той пази скрито.  

ЧЧ Ади 8.19: (Големият мъдрец Нарада казва:) „Скъпи мой Махараджа Юдхиштхира, 
Върховният Бог Кришна е винаги готов да ти помогне. Той е твоят господар, гуру, Бог, 
много скъп приятел и глава на семейството ти. Въпреки това понякога Той се съгласява 
да действа като твой слуга или изпълняващ поръките ти. Ти си изключителен 
щастливец, тъй като подобно отношение е възможно само чрез бхакти-йога. Богът 
може да даде освобождение (мукти) много лесно, но не е лесно да дари някого с 
бхакти-йога, тъй като чрез този процес, Той е силно свързан с отдадения."121 

ЧЧ Ади 8.20: Бог Шри Чайтаня Махапрабху свободно раздаде любовта към Кришна 
навсякъде. Той я дари дори и на най-падналите, такива като Джагай и Мадхай. Какво 
тогава да говорим за онези, които са благочестиви и издигнати? 

ЧЧ Ади 8.21: Шри Чайтаня Махапрабху, който е самият Върховен Бог, е напълно 
независим. Ето защо, макар че любовта към Бога е най-поверително пазената 
благословия, Той може да я раздава на всеки, без съображения.  

ЧЧ Ади 8.22: Независимо дали извършва оскърбления или не, всеки, който дори сега 
мантрува шри-кришна-чайтаня прабху-нитянанда, на мига бива облян от екстаз и 
сълзи изпълват очите му.  

                                                 
120 Бхакти Расамрита Синдху 1.1.36 

121 Шримад Бхагаватам 5.6.18 
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ЧЧ Ади 8.23: Само като говори за Нитянанда Прабху човек пробужда любовта си към 
Кришна. Така всички крайници на тялото му биват завладени от екстаз, а от очите му се 
стичат сълзи като водите на Ганг. 

ЧЧ Ади 8.24: При повтарянето на Харе Кришна мантра има неща, които се считат за 
обиди. Ето защо, просто като възпява Харе Кришна човек не става екстатичен.  

ЧЧ Ади 8.25: „Ако, докато мантрува Харе Кришна маха-мантра сърцето на човек не 
се променя, ако сълзи не потичат от очите му, тялото му не потреперва, а космите му не 
настръхват, значи е ясно, че сърцето му е твърдо като желязо. Това се дължи на 
оскърбленията, които е извършил в лотосовите нозе на святото име на Бога.“122 

ЧЧ Ади 8.26: Просто мантруването на Харе Кришна маха-мантрата без обиди, 
побеждава всички греховни дейности. Така чистото предано служене, което е 
причината за любовта към Бога, се проявява.  

ЧЧ Ади 8.27: Когато трансценденталното любовно служене към Бога се пробуди у 
някого, се наблюдават промени в тялото, такива като изпотяване, треперене, туптене в 
сърцето, пресекване на гласа и сълзи в очите.  

ЧЧ Ади 8.28: Като резултат от повтарянето на Харе Кришна маха-мантрата, човек 
достига толкова голям напредък в духовния си живот, че материалното му 
съществуване завършва и едновременно с това получава любов към Бога. Святото име 
на Кришна е толкова могъщо, че произнасяйки дори само едно име, човек с лекота 
добива тези трансцендентални богатства. 

ЧЧ Ади 8.29-30: Ако някой повтаря възвишеното свято име на Бога отново и отново, 
но любовта към Бога не се поражда и в очите му не се появяват сълзи, очевидно поради 
извършените оскърбления при мантруването, семето на святото име на Кришна не 
покълва.  

ЧЧ Ади 8.31: Но ако някой възпява светите имена на Бог Чайтаня и Нитянанда дори и 
със слаба вяра, той много бързо се пречиства от всички оскърбления. Така веднага щом 
започне да мантрува Харе Кришна маха-мантра, той чувства екстаза на любовта към 
Бога.  

ЧЧ Ади 8.32: Шри Чайтаня Махапрабху, независимият Върховен Бог, е изключително 
великодушен. Ако човек не Го обожава, той никога не би могъл да бъде освободен.  

ЧЧ Ади 8.33: О глупци, просто четете "Шри Чайтаня Мангала"! Четейки тази книга, 
вие ще можете да разберете цялата слава на Шри Чайтаня Махапрабху.  

ЧЧ Ади 8.34: Както Вясадева е събрал всички забавления на Бог Кришна в "Шримад-
Бхагаватам", така Тхакура Вриндавана даса обрисува забавленията на Бог Чайтаня.  

ЧЧ Ади 8.35: Тхакура Вриндавана даса е съставил "Шри Чайтаня Мангала". 
Слушането на тази книга унищожава цялото нещастие.  

                                                 
122 Шримад Бхагаватам 2.3.24 
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ЧЧ Ади 8.36: Четейки "Шри Чайтаня Мангала" човек може да узнае славата и истината 
за Бог Чайтаня и Нитянанда, както и да достигне до окончателното заключение за 
предано служене към Бог Кришна.  

ЧЧ Ади 8.37: В "Шри Чайтаня Мангала" (по-късно позната като "Шри Чайтаня 
Бхагавата"), Шрила Вриндавана даса Тхакура дава заключението и същината на 
преданото служене, цитирайки авторитетни твърдения от "Шримад-Бхагаватам".  

ЧЧ Ади 8.38: Ако дори голям атеист чуе "Шри Чайтаня Мангала", той тутакси се 
превръща във велик отдаден.  

ЧЧ Ади 8.39: Съдържанието на тази книга е толкова възвишено, че изглежда сякаш 
Шри Чайтаня Махапрабху лично е говорил чрез текстовете на Шри Вриндавана даса 
Тхакура.  

ЧЧ Ади 8.40: Отдавам милион почитания в лотосовите нозе на Вриндавана даса 
Тхакура. Никой друг не би могъл да напише толкова прекрасна книга за избавление на 
всички паднали души.  

ЧЧ Ади 8.41: Нараяни вечно се храни с остатъците от храната на Чайтаня Махапрабху. 
Шрила Вриндавана даса Тхакура бе роден от нейната утроба.  

ЧЧ Ади 8.42: Какво прекрасно описание на забавленията на Бог Чайтаня е дал той! 
Който и от трите свята да го чуе, бива пречистен.   

ЧЧ Ади 8.43: Горещо моля всеки да приложи метода на преданото служене, оставен от 
Бог Чайтаня и Нитянанда, и така да бъде освободен от нещастията на материалното 
съществуване, както и окончателно да постигне любящото служене към Бога.  

ЧЧ Ади 8.44: Шрила Вриндавана даса Тхакура написа "Шри Чайтаня Мангала" и в нея 
описа забавленията на Бог Чайтаня подробно.  

ЧЧ Ади 8.45: Първо той резюмира всички забавления на Бога, а сетне ги описа 
живописно и в детайли.  

ЧЧ Ади 8.46: Забавленията на Бог Чайтаня са безгранични и необозрими. Затова, 
описвайки всички тези забавления, книгата стана многотомна.  

ЧЧ Ади 8.47: Виждайки колко са необятни, по-късно той почувства, че някои от тях не 
са подходящо описани.  

ЧЧ Ади 8.48: Той екстатично описва забавленията на Бог Нитянанда, но късните 
забавления на Чайтаня Махапрабху остават неразказани.  

ЧЧ Ади 8.49: Бхактите от Вриндавана бяха много нетърпеливи да слушат за тези 
забавления.  

ЧЧ Ади 8.50: Във Вриндавана, на едно прославено поклонническо място под сбъдващи 
желанията дървета, има златен трон, обсипан със скъпоценности. 
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ЧЧ Ади 8.51: На този трон седи синът на Нанда Махарадж, Шри Говиндадева, 
трансценденталният Купидон. 

ЧЧ Ади 8.52: Най-различни видове царствено служене се отдават на Говинда там. 
Одеждите, накитите и принадлежностите му са всичките трансцендентални. 

ЧЧ Ади 8.53: В този храм на Говиндаджи хиляди служители винаги отдават служене на 
Бога с преданост. Дори да има хиляди усти, човек не би могъл да опише това служене. 

ЧЧ Ади 8.54: В този храм главният свещенослужител бе Шри Харидаса Пандита. 
Неговите качества и слава са известни по целия свят. 

ЧЧ Ади 8.55: Той беше кротък, търпелив, умиротворен, великодушен, сериозен, 
сладкодумен в речта и трезвомислещ в усилията. 

ЧЧ Ади 8.56: Отнасяше се почтително към всеки и действаше за благото на всички. 
Лицемерието, завистта и ревността бяха непознати на сърцето му. 

ЧЧ Ади 8.57: Петдесетте качества на Бог Кришна до едно присъстваха в тялото му. 

ЧЧ Ади 8.58: "У онзи, който има непоколебима вяра в Кришна, съвсем естествено се 
проявяват всички добри качества на Кришна и на полубоговете. Ала онзи, който не 
изпитва преданост към Върховния Бог, не притежава добри качества, понеже се 
занимава с умствени измислици в материалното битие, което е външната 
характеристика на Бога."123 

ЧЧ Ади 8.59: Ананта Ачария беше ученик на Гададхара Пандита. Тялото му винаги бе 
потопено в любов към Бога. Той бе великодушен и възвишен във всяко отношение. 

ЧЧ Ади 8.60: Ананта Ачария беше вместилище на всички добри качества. Никой не би 
могъл да измери колко велик бе той. Пандита Харидаса беше негов любим ученик. 

ЧЧ Ади 8.61: Пандита Харидаса имаше голяма вяра в Бог Чайтаня и в Нитянанда. 
Затова извличаше огромна наслада от това да слуша за Техните забавления и качества. 

ЧЧ Ади 8.62: Той винаги гледаше добрите страни на ваишнавите, без никога да намира 
недостатъци в тях. Единственото му занимание бе да удовлетворява ваишнавите от 
сърце и душа. 

ЧЧ Ади 8.63: Той винаги слушаше "Шри Чайтаня Мангала", а всички останали 
ваишнави също я слушаха по негова милост. 

ЧЧ Ади 8.64: Досущ като пълната луна той озаряваше цялото събрание на ваишнавите, 
четейки "Шри Чайтаня Мангала", а с нектарните си качества увеличаваше тяхното 
трансцендентално блаженство. 

                                                 
123 Шримад Бхагаватам 5.18.12 
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ЧЧ Ади 8.65: По безпричинната си милост той ми заръча да пиша за последните 
забавления на Шри Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Ади 8.66: Говинда Госай, свещенослужителят зает със служенето на Бог Говинда 
във Вриндавана, беше ученик на Кашишвара Госай. За муртито на Говинда нямаше 
друг по-скъп слуга. 

ЧЧ Ади 8.67: Шри Ядавачария Госай, постоянният сподвижник на Шрила Рупа 
Госвами, също много ентусиазирано обичаше да слуша и възпява забавленията на Бог 
Чайтаня. 

ЧЧ Ади 8.68: Бхугарбха Госай, ученик на Пандита Госай, винаги се заминаваше с теми, 
свързани с Бог Чайтаня, и не знаеше нищо друго. 

ЧЧ Ади 8.69: Сред неговите ученици бяха Чайтаня даса, който беше свещенослужител 
на муртито на Говинда, а също Мукундананда Чакраварти и великият предан 
Кришнадаса. 

ЧЧ Ади 8.70: Сред учениците на Ананта Ачария беше Шивананда Чакраварти, в чието 
сърце постоянно живееха Бог Чайтаня и Нитянанда. 

ЧЧ Ади 8.71: Във Вриндавана имаше още много други велики отдадени и всички те 
желаеха да слушат за последните забавления на Бог Чайтаня. 

ЧЧ Ади 8.72: По тяхната милост всички тези отдадени ми заръчаха да пиша за 
последните забавления на Шри Чайтаня Махапрабху. Единствено заради тяхната 
поръка, макар да съм безсрамник, аз се опитах да напиша тази "Чайтаня Чатитамрита". 

ЧЧ Ади 8.73: Макар да бях получил заръката на ваишнавите, тъй като бях тревожен 
вътре в сърцето си, аз отидох в храма на Мадана Мохана във Вриндавана да поискам и 
Неговото разрешение. 

ЧЧ Ади 8.74: Когато влязох в храма на Мадана Мохана, свещенослужителят Госай даса 
служеше в нозете на Бога и аз също се помолих в Божиите лотосови нозе. 

ЧЧ Ади 8.75: Докато се молех за Божието разрешение, гирляндът от шията Му 
ненадейно се изниза. 

ЧЧ Ади 8.76: Когато това се случи, присъстващите там ваишнави високо извикаха: 
"Харибол!" а свещенослужителят, Госай даса, донесе гирлянда и го постави на шията 
ми. 

ЧЧ Ади 8.77: Бях неописуемо щастлив да получа гирлянда като знак за повелята на 
Бога, и още веднага, на място, започнах да пиша тази книга. 

ЧЧ Ади 8.78: Всъщност "Шри Чайтаня Чаритамрита" не е моя творба, а диктовката на 
Шри Мадана Мохана. Това, което пиша, е просто папагалско повторение. 

ЧЧ Ади 8.79: Както дървената кукла танцува по волята на кукловода, тъй и аз пиша 
както Мадана Гопала ми заповядва. 
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ЧЧ Ади 8.80: Аз приемам за свое фамилно мурти Мадана Мохана, чиито поклонници 
са Рагхунатха даса Госвами, Шри Рупа Госвами и Санатана Госвами. 

ЧЧ Ади 8.81: Взех разрешение от Шрила Вриндавана даса Тхакура, молейки се в 
лотосовите му нозе, и, след като получих заръката му, се опитвам да пиша тази 
благотворна творба. 

ЧЧ Ади 8.82: Шрила Вриндавана даса Тхакура е боговдъхновеният летописец на 
забавленията на Бог Чайтаня. Затова без неговата милост човек не може да ги опише. 

ЧЧ Ади 8.83: Аз съм глупав, роден в ниска каста, незначителен и винаги жадувам за 
материално наслаждение; при все това, по заръката на ваишнавите, с голямо 
вдъхновение пиша тази трансцендентална творба. 

ЧЧ Ади 8.84: Лотосовите нозе на Шри Рупа Госвами и Рагхунатха даса Госвами са 
извор на моята сила. Като помни тези лотосови нозе, човек може да сбъдне всичките си 
желания. 

ЧЧ Ади 8.85: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунатха, винаги 
желаейки тяхната милост, аз, Кришнадаса, разказвам "Шри Чайтаня Чартамрита", 
следвайки техните стъпки. 

 

 
. 
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Глава 9 
Сбъдващото желанията дърво на преданото служене 

 

 

ЧЧ Ади 9.1: Нека поднеса почтителните си поклони на духовния учител на целия свят, 
Бог Шри Кришна Чайтаня Махапрабху, с чиято милост дори едно куче може да 
преплува през огромен океан. 

ЧЧ Ади 9.2: Вечна слава на Шри Кришна Чайтаня, който е познат като Гаурахари! 
Вечна слава на Адвеита Ачария и Нитянанда Прабху! 

ЧЧ Ади 9.3: Вечна слава на отдадените на Бог Чайтаня, начело с Шриваса Тхакура! За 
да изпълня всички свои желания, аз си спомням техните лотосови нозе. 

ЧЧ Ади 9.4: Също така си спомням шестимата Госвами – Рупа, Санатана, Бхатта 
Рагхунатха, Шри Джива, Гопала Бхатта и Даса Рагхунатха. 

ЧЧ Ади 9.5: По милостта на всички тези ваишнави и гуру, аз се залавям да пиша за 
забавленията и качествата на Бог Чайтаня Махапрабху. Дали го знам или не, пиша тази 
книга за себе-пречистване. 

ЧЧ Ади 9.6: Приемам подслон при Върховния Бог Шри Чайтаня Махапрабху, който 
самият е дървото на трансценденталната любов към Кришна, едновременно с това е 
негов градинар, и също така раздава и се наслаждава на плодовете му.  

ЧЧ Ади 9.7: Бог Чайтаня си помисли „Моето име е Вишвамбхара, „онзи, който 
поддържа цялата вселена”. Неговото значение ще бъде осъществено ако успея да 
изпълня цялата вселена с любовта към Бога.” 

ЧЧ Ади 9.8: Мислейки по този начин, Той прие задължението на сеяч и започна да 
отглежда градина в Навадвипа. 

ЧЧ Ади 9.9: Така Богът донесе сбъдващото желанията дърво на преданото служене на 
тази земя и стана негов градинар. Той пося семето и напръска отгоре водата на Своята 
воля. 

ЧЧ Ади 9.10: Вечна слава на Шри Мадхавендра Пури, съкровищницата на цялото 
предано служене към Кришна! Той е дърво на желанията на преданото служене и в 
него за пръв път семето на преданото служене даде плод. 

ЧЧ Ади 9.11: Семето на преданото служене след това даде плод в образа на Шри 
Ишвара Пури и след това самият градинар, Чайтаня Махапрабху, стана главният ствол 
на дървото на преданото служене.  
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ЧЧ Ади 9.12: Чрез Своите невъобразими сили, Богът стана градинарят, стволът и 
клоните едновременно. 

ЧЧ Ади 9.13-15: Парамананда Пури, Кешава Бхарати, Брахмананда Пури и 
Брахмананда Бхарати, Шри Вишну Пури, Кешава Пури, Кришнананда Пури, Шри 
Нрисимха Тиртха и Сукхананда Пури –всички тези девет санняси-корени пораснаха от 
ствола на дървото. Така дървото застана непоколебимо, подсилвано от тези девет 
корена. 

ЧЧ Ади 9.16: С трезвия и сериозен Парамананда Пури като централен корен и 
останалите осем корена в осемте посоки, дървото на Чайтаня Махапрабху стоеше 
здраво. 

ЧЧ Ади 9.17: От ствола израснаха много клони и над тях безброй други. 

ЧЧ Ади 9.18: Така клоните на дървото Чайтаня формираха съвкупност или общество с 
огромни клони, покриващи цялата вселена. 

ЧЧ Ади 9.19: От всеки клон израснаха много стотици разклонения. Никой не може да 
изброи колко вейки се разклониха. 

ЧЧ Ади 20: Ще се опитам да именувам най-важните от неизброимите клони. Моля, 
чуйте описанието на дървото на Чайтаня. 

ЧЧ Ади 9.21: На върха на дървото стеблото се раздели на две. Едното стебло беше 
наречено Шри Адвеита Прабху, а другото – Шри Нитянанда Прабху. 

ЧЧ Ади 22: От тези две стъбла израснаха много клони и разклонения, които покриха 
целия свят. 

ЧЧ Ади 23: Тези клони, разклонения и техните вейки станаха толкова многобройни, че 
всъщност никой не можеше да ги опише. 

ЧЧ Ади 9.24: Така учениците, техните ученици и обожатели се разпространиха по 
целия свят и не е възможно да ги изброиш всичките. 

ЧЧ Ади 9.25: Както едно голямо смокиново дърво ражда плод по цялото си тяло, така 
всяка част от дървото на преданото служене роди плод. 

ЧЧ Ади 9.26: Тъй като Шри Кришна Чайтаня Махапрабху беше първоначалният ствол, 
вкусът на плодовете, които растяха по клоните и разклоненията, надминаваше вкуса на 
нектар. 

ЧЧ Ади 9.27: Плодовете узряха и станаха сладки и нектарни. Градинарят, Шри 
Чайтаня Махапрабху, ги раздаваше без да им иска цена. 
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ЧЧ Ади 9.28: Всичкото богатство в трите свята не може да се равни на стойността на 
един такъв нектарен плод на преданото служене. 

ЧЧ Ади 9.29: Без да обмисля кой го е поискал и кой не, нито кой е подходящ или 
неподходящ да го получи, Чайтаня Махапрабху раздаваше плода на преданото 
служене. 

ЧЧ Ади 9.30: Трансценденталният градинар, Шри Чайтаня Махапрабху, раздаваше 
шепа след шепа от плодове във всички посоки и когато бедните, гладни хора изяждаха 
плода, градинарят се усмихваше с голямо удоволствие. 

ЧЧ Ади 9.31: Бог Чайтаня се обърна към многобройните разновидности от клони и 
разклонения на дървото на преданото служене: 

ЧЧ Ади 9.32: „Тъй като дървото на преданото служене е трансцендентално, всяка една 
от частите му може да изпълнява действията на всички останали. Макар че едно дърво 
се очаква да бъде неподвижно, това дърво, въпреки всичко, се движи.  

ЧЧ Ади 9.33: Всички части на това дърво са изпълнени с духовно знание и затова 
докато растат, те се разпростират по целия свят. 

ЧЧ Ади 9.33: Аз съм единственият градинар. На колко места мога да отида? Колко 
плодове мога да обера и да раздам? 

ЧЧ Ади 9.35: Със сигурност би било много трудоемка задача да обереш плодовете и да 
ги раздадеш сам, и пак подозирам, че някои ще ги получат, а други няма. 

ЧЧ Ади 9.36: Затова заръчвам на всеки човек в тази вселена да приеме това движение 
на Кришна съзнание и да го разпространи навсякъде. 

ЧЧ Ади 9.37: Аз съм единственият градинар. Ако не разпространя тези плодове, какво 
ще правя с тях? Колко плодове мога сам да изям? 

ЧЧ Ади 9.38: По трансценденталната воля на Върховния Бог, цялото дърво бе 
поръсено с вода и така има безброй плодове на любовта към Бога. 

ЧЧ Ади 9.39: Разпространявайте това движение на Кришна съзнание по целия свят. 
Нека хората ядат тези плодове и накрая се освободят от старост и смърт. 

ЧЧ Ади 9.40: Ако плодовете са разпространени по целия свят, Моята репутация на 
благочестив човек ще се узнае навсякъде и така всички хора ще прославят името Ми с 
огромно удоволствие. 

ЧЧ Ади 9.41: Този, който е бил роден като човешко същество в земята на Индия 
[Бхарата-варша] трябва да направи живота си успешен и да работи за благото на всички 
останали хора. 
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ЧЧ Ади 9.42: Дълг на всяко живо същество е да извършва доброжелателни действия за 
благото на останалите със своя живот, богатство, интелигентност и думи. 

ЧЧ Ади 9.43: Чрез своята работа, мисли и думи, един интелигентен човек трябва да 
изпълнява дела, които ще бъдат ползотворни за всички живи същества в този живот и в 
следващия”. 

ЧЧ Ади 9.44: Аз съм само един градинар. Нямам нито царство, нито много големи 
богатства. Аз просто имам няколко плодове и цветя, които искам да използвам, за да 
постигна благочестие в живота си. 

ЧЧ Ади 9.45: „Въпреки, че се държа като градинар, Аз също така искам да съм 
дървото, защото така ще мога да дарявам блага на всички. 

ЧЧ Ади 9.46: „Само вижте как тези дървета поддържат всяко живо същество! Тяхното 
раждане е успешно. Тяхното поведение е също като на велики личности, защото всеки, 
който иска нещо от дърво, никога не си тръгва разочарован”. 

ЧЧ Ади 9.47: Потомците на дървото (преданите на Шри Чайтаня Махапрабху) бяха 
много щастливи да получат тази поръка директно от Бога. 

ЧЧ Ади 9.48: Плодът от любовта към Бога е толкова вкусен, че когато и някой предан 
да го раздава, тези, които се наслаждават на плода, където и да е по света, веднага се 
опияняват. 

ЧЧ Ади 9.49: Плодът от любовта към Бога, раздаван от Чайтаня Махапрабху, е такова 
огромно опиянение, че всеки, който го яде, изпълвайки стомаха си, веднага полудява от 
него и автоматично започва да пее, да танцува, да се смее и наслаждава. 

ЧЧ Ади 9.50: Когато Шри Чайтаня Махапрабху, великият градинар, вижда че хората 
мантруват, танцуват и се смеят и че някои от тях се въргалят по земята, а някои издават 
високи тананикащи звуци, Той се усмихва с огромно удоволствие.  

ЧЧ Ади 9.51: Великият градинар, Бог Чайтаня, лично яде този плод и в резултат Той е 
в постоянна лудост, сякаш е безпомощен и объркан. 

ЧЧ Ади 9.52: Със Своето санкиртана движение Богът накара всички да обезумеят като 
Него. Не намираме никой, който да не е бил опиянен от Неговото санкритана 
движение. 

ЧЧ Ади 9.53: Хората, които преди критикуваха Бог Чайтаня Махапрабху, наричайки 
Го пияница, също ядоха от плода и започнаха да танцуват, казвайки „Много добре! 
Много добре!”. 

ЧЧ Ади 9.54: След като описах как Богът раздаваше плода на божествената любов, 
сега бих искал да опиша различните клони на дървото на Бог Чайтаня Махапрабху. 
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ЧЧ Ади 9.55: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунатха, винаги 
желаейки тяхната милост, аз, Кришнадаса, разказвам "Шри Чайтаня Чаритамрта", 
следвайки техните стъпки. 
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Глава 10 
Ствола, клоните и вейките от дървото на Чайтаня 

 
 

 
ЧЧ Ади 10.1  Отново и отново се прекланям пред преданите, които подобно на пчелите 
винаги вкусват нектара от лотосовите нозе на Бог Чайтаня Махапрабху. Дори 
неотдаденият, подобен на куче, намерил убежище в тези ваишнави, също ще може да се 
наслади на аромата на лотоса. 
 
ЧЧ Ади 10.2  Вечна слава на Бог Чайтаня Махапрабху и Бог Нитянанда! Вечна слава на 
Адвейта Прабху и на всички отдадени на Бог Чайтаня начело с Шриваса! 
 
ЧЧ Ади 10.3  С думи е невъзможно да се опише нито градинарят, Бог Чайтаня, нито 
Неговото дърво. Сега слушайте внимателно за клоните на това дърво. 
 
ЧЧ Ади 10.4  Спътниците на Шри Чайтаня Махапрабху са безчет, но нито един от тях 
не е считан за по-висш или по-нисш от другите. Това е невъзможно да се определи. 
 
ЧЧ Ади 10.5  Всички велики последователи на Бог Чайтаня са изброили тези предани, 
но никой от тях не ги разграничава кой е повече или по-малко велик. 
 
ЧЧ Ади 10.6  В знак на почит се прекланям пред тях и се моля да ми простят за 
нанесените към тях оскърбления. 
 
ЧЧ Ади 10.7  С дълбока почит се прекланям пред всички възлюбени отдадени на Шри 
Чайтаня Махапрабху, вечното дърво на любовта към Бога. Прекланям се пред всички 
клони на това дърво — отдадените на Господа, които раздават плодовете на любовта 
към Кришна. 
 
ЧЧ Ади 10.8  От двамата братя — Шриваса Пандита и Шри Рама Пандита — започват 
два добре известни клона на това дърво. 
 
ЧЧ Ади 10.9  Те имаха още двама братя, които се казваха Шрипати и Шринидхи. Тези 
четирима братя с техните домочадия и слуги образуват един голям клон. 
 
ЧЧ Ади 10.10  Неизброими са всички малки клончета на тези два големи клона. В дома 
на Шривас Пандита Шри Чайтаня Махапрабху всеки ден пееше святото име заедно с 
всички. 
 
ЧЧ Ади 10.11  Четиримата братя и членовете на семействата им бяха напълно 
погълнати в служене на Бог Чайтаня. Те не признаваха никакви други богове и богини, 
освен Него. 
 
ЧЧ Ади 10.12  Друг голям клон бе Ачарияратна, а неговите спътници — издънките по 
този клон. 
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ЧЧ Ади 10.13  Ачарияратна също бе наричан Шри Чандрашекхара. По време на едно 
от представленията, случващи се в неговия дом, Бог Чайтаня игра ролята на богинята 
на щастието. 
 
ЧЧ Ади 10.14  Пундарика Видянидхи, третият клон, бе толкова скъп на Бог Чайтаня 
Махапрабху, че Бог Чайтаня понякога плачеше в раздялата с него. 
 
ЧЧ Ади 10.15  Четвъртият клон, Гададхара Пандита, е въплъщение на енергията на 
наслаждението на Бог Кришна. Затова на него няма равен. 
 
ЧЧ Ади 10.16  Издънките на този клон са неговите ученици и учениците на техните 
ученици. Да се опишат всички те е извънредно трудно. 
 
ЧЧ Ади 10.17  Петият клон, Вакрешвара Пандита, бе много скъп слуга на Бог Чайтаня. 
Той можеше да танцува в непрекъснат екстаз седемдесет и два часа подред. 
 
ЧЧ Ади 10.18  Веднъж, когато Шри Чайтаня Махапрабху пееше, а Вакрешвара 
Пандита танцуваше, Вакрешвара Пандита падна в лотосовите на Бога и започна да Му 
се моли. 
 
ЧЧ Ади 10.19  "О Чандрамукха! Дай ми десет хиляди гандхарви! Нека те да пеят, а аз 
ще танцувам и това ще ме направи щастлив". 
 
ЧЧ Ади 10.20  Бог Чайтаня отвърна: "Имам само едно крило като теб. Ако имах второ, 
щях да полетя в небесата!" 
 
ЧЧ Ади 10.21  Шестият клон на дървото на Бог Чайтаня - Джагадананда Пандита, се 
слави като сърцето и душата на Бога. Той се счита за въплъщение на Сатябхама [една 
от главните съпруги на Бог Кришна]. 
 
ЧЧ Ади 10.22  Джагадананда Пандита [като въплъщение на Сатябхама] винаги се 
стремеше да осигури удобства на Бог Чайтаня, но тъй като Бог Чайтаня бе санняси, той 
не приемаше скъпите подаръци, които Джагадананда Пандита му поднасяше. 
 
ЧЧ Ади 10.23  Понякога изглеждаше, че те се карат за дреболии, но това беше само 
проявление на любовта помежду им. Ще разкажа за тях по-късно. 
 
ЧЧ Ади 10.24  Седмият клон е Рагхава Пандита, един от първите последователи на 
Шри Чайтаня Махапрабху. От този клон израсна друг клон предани, начело с 
Макарадхваджа Кара. 
 
ЧЧ Ади 10.25  Сестрата на Рагхава Пандита, Дамаянти, бе скъпа слугиня на Бога. Тя 
постоянно носеше продукти, с които готвеше за Бог Чайтаня. 
 
ЧЧ Ади 10.26  Храните, които Дамаянти готвеше за Бог Чайтаня, докато той бе в Пури, 
брат й Рагхава носеше на Шри Чайтаня в дисаги тайно от другите. 
 
ЧЧ Ади 10.27  Богът ядеше тези приготовления през цялата година. А тези дисаги и до 
ден днешен биват наричани рагхавера джхали ["дисагите на Рагхава Пандита"]. 
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ЧЧ Ади 10.28  По-късно подробно ще разкажа какво е носил Рагхава Пандит в своите 
дисаги. Слушайки този разказ, преданите обикновено проливат потоци сълзи. 
 
ЧЧ Ади 10.29  Осмият клон на дървото на Шри Чайтаня Махапрабху е Пандита 
Гангадас. Който помни неговите дейности се освобождава от всички окови. 
 
ЧЧ Ади 10.30  Шри Ачария Пурандара, деветият клон, беше неразделен спътник на Бог 
Чайтаня. Богът го считаше за Свой баща. 
 
ЧЧ Ади 10.31  Дамодара Пандита, десетият клон от дървото на Чайтаня, чувстваше 
толкова силна любов към Бог Чайтаня, че веднъж даже без да се замисля го смъмри с 
резки думи. 
 
ЧЧ Ади 10.32  По-късно подробно ще опиша този случай. Много доволен от него, Бог 
изпрати Дамодара Пандита в Навадвипа. 
 
ЧЧ Ади 10.33  Единадесетият клон е по-малкият брат на Дамодара Пандита - Шанкара 
Пандита. Наричаха го сандалите на Бога. 
 
ЧЧ Ади 10.34  Садашива Пандит, дванадесетият клон, винаги гореше от желание да 
служи в лотосовите нозе на Бога. Поради неговата добра съдба когато Бог Нитянанда 
дойде в Навадвип, той отседна в дома му. 
 
ЧЧ Ади 10.35  Тринадесетият клон е Прадюмна Брахмачари. Тъй като той обожаваше 
Бог Нрисимхадева, Шри Чайтаня Махапрабху измени името му, назовавайки го 
Нрисимхананда Брахмачари. 
 
ЧЧ Ади 10.36  Нараяна Пандита, четиринадесетият клон, бе велик и щедър предан. Той 
нямаше друго убежище, освен лотосовите нозе на Чайтаня. 
 
ЧЧ Ади 10.37  Шриман Пандита, петнадесетият клон, бе постоянен слуга на Бог 
Чайтаня Махапрабху. Той обикновено държеше факел докато Богът танцуваше. 
 
ЧЧ Ади 10.38  Шукламбара Брахмачари, шестнадесетият клон, бе много щастлив, тъй 
като Бог Чайтаня Махапрабху на шега или наистина го молеше да му даде от храната 
си, а понякога насила я отнемаше от Шукламбара Брахмачари и веднага я изяждаше. 
 
ЧЧ Ади 10.39  Нандана Ачария, седемнадесетият клон, е прочут с това, че двамата 
Прабху [Бог Чайтаня и Нитянанда] понякога се криеха в неговия дом. 
 
ЧЧ Ади 10.40  Мукунда Датта, друг клон от дървото на Чайтаня, беше съученик на 
Бога. Бог Чайтаня танцуваше докато той пееше. 
 
ЧЧ Ади 10.41  Васудева Датта, деветнадесетият клон от дървото на Шри Чайтаня, беше 
велик човек и един от най-близките предани на Бога. Даже хиляди усти не стигат, за да 
се опишат неговите качества. 
 
ЧЧ Ади 10.42  Шрила Васудева Датта Тхакура беше готов да понесе страданията за 
греховете на всички хора по целият свят, за да може Бог Чайтаня Махапрабху да дари 
всекиго с освобождение. 
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ЧЧ Ади 10.43  Двадесетият клон от дървото на Чайтаня бе Харидаса Тхакура. Неговите 
възвишени качества предизвикват възхищение. Той неизменно възпяваше святото име 
на Кришна по триста хиляди пъти всеки ден. 
 
ЧЧ Ади 10.44  Божествените качества на Харидаса Тхакура са безчет. Тук ще изброя 
само някои от тях. Той беше толкова възвишен, че Адвейта Госвами предложи храна 
първо на Харидаса Тхакура, когато завърши възпоминателната церемония шраддха в 
чест на баща си. 
 
ЧЧ Ади 10.45  Вълните на неговите добродетели го оприличават на Прахлада 
Махарадж. Той дори не трепна с вежди, когато го наказваше мюсюлманският 
наместник. 
 
ЧЧ Ади 10.46  Когато Харидаса Тхакура умря, Богът го взе на ръце и танцува с тялото 
му в дълбок екстаз. 
 
ЧЧ Ади 10.47  Шрила Вриндавана даса Тхакура много живо описа лилата на Харидаса 
Тхакура в "Чайтаня Бхагавата". Всичко, което не е успял да спомене, ще се опитам да 
разкажа в тази книга. 
 
ЧЧ Ади 10.48  Един от израстъците по клона на Харидаса Тхакура са жителите на 
Кулина- грама. Най-важният сред тях е Сатяраджа Кхан, или Сатяраджа Васу, който 
получи цялата милост на Харидаса Тхакура. 
 
ЧЧ Ади 10.49  Мурари Гупта, двадесет и първият клон от дървото на Шри Чайтаня 
Махапрабху, бе съкровищница от любовта към Бога. Неговото смирение и кротост 
разтапха сърцето на Бог Чайтаня. 
 
ЧЧ Ади 10.50  Шрила Мурари Гупта не приемаше никакви дарения нито от приятели, 
нито от други хора. Той беше лекар и по този начин осигуряваше семейството си. 
 
ЧЧ Ади 10.51  Когато Мурари Гупта лекуваше пациентите си, по негова милост те се  
избавяха както от телесните, така и от духовните си недъзи. 
 
ЧЧ Ади 10.52  Шриман Сена, двадесет и вторият клон от дървото на Чайтаня, беше 
много верен слуга на Бог Чайтаня. Той не знаеше нищо друго освен лотосовите нозе на 
Шри Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Ади 10.53  Шри Гададхара даса, двадесет и третият клон, бе най-добър от всички, 
защото вдъхнови всички мюсюлмани кази да възпяват святото име на Бог Хари. 
 
ЧЧ Ади 10.54  Шивананда Сена, двадесет и четвъртият клон на това дърво, беше много 
близък слуга на Бог Чайтаня Махапрабху. Той приютяваше и напътстваше всеки 
новодошъл в Джаганатха Пури, за да се срещне с Бог Чайтаня. 
 
ЧЧ Ади 10.55  Всяка година той оглавяваше група предани, тръгнали към Джаганатха 
Пури, за да се видят с Бог Чайтаня. По пътя той се грижеше за всичките им нужди. 
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ЧЧ Ади 10.56  Бог Шри Чайтаня Махапрабху дарява Своите предани с безпричинната 
си милост по три начина: появявайки се пред тях лично [сакшат], упълномощавайки 
някого с достоянията си [авеша] и чрез Своето проявление перед него [авирбхава]. 
 
ЧЧ Ади 10.57  Появяването на Бог Шри Чайтаня Махапрабху пред всеки предан се 
нарича сакшат. Неговото присъствие в Накула Брахмачари във вид на особена сила —
това е пример за авеша. 
 
ЧЧ Ади 10.58  Шри Чайтаня Махапрабху нарече Прадюмна Брахмачари - 
Нрисимхананда Брахмачари. 
 
ЧЧ Ади 10.59  В тялото но този предан се наблюдаваха признаци на авирбхава. Това е 
много рядко явление, но Бог Чайтаня Махапрабху прояви по такъв начин множество от 
Своите забавления. 
 
ЧЧ Ади 10.60  Шрила Шивананда Сена беше пример за всичките три проявления на 
Бога: сакшат, авеша и авирбхава. 
 
ЧЧ Ади 10.61  Синовете, слугите и членовете от семейството на Шивананда Сена 
заедно образуваха една вейка от неговият клон. Всички те са искрени слуги на Бог Шри 
Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Ади 10.62  Тримата синове на Шивананда Сена: Чайтаня дас, Рамадас и Карнапура 
са героични отдадени на Бог Чайтаня. 
 
ЧЧ Ади 10.63  Шриваллабха Сена и Шриканта Сена също са вейки по клона на 
Шивананда Сена. Те не само са негови племенници, но и чисти предани на Шри 
Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Ади 10.64  Говиндананда и Говинда Датта, двадесет и петият и двадесет и шестият 
клон от дървото на Чайтаня, бяха водещи в изпълнението на киртани пред Шри 
Чайтаня Махапрабху. Говинда Датта бе главният певец в киртан групата на Бог 
Чайтаня. 
 
ЧЧ Ади 10.65  Шри Виджая даса, двадесет и седмият клон, бе другият главен певец на 
Бога и сътвори много ръкописни книги. 
 
ЧЧ Ади 10.66  Шри Чайтаня Махапрабху даде на Виджая даса името Ратнабаху 
[златорък], заради множеството ръкописи, които сътвори за Бога. Много скъп на Бога 
бе и Кришнадас, двадесет и осмият клон. Наричаха го също и Акинчана Кришнадас. 
 
ЧЧ Ади 10.67  Шридхара, двадесет и деветият клон, търгуваше с кора от бананови 
дървета. Той бе много близък слуга на Бога. Много пъти Богът се шегуваше с него. 
 
ЧЧ Ади 10.68  Всеки ден Бог Чайтаня Махапрабху на шега крадеше от Шридхара 
плодовете, цветята, сърцевината на банановата палма и пиеше вода от неговото 
пробито метално канче. 
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ЧЧ Ади 10.69  Тридесетият клон бе Бхагаван Пандита. Този слуга беше много скъп на 
Бога. Дори и преди това той беше велик предан на Бог Кришна, винаги пазейки 
Господа в сърцето си. 
 
ЧЧ Ади 10.70  Тридесет и първият клон бе Джагадиша Пандита, а тридесет и вторият 
— Хираня Махашая, комуто Бог Чайтаня още като дете дари Своята безпричинна 
милост. 
 
ЧЧ Ади 10.71  В техните домове Бог Чайтаня Махапрабху молеше за храна в дните 
екадаши и лично я изяждаше. 
 
ЧЧ Ади 10.72  Тридесет и третият и тридесет и четвъртият клон — това са двама 
ученика на Чайтаня Махапрабху, Пурушоттама и Санджая, блестящи учени по 
граматика. И двамата бяха велики хора. 
 
ЧЧ Ади 10.73  Ванамали Пандита, тридесет и петият клон на това дърво, бе много 
прославен в този свят. Той видя златния боздуган и плуг в ръцете на Бога. 
 
ЧЧ Ади 10.74  Буддхиманта Кхан, тридесет и шестият клон, бе изключително скъп на 
Бог Чайтаня Махапрабху. Той беше винаги готов да изпълнява всякакви Негови 
заповеди и затова го считаха за един от главните слуги на Бога. 
 
ЧЧ Ади 10.75  Гаруда Пандита, тридесет и седмият клон на това дърво, непрестанно 
възпяваше всеблагото име на Бога. Благодарение на това не можеше да му повлияе 
дори отрова. 
 
ЧЧ Ади 10.76  Гопинатха Симха, тридесет и осмият клон на дървото, бе верен слуга на 
Бог Чайтаня Махапрабху. Бог на шега го наричаше Акрура. 
 
ЧЧ Ади 10.77  Девананда Пандита бе професионален четец на "Шримад-Бхагаватам", 
но по милостта на Вакрешвара Пандита и Бога, той разбра как трябва да се тълкува 
"Бхагаватам" от гледна точка на бхакти. 
 
ЧЧ Ади 10.78-79  Шри Кхандаваси Мукунда и неговият син Рагхунандана бяха 
тридесет и деветият клон от това дърво, Нарахари бе четиридесетият, Чиранджива — 
четиридесет и първият, а Сулочана — четиридесет и вторият. Всички те бяха големи 
клони от всемилостивото дърво на Чайтаня Махапрабху. Те раздаваха плодовете и 
цветовете на любовта към Бог навсякъде и повсеместно. 
 
ЧЧ Ади 10.80  Сатяраджа, Рамананда, Ядунатха, Пурушоттама, Шанкара и Видянанда 
всички заедно принадлежат към двадесетият клон. Те живееха в селото Кулина-грама. 
 
ЧЧ Ади 10.81  Всички жители на селото Кулина-грама, начело с Ванинатха Васу, бяха 
слуги на Бог Чайтаня, който беше техен живот и единствено богатство. 
 
ЧЧ Ади 10.82  Богът веднъж каза: "Даже уличните кучета от Кулина-грама са Мои 
близки приятели, какво да говорим за хората. 
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ЧЧ Ади 10.83  Никой не е в състояние да опише, колко е провървяло на жителите на 
Кулина-грама. Това село е толкова възвишено, че даже метачите, които се грижат за 
свинете си, възпяват маха-мантрата Харе Кришна". 
 
ЧЧ Ади 10.84  От западната страна на дървото се намират четиридесет и третият, 
четиридесет и четвъртият и четиридесет и петият клон — Шри Санатана, Шри Рупа и 
Анупама. Те бяха най-добрите от всички. 
 
ЧЧ Ади 10.85  Сред всички клони Рупа и Санатана бяха основният клон. Анупама, 
Джива Госвами и другите начело с Раджендра бяха вейките по този клон. 
 
ЧЧ Ади 10.86  По милостта на върховния градинар, клона на Шрила Рупа Госвами и 
Санатана Госвами се е разпрострял на шир и длъж, покривайки всички западни 
провинции. 
 
ЧЧ Ади 10.87  Достигайки река Инд и долината на Хималаите, тези два клона 
обхванаха цяла Индия с всичките свети места, такива като Вриндавана, Матхура и 
Харидвар. 
 
ЧЧ Ади 10.88  Плодовете на любовта към Бога в изобилие растяха на тези два клона и 
щедро се раздаваха на хората. Всеки, който опитваше от тях, се опияняваше от любов. 
 
ЧЧ Ади 10.89  Като цяло хората от западна Индия не бяха нито интелигентни, нито 
добре възпитани, но под влияние на Шрила Рупа Госвами и Санатана Госвами те се 
обучиха на предано служене и добро поведение. 
 
ЧЧ Ади 10.90  Следвайки напътствията на свещените писания, двамата Госвами 
разкриха загубените свети места и подновиха обожанието на божествата във 
Вриндавана. 
 
ЧЧ Ади 10.91  Шрила Рагхунатха даса Госвами, четиридесет и шестият клон на това 
дърво, бе един от най-любимите слуги на Бог Чайтаня Махапрабху. Той изостави 
цялата си материална собственост, за да се отдаде изцяло на Бога и да живее в Неговите 
лотосови нозе. 
 
ЧЧ Ади 10.92  Когато Рагхунатха даса Госвами дойде при Шри Чайтаня Махапрабху в 
Джаганнатха Пури, Бог го повери на грижите на Сварупа Дамодара, Своя секретар. 
Така заедно те се занимаваха със съкровено служене на Бога. 
 
ЧЧ Ади 10.93  Рагхунатха даса служеше на Бога в Джаганатха Пури в течение на 
шестнадесет години, а след напускането на Бога и на Сварупа Дамодара, той си тръгна 
от Пури и отиде във Вриндавана. 
 
ЧЧ Ади 10.94  Шрила Рагхунатха даса Госвами имаше намерение да отиде във 
Вриндавана, за да види лотосовите нозе на Рупа и Санатана, а след това да приключи с 
живота си, скачайки от Говардхана. 
 
ЧЧ Ади 10.95  С такива намерения Шрила Рагхунатха даса Госвами дойде във 
Вриндавана, посети Шрила Рупа Госвами и Санатана Госвами, и им отдаде 
почитанията си. 
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ЧЧ Ади 10.96  Но двамата братя не му позволиха да умре. Те го приеха като свой трети 
брат и го държаха близо до себе си. 
 
ЧЧ Ади 10.97  Понеже Рагхунатха даса Госвами беше помощник на Сварупа Дамодара, 
той знаеше много и за общодостъпната, и за съкровената лила на Бог Чайтаня. Затова 
двамата братя, Рупа и Санатана, често слушаха как той разказва за това. 
 
ЧЧ Ади 10.98  Рагхунатха даса Госвами постепенно престана да яде и пиеше само 
няколко капки мътеница на ден. 
 
ЧЧ Ади 10.99  Всеки ден той неотклонно поднасяше хиляда поклони на Бога, 
възпяваше по сто хиляди свети имена и се покланяше на две хиляди ваишнави. 
 
ЧЧ Ади 10.100  Ден и нощ той служеше в ума си на Радха-Кришна и ежедневно по три 
часа разказваше за качествата и лилата на Бог Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Ади 10.101  Шрила Рагхунатха даса Госвами три пъти дневно извършваше 
ритуално къпане в езерото Радха-кунда. Срещнеше ли ваишнава, живеещ във 
Вриндавана, той веднага го прегръщаше и му отдаваше своите почитания. 
 
ЧЧ Ади 10.102  Той посвещаваше на преданото служене повече от двадесет и два и 
половина часа ежедневно, а за сън оставяше по-малко от два часа и то не всеки ден. 
 
ЧЧ Ади 10.103  Аз съм поразен от почуда като слушам за предано служене, 
извършвано от него. Приемам Шрила Рупа Госвами и Рагхунатха даса Госвами за свои 
водачи. 
 
ЧЧ Ади 10.104  По-нататък подробно ще разкажа за това как всички тези предани се 
срещнаха с Шри Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Ади 10.105  Шри Гопала Бхатта Госвами, четиридесет и седмият клон, бе 
разположен на самия връх на това дърво. Той постоянно беседваше с Рупа Госвами и 
Санатана Госвами за любовта към Бога. 
 
ЧЧ Ади 10.106  За четиридесет и осмия клон на това дърво се счита Ачария 
Шанкарараня. От този клон тръгват други — Мукунда, Кашинатха и Рудра. 
 
ЧЧ Ади 10.107  Шринатха Пандита е четиридесет и деветият клон. Шри Чайтаня 
Махапрабху много го обичаше и го обля с милостта си. Всичките три свята се 
удивляваха, наблюдавайки го как обожава Бог Кришна. 
 
ЧЧ Ади 10.108  Джаганатха Ачария, петдесетият клон от дървото на Чайтаня, бе 
необикновено скъп слуга на Бога. По заръка на Шри Чайтаня, той се засели на брега на 
Ганг. 
 
ЧЧ Ади 10.109  Кришнадаса Вайдя бе петдесет и първият клон от дървото на Чайтаня, 
Пандита Шекхара — петдесет и вторият, Кавичандра — петдесет и третият, а великият 
изпълнител на киртани Шаштхивара — петдесет и четвъртият. 
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ЧЧ Ади 10.110  Шринатха Мишра бе петдесет и петият клон, Шубхананда — петдесет 
и шестият, Шрирама — петдесет и седмият, Ишана — петдесет и осмият, Шринидхи — 
петдесет и деветият, Шри Гопиканта — шестдесетият, а Мишра Бхагаван — шестдесет 
и първият. 
 
ЧЧ Ади 10.111  Субуддха Мишра бе шестдесет и вторият клон от това дърво, 
Хридаянанда — шестдесет и третият, Камала-наяна — шестдесет и четвъртият, 
Махеша Пандита — шестдесет и петият, Шрикара — шестдесет и шестият, а Шри 
Мадхусудана — шестдесет и седмият. 
 
ЧЧ Ади 10.112  Пурушоттама бе шестдесет и осмият клон на това дърво, Шри Галима 
— шестдесет и деветият, Джаганнатха даса — седемдесетият, Шри Чандрашекхара 
Вайдя — седемдесет и първият, а Двиджа Харидаса— седемдесет и вторият. 
 
ЧЧ Ади 10.113  Рамадаса бе седемдесет и третият клон на това дърво, Кавичандра — 
седемдесет и четвъртият, Шри Гопала даса — седемдесет и петият, Бхагавата Ачария 
— седемдесет и шестият, а Тхакура Саранга даса — седемдесет и седмият. 
 
ЧЧ Ади 10.114  Джаганнатха Тиртха бе седемдесет и осмият клон, брамин на име Шри 
Джанакинатха — седемдесет и деветият, Гопала Ачария — осемдесетият, а брамин на 
име Ванинатха — осемдесет и първият. 
 
ЧЧ Ади 10.115  Осемдесет и вторият, осемдесет и третият и осемдесет и четвъртият 
клони от дървото бяха тримата братя: Говинда, Мадхава и Васудева. Бог Чайтаня и 
Нитянанда танцуваха под звуците на техните киртани. 
 
ЧЧ Ади 10.116  Рамадаса Абхирама бе изцяло потопен в приятелската раса. Той си 
направи бамбукова флейта с шестнадесет възела. 
 
ЧЧ Ади 10.117  По заръка на Шри Чайтаня Махапрабху трима предани се върнаха с 
Бог Нитянанда Прабху в Бенгал, за да проповядват. 
 
ЧЧ Ади 10.118  Тези трима бяха Рамадаса, Мадхава Гхош и Васудева Гхош. Говинда 
Гхош остана с Шри Чайтаня Махапрабху в Джаганнатха Пури, за което беше много 
радостен. 
 
ЧЧ Ади 10.119  Бхагавата Ачария, Чиранджива, Шри Рагхунандана, Мадхвачария, 
Камалаканта и Шри Ядунандана също бяха клони от дървото на Чайтаня. 
 
ЧЧ Ади 10.120  Джагай и Мадхай, осемдесет и деветият и деветдесетият клони от това 
дърво, получиха велика милост от Бог Чайтаня. Тези двама братя са живото 
доказателство, че Бог Чайтаня оправда името си патита-павана, "спасител на 
падналите души". 
 
ЧЧ Ади 10.121  Аз накратко изброих имената на преданите на Бог Чайтаня от Бенгал. В 
действителност Неговите предани са безчет. 
 
ЧЧ Ади 10.122  Избрах именно тези предани главно поради това, че те бяха с Бога в 
Бенгал и в Ориса, и Му служеха — всеки по своему. 
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ЧЧ Ади 10.123  Накратко ще изброя някои предани на Бог Чайтаня Махапрабху в 
Джаганнатха Пури. 
 
ЧЧ Ади 10.124-126  Сред всички предани, които бяха с Бога в Джаганнатха Пури, 
двамата — Парамананда Пури и Сварупа Дамодара — бяха за Бога по-скъпи от живота 
му. Сред останалите бяха Гададхара, Джагадананда, Шанкара, Вакрешвара, Дамодара 
Пандит, Харидаса Тхакура, Рагхунатха Вайдя и Рагхунатха даса. 
 
ЧЧ Ади 10.127  Всички тези предани обкръжаваха Бога от самото начало и когато 
Богът се засели в Джаганнатха Пури, те останаха там, за да Му служат вярно. 
 
ЧЧ Ади 10.128  Всички предани, живеещи в Бенгал, всяка година пристигаха в 
Джаганнатха Пури, за да се видят с Бога. 
 
ЧЧ Ади 10.129  Сега ще изброя бенгалските предани, които първи дойдоха в 
Джаганнатха Пури, за да се видят с Бога. 
 
ЧЧ Ади 10.130  Един от най-големите клони от дървото на Бога бяха Сарвабхаума 
Бхаттачария и съпругът на сестра му - Шри Гопинатха Ачария. 
 
ЧЧ Ади 10.131  В списъка на предани от Джаганатха Пури [който се оглавява от 
Парамананда Пури, Сварупа Дамодара, Сарвабхаума Бхаттачария и Гопинатха Ачария], 
Каши Мишра беше петият, Прадюмна Мишра — шестият, а Бхавананда Рая — седмият. 
Бог Чайтаня много се радваше от срещата с тях. 
 
ЧЧ Ади 10.132  Прегръщайки Рая Бхавананда, Богът каза: "В предишното си раждане 
ти се появи като цар Панду, а твоите пет синове — като петимата Пандави". 
 
ЧЧ Ади 10.133  Петте сина на Бхавананда Рая се наричаха Рамананда Рая, Паттанаяка 
Гопинатха, Каланидхи, Судханидхи и Наяка Ванинатха. 
 
ЧЧ Ади 10.134  Шри Чайтаня Махапрабху каза на Бхавананда Рая: "Твоите пет сина са 
Мои много скъпи отдадени. Рамананда Рая и аз сме едно, независимо че сме в различни 
тела". 
 
ЧЧ Ади 10.135-136  Царят на Ориса Пратапарудра, преданите от Ориса Кришнананда и 
Шивананда, а също така Парамананда Махапатра, Бхагаван Ачария, Брахмананда 
Бхарати, Шри Шикхи Махити и Мурари Махити постоянно общуваха с Чайтаня 
Махапрабху, когато той живееше в Джаганатха Пури. 
 
ЧЧ Ади 10.137  Мадхавидеви, седемнадесетата сред изтъкнатите предани, беше по-
малката сестра на Шикхи Махити. Смята се, че в предишното си въплъщение тя е  била 
слугиня на Шримати Радхарани. 
 
ЧЧ Ади 10.138  Брахмачари Кашишвара беше ученик на Ишвара Пури, както и Шри 
Говинда - друг сред любимите му ученици. 
 
ЧЧ Ади 10.139  В списъка с най-изтъкнатите предани от Нилачала [Джаганатха Пури] 
Кашишвара бе осемнадесетият, а Говинда — деветнадесетият. Двамата дойдоха при 



 118

Чайтаня Махапрабху в Джаганатха Пури по заръка на Ишвара Пури, която той им даде 
преди да напусне този свят. 
 
ЧЧ Ади 10.140  Кашишвара и Говинда бяха духовни братя на Шри Чайтаня 
Махапрабху, затова той веднага им отдаде подобаващо Своята почит. Но тъй като 
Ишвара Пури им бе наредил да служат лично на Чайтаня Махапрабху, Бог прие 
тяхното служене. 
 
ЧЧ Ади 10.141  Говинда се грижеше за тялото на Шри Чайтаня Махапрабху, а 
Кашишвара вървеше пред Бога, когато Той отиваше в храма, за да види Джаганнатха. 
 
ЧЧ Ади 10.142  Когато Чайтаня Махапрабху отиваше в храма на Джаганнатха, 
могъщият Кашишвара с ръцете си прокарваше път през тълпата, за да може Чайтаня 
Махапрабху да премине незасегнат. 
 
ЧЧ Ади 10.143  Рамай и Нандай, двадесетият и двадесет и първият от приближените 
предани на Бога в Джаганнатха Пури, денонощно помагаха на Говинда в служенето на 
Бога. 
 
ЧЧ Ади 10.144  Всеки ден Рамай пълнеше вода в двадесет и две големи делви, а 
Нандай лично помагаше на Говинда. 
 
ЧЧ Ади 10.145  Двадесет и вторият предан беше Кришнадаса, който произхождаше от 
чисто и уважавано браминско семейство. Бог Чайтаня го взе със себе си при обиколката 
из Южна Индия. 
 
ЧЧ Ади 10.146  Искреният предан на Бога, Балабхадра Бхаттачария, беше двадесет и 
третият сред основните Му спътници. В качеството си на брахмачари той 
съпровождаше Шри Чайтаня Махапрабху в Матхура. 
 
ЧЧ Ади 10.147  Бада Харидаса и Чхота Харидаса, двадесет и четвъртият и двадесет и 
петият сред преданите в Нилачала, красиво пееха и винаги съпровождаха Бог Чайтаня. 
 
ЧЧ Ади 10.148  Сред преданите, които живееха заедно с Бог Чайтаня Махапрабху в 
Джаганатха Пури, двадесет и шести беше Рамабхадра Ачария, двадесет и седми — 
Симхешвара, двадесет и осми — Тапана Ачария, двадесет и девети — Рагхунатха 
Бхаттачария и тридесети — Ниламбара. 
 
ЧЧ Ади 10.149  Тридесет и първият бе Сингабхатта, тридесет и вторият — Камабхатта, 
тридесет и третият — Шивананда, а тридесет и четвъртият — Камалананда. Всички те 
служеха на Шри Чайтаня Махапрабху в Бенгал, но след това напуснаха Бенгал и се 
заселиха с Бога в Джаганнатха Пури. 
 
ЧЧ Ади 10.150  Тридесет и петият бе преданият Ачютананда, синът на Шри Адвайта 
Ачария. Той също живееше с Бог Чайтаня, намерил прибежище в Неговите лотосови 
нозе в Джаганнатха Пури. 
 
ЧЧ Ади 10.151  Нирлома Гангадаса и Вишнудаса бяха тридесет и шестият и тридесет и 
седмият сред тези предани, които живееха в Джаганатха Пури и служеха на Шри 
Чайтаня Махапрабху. 
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ЧЧ Ади 10.152-154  Най-значимите сред последователите на Бога във Варанаси 
[Бенарес] бяха лекарят Чандрашекхара, Тапана Мишра и неговият син Рагхунатха 
Бхаттачария. Когато Бог Чайтаня пристигна във Варанаси след посещението си във 
Вриндавана, в течение на два месеца той живя у Чандрашекхара Вайдя, а прасад 
приемаше в дома на Тапана Мишра. 
 
ЧЧ Ади 10.155  Когато Шри Чайтаня Махапрабху живееше в дома на Тапана Мишра, 
Рагхунатха Бхатта, който по това време беше още момче, миеше Неговите съдове и 
масажираше стъпалата Му. 
 
ЧЧ Ади 10.156  Когато Рагхунатха порасна, той се засели с Бог Чайтаня Махапрабху в 
Джаганнатха Пури и остана с Него осем месеца. Понякога той поднасяше прасад на 
Бога. 
 
ЧЧ Ади 10.157  По-късно по волята на Бог Чайтаня, Рагхунатха отиде във Вриндавана 
и остана там под покровителството на Шрила Рупа Госвами. 
 
ЧЧ Ади 10.158  Когато живееше с Шрила Рупа Госвами, неговите задължения бяха да 
му чете на глас "Шримад-Бхагаватам". В резултат на това той придоби чиста любов към 
Кришна, която го подлуди. 
 
ЧЧ Ади 10.159  Тук изброих само малка част от безбройните последователи на Бог 
Чайтаня. Да се опишат всичките е невъзможно. 
 
ЧЧ Ади 10.160  На всеки клон израснаха стотици и хиляди нови вейки — ученици и 
ученици на техните ученици. 
 
ЧЧ Ади 10.161  Всеки клон и всяка вейка на това дърво са обсипани с безбройни 
плодове и цветя. Те изпълват целият свят с вълни от любов към Бога. 
 
ЧЧ Ади 10.162  Всеки клон предани на Шри Чайтаня Махапрабху, без изключение, е 
надарен с безгранична духовна сила и слава. Дори и да имах хиляди усти, пак би било 
невъзможно да опиша техните дейности. 
 
ЧЧ Ади 10.163  Аз съвсем накратко описах последователите на Бог Чайтаня от 
различните места. Даже Бог Шеша с хилядите усти не би могъл да изброи всичките. 
 
ЧЧ Ади 10.164  Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунатха, винаги 
желаейки тяхната милост, аз, Кришнадаса, разказвам "Шри Чайтаня Чаритамрита", 
следвайки техните стъпки. 
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Глава 11 
Разширенията на Бог Нитянанда 

 
 
 
ЧЧ Ади 11.1: След като поднеса своите почитания на всички предани на Шри 
Нитянанда Прабху, които са като пчели, събиращи мед от Неговите лотосови нозе, аз ще 
се опитам да опиша тези, които са най-видни. 
 
ЧЧ Ади 11.2: Вечна слава на Шри Чайтаня Махапрабху! Всеки, който е приел подслон 
в Неговите нозе е славен. 
 
ЧЧ Ади 11.3: Вечна слава на Шри Адвейта Прабху, Нитянанда Прабху и всички 
предани на Бог Чайтаня Махапрабху! 
 
ЧЧ Ади 11.4: Шри Нитянанда Прабху е най-високия клон на неразрушимото дърво на 
вечната любов към Бога, Шри Кришна Чайтаня Махапрабху. Поднасям своите смирени 
почитания на всички разклонения на този най-горен клон. 
 
ЧЧ Ади 11.5: Шри Нитянанда Прабху е изключително тежък клон от дървото Шри 
Чайтаня. От този клон растат много вейки и разклонения. 
 
ЧЧ Ади 11.6: Поливани от желанието на Шри Чайтаня Махапрабху, тези клони и 
разклонения са се разпрострели неограничено, покривайки целия свят с плодове и 
цветя. 
 
ЧЧ Ади 11.7: Тези клони и разклонения на отдадените са безбройни и безгранични. 
Кой би могъл да ги преброи? За свое лично пречистване ще се опитам да изредя само 
най-видните сред тях. 
 
ЧЧ Ади 11.8: След Нитянанда Прабху, най-големият клон е Вирабхадра Госай, който 
също има безброй клони и разклонения. Не е възможно да се опишат всички. 
 
ЧЧ Ади 11.9: Въпреки че Вирабхадра Госай е Върховният Бог, Той се представя като 
велик отдаден. И въпреки че Върховният Бог е трансцендентален спрямо всички 
ведическите предписания, Той спазваше стриктно ведическите ритуали. 
 
ЧЧ Ади 11.10: Той е основният стълб в залата на предано служене, издигната от Шри 
Чайтаня Махапрабху. Той знаеше в себе си, че действа като Върховния Бог Вишну, но 
външно бе лишен от гордост. 
 
ЧЧ Ади 11.11: По славната милост на Шри Вирабхадра Госай хората по целия свят сега 
имат шанса да възпяват имената на Чайтаня и Нитянанда. 
 
ЧЧ Ади 11.12: Прислонявам се в лотосовите нозе на Вирабхадра Госай, за да може по 
Неговата милост моето голямо желание да напиша Шри Чайтаня Чаритамрита да бъде 
правилно насочвано. 
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ЧЧ Ади 11.13: Двама предани на Бог Чайтаня на име Шри Рамадаса и Гададхара даса 
винаги живееха с Шри Вирабхадра Госай. 
 
ЧЧ Ади 11.14-15: Когато Нитянанда Прабху бе изпратен в Бенгал да проповядва, тези 
двама предани [Шри Рамадаса и Гададхара даса] получиха заръката да отидат с Него. 
По този начин те понякога числят към групата предани на Господ Чайтаня и понякога 
към групата предани на Бог Нитянанда. По същия начин, Мадхава Гхоша и Васудева 
Гхоша принадлежат към двете групи предани едновременно. 
 
ЧЧ Ади 11.16: Рамадаса, един от главните клони, беше изпълнен с братска любов към 
Бога. Той направи флейта от пръчка с шестнадесет възела. 
 
ЧЧ Ади 11.17: Шрила Гададхара даса бе винаги напълно потопен в екстаз като гопи. В 
неговият дом Бог Нитянанда представи драмата Дана-Кели. 
 
ЧЧ Ади 11.18: Шри Мадхава Гхоша бе първокласен изпълнител на киртана. Докато 
той пееше, Нитянанда Прабху танцуваше. 
 
ЧЧ Ади 11.19: Когато Васудева Гхоша описваше Господ Чайтаня и Нитянанда, 
изпълнявайки киртан, дори дърветата и камъните се топяха като го слушаха. 
 
ЧЧ Ади 11.20: Имаше много необикновени дейности, извършени от Мурари, голям 
предан на Бог Чайтаня Махапрабху. Понякога в своя екстаз си той може да удари шамар 
по бузата на тигър, а понякога и да играе с отровна змия. 
 
ЧЧ Ади 11.21: Всички придружители на Бог Нитянанда преди бяха пастирчета във 
Враджабхуми. Техните представителни символи бяха роговете и гегите, които носеха, 
пастирските им дрехи и пауновите пера на главите им. 
 
ЧЧ Ади 11.22: Лекарят Рагхунатха, известен също като Упадхяя, беше толкова велик 
предан, че просто като го видеше човек, се събуждаше спящата му любов към Бога. 
 
ЧЧ Ади 11.23: Сундарананда, друг клон на Шри Нитянанда Прабху, бе най-близкият 
слуга на Бог Нитянанда. Бог Нитянанда Прабху виждаше живота във Враджабхуми в 
неговата компания. 
 
ЧЧ Ади 11.24: Камалакара Пиппалай се казва, че е третият гопала. Неговото поведение 
и любов към Бога бяха необикновени, и затова той бе прославен по целия свят. 
 
ЧЧ Ади 11.25: Суриядаса Саракхела и по-малкият му брат Кришнадаса Саракхела 
притежаваха твърда вяра в Нитянанда Прабху. Те бяха извори на любов към Бога. 
ЧЧ Ади 11.26: Гауридаса Пандит, емблемата на най-възвишеното предано служене в 
Божията любов, имаше най-голямата  сила да получава и да дарява такава любов. 
 
ЧЧ Ади 11.27: Правейки Бог Чайтаня и Бог Нитянанда господари на живота си, 
Гауридаса Пандит пожертва всичко заради служенето на Бог Нитянанда, дори и 
общението със собственото си семейство. 
 
ЧЧ Ади 11.28: Тринадесетият важен отдаден на Шри Нитянанда Прабху бе Пандит 
Пурандара, които плуваше в океана на любовта към Бога точно като хълма Мандара. 
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ЧЧ Ади 11.29: За Парамешвара даса се казва, че е петият гопал в Кришна-лила, 
напълно отдаден на лотосовите нозе на Нитянанда. Всеки, който си спомня името му, 
Парамешвара даса, с лекота ще се сдобие с любов към Кришна. 
 
ЧЧ Ади 11.30: Джагадиша Пандит, петнадесетият клон от последователите на Бог 
Нитянанда, бе спасителят на целия свят. Преданата любов към Кришна се лееше от него 
като пороен дъжд. 
 
ЧЧ Ади 11.31: Шестнадесетият скъп слуга на Нитянанда Прабху бе Дхананджая 
Пандит. Той бе много отречен и винаги бе преизпълнен в любовта към Кришна. 
 
ЧЧ Ади 11.32: Махеша Пандит, седмият от дванадесетте гопали, бе много великодушен. 
В голямата си любов към Кришна той танцуваше под звуците на барабан като луд. 
 
ЧЧ Ади 11.33: Пурушоттама Пандит, жител на Навадвипа, бе осмият гопал. Той почти 
полудяваше само щом чуеше святото име на Нитянанда Прабху. 
 
ЧЧ Ади 11.34: Баларама даса винаги дълбоко вкусваше нектара на любовта към 
Кришна. Чувайки името на Нитянанда Прабху, той силно обезумяваше. 
 
ЧЧ Ади 11.35: Ядунатха Кавичандра бе велик отдаден. Бог Нитянанда Прабху винаги 
танцуваше в сърцето му. 
 
ЧЧ Ади 11.36: В двадесет и първият отдаден на Шри Нитянанда в Бенгал бе 
Кришнадаса Брахмана, който бе първокласен слуга на Господа. 
 
ЧЧ Ади 11.37: Двадесет и вторият отдаден на Бог Нитянанда Прабху бе Кала 
Кришнадаса, който бе деветия гопал. Той бе първокласен ваишнава и не знаеше нищо 
друго освен Нитянанда Прабху. 
 
ЧЧ Ади 11.38: Двадесет и третия и двадесет и четвъртият от видните отдадени на 
Нитянанда бяха Садашива Кавирадж и синът му, Пурушотама даса, който бе десетият 
гопал. 
 
ЧЧ Ади 11.39: От раждането си, Пурушотама даса се вля в служенето на лотосовите 
нозе на Бог Нитянанда и винаги бе зает в детински игри с Бог Кришна. 
 
ЧЧ Ади 11.40: Шри Кану Тхакура, много уважаван джентълмен, бе син на 
Пурушоттама даса Тхакура. Той беше толкова велик отдаден, че Бог Кришна винаги 
живееше в тялото му. 
 
ЧЧ Ади 11.41: Уддхарана Датта Тхакур, единадесетият сред дванадесетте гопали, бе 
възвишен отдаден на Бог Нитянанда Прабху. Той обожаваше лотосовите нозе на Бог 
Нитянанда във всички отношения. 
 
ЧЧ Ади 11.42: Двадесет и седмият изтъкнат отдаден на Нитянанда Прабху бе Ачария 
Ваишнавананда, голяма личност в преданото служене. Той преди бе известен като 
Рагхунатха Пури. 
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ЧЧ Ади 11.43: Друг значим отдаден на Бог Нитянанда Прабху бе Вишнудаса, който 
имаше двама братя, Нандана и Гангадаса. Бог Нитянанда Прабху понякога отсядаше в 
къщата им. 
 
ЧЧ Ади 11.44: Парамананда Упадхяя бе велик слуга на Нитянанда Прабху. Шри Джива 
Пандита прослави качествата на Шри Нитянанда Прабху. 
 
ЧЧ Ади 11.45: Тридесет и първият отдаден на Бог Нитянанда Прабху бе Парамананда 
Гупта, който бе много отдаден на Бог Кришна и високо извисен в духовното съзнание. 
Нитянанда Прабху отсядаше и в неговата къщата му за известно време. 
 
ЧЧ Ади 11.46: Тридесет и вторият, тридесет и третият, тридесет и четвъртият и 
тридесет и петият видни предани бяха Нараяна, Кришнадаса, Манохара и Девананда, 
които винаги бяха заети в служене на Бог Нитянанда. 
 
ЧЧ Ади 11.47: Тридесет и шестият отдаден на Бог Нитянанда бе Хода Кришнадаса, 
чийто живот и душа бе Нитянанда Прабху. Той винаги бе посветен на лотосовите нозе 
на Нитянанда и не знаеше никой друг освен Него. 
 
ЧЧ Ади 11.48: Сред отдадените на Бог Нитянанда, Накади бе тридесет и седмият, 
Мукунда тридесет и осмият, Сурия тридесет и деветият, Мадхава четиридесетият, 
Шридхара четиридесет и първият, Рамананда четиридесет и вторият, Джаганнатха 
четиридесет и третият, а Махидхара четиридесет и четвъртият. 
 
ЧЧ Ади 11.49: Шриманта бе четиридесет и петият, Гокула даса четиридесет и шестият,  
Харихарананда четиридесет и седмият, Шивай четиридесет и осмият, Нандай 
четиридесет и деветият, а Парамананда петдесетият. 
 
ЧЧ Ади 11.50: Висанта бе петдесет и първият, Навани Хода петдесет и вторият, Гопала 
петдесет и третият, Санатана петдесет и четвъртият, Вишнай петдесет и петият,  
Кришнананда петдесет и шестият, а Сулочана петдесет и седмият. 
 
ЧЧ Ади 11.51: Петдесет и осмият велик предан на Бог Нитянанда Прабху бе Камсари 
Сена, петдесет и деветият бе Рамасена, шейсетият бе Рамачандра Кавирадж, шестдесет 
и първият, шестдесет и вторият и шестдесет и третият бяха Говинда, Шриранга и 
Мукунда, които всички бяха лекари. 
 
ЧЧ Ади 11.52: Сред преданите на Бог Нитянанда Прабху, Питамбара бе шестдесет и 
четвъртият, Мадхавачария бе шестдесет и петият, Дамодара даса бе шестдесет и 
шестият, Шанкара шестдесет и седмият, Мукунда шестдесет и осмият, Гяна даса 
шестдесет и деветият, а Манохара седемдесетият. 
 
ЧЧ Ади 11.53: Танцьорът Гопала бе седемдесет и първият, Рамабхадра седемдесет и 
вторият, Гауранга даса седемдесет и третият, Нрисимха-Чайтаня седемдесет и 
четвъртият, а Минакетана Рамадаса седемдесет и петият. 
 
ЧЧ Ади 11.54: Вриндавана даса Тхакура, синът на Шримати Нараяни, състави "Шри 
Чайтаня Мангала" [по-късно известна като "Шри Чайтаня Бхагавата"]. 
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ЧЧ Ади 11.55: Шрила Вясадева описа забавленията на Кришна в "Шримад 
Бхагаватам". Вяса на забавленията на Бог Чайтаня Махапрабху е Вриндавана даса. 
 
ЧЧ Ади 11.56: Сред всички клони на Шри Нитянанда Прабху, Вирабхадра Госай бе най-
високият. Неговите разклонения бяха неизброими. 
 
ЧЧ Ади 11.57: Никой не може да изброи безбройните последователите на Нитянанда 
Прабху. Аз споменах някои от тях само за свое пречистване. 
 
ЧЧ Ади 11.58: Всички тези клони, преданите на Бог Нитянанда, натежали от напълно 
узрелите плодове от любовта към Кришна, раздаваха тези плодове на всеки срещнат, 
обливайки го с любовта към Кришна. 
 
ЧЧ Ади 11.59: Всички тези поклонници имаха неограничената сила да раздават не 
спиращата се пред нищо, непрестанна любов към Кришна. Чрез собствената си сила те 
можеха да дадат на всекиго Кришна и любовта към Кришна. 
 
ЧЧ Ади 11.60: Описах накратко само някои от последователите и преданите на Бог 
Нитянанда Прабху. Дори Шеша Нага с хилядите си усти не може да опише всички тези 
безбройни предани. 
 
ЧЧ Ади 11.61: С пламенно желание да служа на целите на Шри Рупа и Шри 
Рагхунатха, Аз, Кришнадаса, разказвам "Шри Чайтаня Чаритамрита", следвайки 
техните стъпки. 
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Глава 12 
Експанзиите на Адвейта Ачария и Гададхара Пандита 

 
 
 

ЧЧ Ади 12.1: Последователите на Шри Адвейта Прабху бяха два вида. Някои бяха 
истински последователи, а други бяха фалшиви. Отхвърляйки фалшивите 
последователи, аз поднасям смирените си почитания на истинските следовници на Шри 
Адвейта Ачария, чиито живот и душа бе Шри Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Ади 12.2: Вечна слава на Шри Чайтаня Махапрабху! Вечна слава на Бог Нитянанда! 
Вечна слава на Шри Адвейта Прабху! Те всички са славни. 
 
ЧЧ Ади 12.3: Поднасям смирените си почитания на всеславния Адвейта Прабху, който 
образува втория клон на вечното дърво на Чайтаня, както и на Неговите последователи, 
които формират разклоненията. 
 
ЧЧ Ади 12.4: Шри Адвейта Прабху бе вторият голям клон на дървото. Има много 
разклонения, но да се споменат всички е невъзможно. 
 
ЧЧ Ади 12.5: Шри Чайтаня Махапрабху бе също така градинарят и, поливайки дървото 
с водата на милостта си, всички клони и разклонения растяха ден подир ден.  
 
ЧЧ Ади 12.6: Плодовете на любовта към Господ, които растяха по клоните на дървото 
на Чайтаня, бяха така огромни, че потопиха целия свят в любов към Кришна. 
 
ЧЧ Ади 12.7: Понеже стволът и клоните бяха поливани, вейките и разклоненията 
пищно се разшириха и дървото растеше, отрупано с плодове и цветове.  
 
ЧЧ Ади 12.8: Отначало всички последователи на Адвейта Ачария споделяха едно 
мнение. Но по-късно, както бе предопределено от промисъла, те последваха две 
различни позиции. 
 
ЧЧ Ади 12.9: Някои от възпитаниците неотклонно приемаха заповедите на ачарията, 
докато други се отклоняваха, измисляйки си независимо собствени мнения, омагьосани 
от даиви-мая. 
 
ЧЧ Ади 12.10: Заповедта на духовния учител е активният принцип в духовния живот. 
Всеки, който нарушава заповедта на духовния учител, незабавно става безполезен. 
 
ЧЧ Ади 12.11: Няма нужда да назовавам тези, които са безполезни. Споменах ги само 
за да ги разгранича от полезните предани. 
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ЧЧ Ади 12.12: В началото неолющеният ориз е смесен със слама и трябва да бъде 
развяван, за да се разделят зърната от плявата.  
 
ЧЧ Ади 12.13: Голям клон на Адвейта Ачария бе синът му, Ачютананда. От началото 
на живота си той бе зает със служене в лотосовите нозе на Бог Чайтаня.  
 
ЧЧ Ади 12.14: Когато Ачютананда чу от баща си, че духовният учител на Бог Чайтаня 
Махапрабху е Кешава Бхарати, той бе много нещастен.  
 
ЧЧ Ади 12.15: Той рече на баща си: “Заръката ти Кешава Бхарати да е духовен учител 
на Чайтаня Махапрабху ще обърка цялата страна. 
 
ЧЧ Ади 12.16: Бог Чайтаня Махапрабху е духовният учител на четиринадесетте свята, 
а Ти казваш, че някой друг е Негов духовен учител. Това не е подкрепено от никое 
разкрито писание.” 
 
ЧЧ Ади 12.17: Когато Адвейта Ачария чу това изказване на петгодишния си син 
Ачютананда, почувства дълбоко удовлетворение заради заключителната му 
разсъдливост.  
 
ЧЧ Ади 12.18: Кришна Мишра бе син на Адвейта Ачария. Бог Чайтаня Махапрабху 
вечно седеше в сърцето му. 
 
ЧЧ Ади 12.19: Шри Гопала бе друг син на Шри Адвейта Ачария Прабху. Сега просто 
чуй за неговите черти, тъй като те всички са много удивителни. 
 
ЧЧ Ади 12.20: Когато Бог Чайтаня лично чистеше Гундича-мандира в Джаганнатха 
Пури, Гопала танцуваше пред Бога с голяма любов и щастие. 
 
ЧЧ Ади 12.21: Докато Бог Чайтаня Махапрабху и Адвейта Прабху възпяваха мантрата 
Харе Кришна и танцуваха, имаше различни екстатични симптоми в телата Им, а 
умовете Им бяха много доволни. 
 
ЧЧ Ади 12.22: Докато всички те танцуваха, Гопала танцувайки и танцувайки, припадна 
и се срути на земята в безсъзнание. 
 
ЧЧ Ади 12.23: Адвейта Ачария Прабху се натъжи много. Взе сина си на ръце и започна 
да възпява Нрисимха мантрата за негова защита. 
 
ЧЧ Ади 12.24: Адвейта Ачария повтаряше различни мантри, но Гопала не възвърна 
съзнанието си. И така, всички присъстващи ваишнави заплакаха скръбно за тегобата 
Му. 
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ЧЧ Ади 12.25: Тогава, Бог Чайтаня Махапрабху постави ръката си на гърдите на Гопала 
и му рече: “Скъпи ми Гопала, стани и възпявай святото име на Бога!” 
 
ЧЧ Ади 12.26: Когато чу този звук и почувства допира на Бога, Гопала веднага се 
изправи, а всички ваишнави тържествувайки запяха Харе Кришна маха-мантрата. 
 
ЧЧ Ади 12.27: Другите синове на Адвейта Ачария бяха Шри Баларама, Сварупа и 
Джагадиша.  
 
ЧЧ Ади 12.28: Изключително довереният слуга на Адвейта Ачария на име Камалаканта 
Вишваса знаеше за всичките дела на Адвейта Ачария. 
 
ЧЧ Ади 12.29: Когато Камалаканта Вишваса бе в Джаганнатха Пури, той изпрати чрез 
някого бележка на Махараджа Пратапарудра. 
 
ЧЧ Ади 12.30: Никой не знаеше за тази бележка, но по един или друг начин, тя стигна 
до ръцете на Шри Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Ади 12.31: Тази бележка установяваше Адвейта Ачария като инкарнация на 
Върховната Божествена Личност.  
 
ЧЧ Ади 12.32: Но също така споменаваше, че Адвейта Ачария наскоро бе взел заем за 
около триста рупии, който Камалаканта Вишваса искаше да погаси. 
 
ЧЧ Ади 12.33: Бог Чайтаня Махапрабху се натъжи като прочете бележката, въпреки че 
лицето Му продължаваше да сияе ярко като луната. И така, усмихвайки се, Той рече 
следното. 
 
ЧЧ Ади 12.34: “Установил е Адвейта Ачария като инкарнация на Върховната 
Божествена Личност. Няма нищо лошо в това, тъй като Той самият наистина е Богът.  
 
ЧЧ Ади 12.35: “Но е превърнал инкарнацията на Господ в покосен от бедност просяк. 
Затова ще го накажа, за да го поправя.” 
 
ЧЧ Ади 12.36: Богът заповяда на Говинда: “От днес, не позволявай на този баулия 
Камалаканта Вишваса да идва тук.” 
 
ЧЧ Ади 12.37: Щом Камалаканта Вишваса чу за това наказание от Шри Чайтаня 
Махапрабху, много се натъжи, но когато Адвейта Прабху научи, остана изключително 
доволен.  
 
ЧЧ Ади 12.38: Виждайки Камалаканта Вишваса нещастен, Адвейта Ачария Прабху му 
каза: “Ти си изключителен късметлия, та да си наказан от Върховния Бог, Личността на 
Господ, Бог Чайтаня Махапрабху. 
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ЧЧ Ади 12.39: В началото Бог Чайтаня Махапрабху все Ме уважаваше като по-старши 
от Него, но това уважение не Ми се нравеше. Затова, с измъчен от нещастие ум, 
сътворих план. 
 
ЧЧ Ади 12.40: И тъй, изложих учението Йога-вашищха, която смята освобождението за 
крайната цел на живота. Затова Богът Ми се ядоса и се отнесе към Мен с явно 
неуважение. 
 
ЧЧ Ади 12.41: Когато Бог Чайтаня Ме наказа, бях много щастлив, че получих 
наказание близко до това, присъдено на Шри Мукунда 
 
ЧЧ Ади 12.42: Подобно наказание бе присъдено на майка Сачидеви. Кой би бил по-
щастлив от нея да получи подобно наказание?” 
 
ЧЧ Ади 12.43: След като успокои по този начин Камалаканта Вишваса, Шри Адвейта 
Ачария Прабху отиде да види Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Ади 12.44: Шри Адвейта Ачария каза на Бог Чайтаня: “Не мога да разбера 
трансценденталните Ти забавления. Ти бе по-благосклонен към Камалаканта, отколкото 
обикновено си спрямо Мен. 
 
ЧЧ Ади 12.45: Благосклонността, която проявяваш спрямо Камалаканта, е толкова 
великодушна, че не си показвал такава дори пред Мен. Що за обида съм извършил 
спрямо лотосовите Ти нозе, та да не ми разкриеш такава благосклонност?” 
 
ЧЧ Ади 12.46: Чувайки това, Бог Чайтаня Махапрабху се засмя доволно и веднага 
привика Камалаканта Вишваса. 
 
ЧЧ Ади 12.47: Тогава Адвейта Ачария каза на Чайтаня Махапрабху: “Защо отново 
извика този човек и му позволи да Те види? Той ме измами по два начина.” 
 
ЧЧ Ади 12.48: След като Чайтаня Махапрабху чу това, умът Му бе удовлетворен. Само 
Те можеха взаимно да разбират умовете си. 
 
ЧЧ Ади 12.49: Бог Чайтаня Махапрабу каза на Камалаканта: “Ти си баулия, такъв който 
не познава нещата такива каквито са. Защо се държиш така? Защо навлизаш в личното 
пространство на Адвейта Ачария и вредиш на религиозните Му принципи? 
 
ЧЧ Ади 12.50: Адвейта Ачария, Моят духовен наставник, никога не би трябвало да 
приема благотворителност от богаташи или царе, понеже ако духовният учител приема 
пари или зърно от такива материалисти, умът му се замърсява. 
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ЧЧ Ади 12.51: Когато умът на някого е замърсен е много трудно да помни Кришна, а 
когато помненето на Кришна е възпрепятствано, животът на човек е безрезултатен. 
 
ЧЧ Ади 12.52: По този начин, човек става презрян в очите на общата маса хора, тъй 
като това вреди на религиозността и славата му. Един ваишнава, особено такъв, който 
действа като духовен учител, не бива да се държи по подобен начин. Човек винаги 
трябва да е наясно с този факт.” 
 
ЧЧ Ади 12.53: Щом Чайтаня Махапрабху даде това наставление на Камалаканта, 
всички присъстващи отчетоха, че това касае всекиго. От това Адвейта Ачария бе силно 
удовлетворен. 
 
ЧЧ Ади 12.54: Само Бог Чайтаня Махапрабху можеше да разбере намеренията на 
Адвейта Ачария, а Адвейта Ачария оцени сериозното напътствие на Бог Чайтаня 
Махапрабху. 
 
ЧЧ Ади 12.55: В това изказване има много поверителни значения. Не пиша за всичките 
от опасение, че обема на книгата ще нарасне ненужно.  
 
ЧЧ Ади 12.56: Петото разклонение на Адвейта Ачария бе Шри Ядунандана Ачария, 
който имаше толкова много клони и разклонения, че е невъзможно да бъдат описани. 
 
ЧЧ Ади 12.57: Шри Ядунандана Ачария бе ученик на Васудева Датта и получи цялата 
му милост. Затова той успя да приеме лотосовите нозе на Бог Чайтаня от всички гледни 
точки като върховния подслон. 
 
ЧЧ Ади 12.58: Бхагавата Ачария, Вишнудаса Ачария, Чакрапани Ачария и Ананта 
Ачария бяха шестото, седмото, осмото и деветото разклонения на Адвейта Ачария. 
 
ЧЧ Ади 12.59: Нандини, Камадева, Чайтаня даса, Дурлабха Вишваса и Ванамали даса 
бяха десетото, единадесетото, дванадесетото, тринадесетото и четиринадесетото 
разклонения на Шри Адвейта Ачария. 
 
ЧЧ Ади 12.60: Джаганнатха Кара, Бхаванатха Кара, Хридаянанда Сена и Бхоланатха 
даса бяха петнадесетото, шестнадесетото, седемнадесетото и осемнадесетото 
разклонения на Адвейта Ачария. 
 
ЧЧ Ади 12.61: Ядава даса, Виджая даса, Джанардана даса, Ананта даса, Кану Пандита 
и Нараяна даса бяха деветнадесетото, двадесетото, двадесет и първото, двадесет и 
второто, двадесет и третото и двадесет и четвъртото разклонения на Адвейта Ачария. 
 
ЧЧ Ади 12.62: Шриватса Пандита, Харидаса Брахмачари, Пурушоттама Брахмачари и 
Кришнадаса бяха двадесет и петото, двадесет и шестото, двадесет и седмото, и двадесет 
и осмото разклонения на Адвейта Ачария. 
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ЧЧ Ади 12.63: Пурушоттама Пандита, Рагхунатха, Ванамали Кавичандра и Ваидянатха 
бяха двадесет и деветото, тридесетото, тридесет и първото и тридесет и второто 
разклонения на Адвейта Ачария. 
 
ЧЧ Ади 12.64: Локанатха Пандита, Мурари Пандита, Шри Харичарана и Мадхава 
Пандита бяха тридесет и третото, тридесет и четвъртото, тридесет и петото, и тридесет 
и шестото разклонения на Адвейта Ачария. 
 
ЧЧ Ади 12.65: Виджая Пандита и Шрирама Пандита бяха две важни разклонения на 
Адвейта Ачария. Има безчет разклонения, но не съм способен да ги спомена всичките. 
 
ЧЧ Ади 12.66: Клонът на Адвейта Ачария получи водата, предоставена от изначалния 
градинар, Шри Чайтаня Махапрабху. По този начин разклоненията бяха подхранени, а 
плодовете и цветовете им вирееха буйно. 
 
ЧЧ Ади 12.67: След напускането на Бог Чайтаня Махапрабху някои от клоните, по 
злополучни причини, се отклониха от пътя Му. 
 
ЧЧ Ади 12.68: Някои разклонения не приеха изначалния ствол, който обновяваше и 
поддържаше цялото дърво. Когато те станаха неблагодарни, изначалният ствол им се 
ядоса. 
 
ЧЧ Ади 12.69: Така Бог Чайтаня не ги поръси с водата на милостта си и те постепенно 
увяхваха и погинаха. 
 
ЧЧ Ади 12.70: Личност без Кришна съзнание не е по-добра от сухо дърво или мъртво 
тяло. Тя е възприемана като мъртвец докато живее, а след смъртта си бива наказвана от 
Ямараджа. 
 
ЧЧ Ади 12.71: Не само заблудените потомци на Адвейта Ачария, а всеки, който е 
срещу култа на Шри Чайтаня Махапрабху, трябва да бъде смятан за атеист, подлежащ 
на наказание от Ямараджа. 
 
ЧЧ Ади 12.72: Независимо дали е образован учен, голям аскет, преуспял семеен или 
прославен санняси, ако някой е срещу култа на Шри Чайтаня Махапрабху, той е обречен 
да понесе наказанието, отсъдено му от Ямараджа. 
 
ЧЧ Ади 12.73: Потомците на Адвейта Ачария, които приеха пътя на Шри Ачютананда, 
бяха велики предани. 
 
ЧЧ Ади 12.74: По милостта на Адвейта Ачария отдадените, които точно следваха пътя 
на Чайтаня Махапрабху, постигнаха подслона на лотосовите нозе на Бог Чайтаня без 
трудности. 
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ЧЧ Ади 12.75: Следва да бъде заключено, че пътят на Ачютананда е същината на 
духовния живот. Тези, които не последваха този път, просто се разпиляха.  
 
ЧЧ Ади 12.76: Затова отдавам смирените си почитания милиони пъти на истинските 
последователи на Ачютананда, чийто живот и душа бе Шри Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Ади 12.77: Така накратко описах трите клона [Ачютананда, Кришна Мишра и 
Гопала] на потомците на Шри Адвейта Ачария. 
 
ЧЧ Ади 12.78: Има разнообразни клони и разклонения на Адвейта Ачария. Много е 
трудно да бъдат цялостно изброени. Аз само дадох бърз преглед на целия ствол, на 
неговите клони и разклонения. 
 
ЧЧ Ади 12.79: След като описах клоните и разклоненията на Адвейта Ачария, сега ще 
опитам да опиша някои от потомците на Шри Гададхара Пандита, най-важния сред 
клоните. 
 
ЧЧ Ади 12.80: Главните клони на Шри Гададхара Пандита бяха: (1) Шри Дхрувананда, 
(2) Шридхара Брахмачари, (3) Харидаса Брахмачари и (4) Рагхунатха Бхагавата Ачария. 
 
ЧЧ Ади 12.81: Петият клон бе Ананта Ачария; шестият - Кави Датта; седмият - Наяна 
Мишра; осмият - Гангамантри; деветият - Маму Тхакура; а десетият - Кантхабхарана. 
 
ЧЧ Ади 12.82: Единадесетият клон на Гададхара Госвами бе Бхугарбха Госай, а 
дванадесетият бе Бхагавата даса. Двамата отидоха във Вриндавана, където пребиваваха 
до живот. 
 
ЧЧ Ади 12.83: Тринадесетият клон бе Ванинатха Брахмачари, а четиринадесетият – 
Валлабха Чайтаня даса. Тези две велики личности винаги бяха изпълнени с любов към 
Кришна. 
 
ЧЧ Ади 12.84: Петнадесетият клон бе Шринатха Чакраварти; шестнадесетият - 
Уддхава; седемнадесетият - Джитамитра; и осемнадесетият - Джаганнатха даса. 
 
ЧЧ Ади 12.85: Деветнадесетият клон бе Шри Хари Ачария; двадесетият - Садипурия 
Гопала; двадесет и първият - Кришнадаса Брахмачари; а двадесет и вторият - 
Пушпагопала. 
 
ЧЧ Ади 12.86: Двадесет и третият клон бе Шрихарша; двадесет и четвъртият - Рагху 
Мишра; двадесет и петият - Лакшминатха Пандита; двадесет и шестият - Бангавати 
Чайтаня даса; а двадесет и седмият - Рагхунатха. 
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ЧЧ Ади 12.87: Двадесет и осмият клон бе Амогха Пандита; двадесет и деветият - 
Хастигопала; тридесетият - Чайтаня-валлабха; тридесет и първият - Яду Ганджули; и 
тридесет и вторият - Мангала Ваишнава. 
 
ЧЧ Ади 12.88: Шивананда Чакраварти, тридесет и третият клон, който винаги живееше 
във Вриндавана с непоклатима увереност, е смятан за важен клон на Гададхара 
Пандита.  
 
ЧЧ Ади 12.89: Така накратко описах клоните и разклоненията на Гададхара Пандита. 
Има още много, които не споменах тук. 
 
ЧЧ Ади 12.90: Всички последователи на Гададхара Пандита са смятани за велики 
предани защото са приели Бог Шри Чайтаня Махапрабху за свой живот и душа.  
 
ЧЧ Ади 12.91: Просто помнейки имената на всички тези клони и разклонения на трите 
ствола които описах [Нитянанда, Адвейта и Гададхара], човек постига свобода от 
оплитането на материалното съществуване. 
 
ЧЧ Ади 12.92: Просто помнейки имената на всички тези ваишнави, човек може да 
постигне лотосовите нозе на Шри Чайтаня Махапрабху. Всъщност, просто помнейки 
светите им имена, човек постига удовлетворяване на всички желания. 
 
ЧЧ Ади 12.93: Затова, поднасяйки почитанията си в лотовосите нозе на всички тях, аз 
ще опиша забавленията на градинаря Шри Чайтаня Махапрабху в хронологичен ред. 
 
ЧЧ Ади 12.94: Океанът от забавления на Бог Чайтаня Махапрабху е неизмерим и 
необхватен. Кой може да има смелостта да измерва този велик океан? 
 
ЧЧ Ади 12.95: Не е възможно да се потопиш в този велик океан, но неговият сладък, 
зрял аромат привлича ума ми. Затова стоя на брега на този океан, стремейки се да вкуся 
поне капка от него. 
 
ЧЧ Ади 12.96: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунатха, винаги 
желаейки тяхната милост, аз, Кришнадаса, разказвам "Шри Чайтаня Чаритамрита", 
следвайки техните стъпки.  
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Глава 13 

Появяването на Бог Шри Чайтаня Махапрабху 

 

 

ЧЧ Ади 13.1: Жадувам милостта на Бог Чайтаня Махапрабху, чрез която дори човек, 
който е паднал, може да опише забавленията на Бога.  

ЧЧ Ади 13.2: Вечна слава на Шри Кришна Чайтаня Махапрабху! Вечна слава на 
Адвейтачандра! Вечна слава на Бог Нитянанда Прабху! 

ЧЧ Ади 13.3: Вечна слава на Гададхара Прабху! Вечна слава на Шриваса Тхакура! 
Вечна слава на Мукунда Прабху и Васудева Прабху! Вечна слава на Харидаса Тхакура! 

ЧЧ Ади 13.4: Вечна слава на Сварупа Дамодара и Мурари Гупта! Всички тези 
блестящи луни заедно разпръснаха тъмнината в този материален свят.  

ЧЧ Ади 13.5: Вечна слава на луните, които са отдадени на главната луна, Бог 
Чайтанячандра! Техният лунен блясък осветява цялата вселена.  

ЧЧ Ади 13.6: Така аз изговорих предговора на Чайтаня-чаритамрита. Сега ще опиша 
забавленията на Чайтаня Махапрабху в хронологичен ред.  

ЧЧ Ади 13.7: Нека първо направя резюме на забавленията на Бога. След това ще ги 
опиша подробно.  

ЧЧ Ади 13.8: Бог Шри Чайтаня Махапрабху, който се появи в Навадвипа, бе тук 
четиридесет и осем години, в които се наслаждаваше на Своите забавления.  

ЧЧ Ади 13.9: През 1407 година от Ерата Шака (1486г. след Христа) се появи Бог Шри 
Чайтаня Махапрабху, а през 1455 година (1534г. след Христа) Той напусна този свят.  

ЧЧ Ади 13.10: Бог Чайтаня живя двадесет и четири години в грихастха-ашрам (у дома 
си), винаги зает със забавленията на движението Харе Кришна.  

ЧЧ Ади 13.11: След двадесет и четири години Той прие отречения начин на живот, 
санняса, и живя още двадесет и четири години в Джаганнатха Пури.  

ЧЧ Ади 13.12: От последните двадесет и четири години, шест Той прекара в 
непрестанно обикаляне на Индия, като понякога бе в Южна Индия, понякога в Бенгал, 
а друг път във Вриндавана.  

ЧЧ Ади 13.13: Останалите осемнадесет години Той прекара без прекъсване в 
Джаганнатха Пури. Възпявайки нектарната Харе Кришна маха-мантра, Той потопи 
всички в порой от любов към Кришна.  
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ЧЧ Ади 13.14: Забавленията на живота Му у дома са познати като ади-лила, или 
ранните забавления. По-късните Му забавления са познати като мадхя-лила и антя-
лила, или междинните и последните забавления.  

ЧЧ Ади 13.15: Всички забавления на Бог Чайтаня Махапрабху в Неговата ади-лила са 
записани в кратка форма от Мурари Гупта.  

ЧЧ Ади 13.16: По-късните Му забавления (мадхя-лила и антя-лила) са записани като 
бележки от Неговия секретар, Сварупа Дамодара Госвами, и са събрани в книга.  

ЧЧ Ади 13.17: Ако един ваишнава, отдаден на Бога, види и чуе бележките, записани от 
тези две велики личности, то той ще узнае последователността на забавленията.  

ЧЧ Ади 13.18: В Неговите оригинални забавления съществуват четири подразделения: 
баля, пауганда, каишора и яувана (детство, ранно юношество, късно юношество и 
младост).  

ЧЧ Ади 13.19: Отдавам смирените си почитания на пълнолунната вечер в месеца 
Пхалгуна, благоприятно време, изпълнено с благотворни признаци, в което Бог Шри 
Чайтаня Махапрабху се появи едновременно с възпяването на святото име, Харе 
Кришна. 

ЧЧ Ади 13.20: По време на пълнолунната вечер в месеца Пхалгуна когато Богът се 
роди, имаше лунно затъмнение.  

ЧЧ Ади 13.21: Всеки мантруваше святото име на Бога в радост – „Хари! Хари!“. След 
като първо предизвика появата на святото име, на Свой ред се спусна и самият Шри 
Чайтаня Махапрабху.  

ЧЧ Ади 13.22: По време на Своето раждане, детство, ранно и късно юношество, както 
и по време на Своята младост, Бог Чайтаня Махапрабху по различни начини 
подбуждаше хората да мантруват святото име на Хари (Харе Кришна маха-мантрата).  

ЧЧ Ади 13.23: В детството си, в моментите когато плачеше, Богът моментално 
спираше, щом чуеше светите имена на Кришна и Хари.  

ЧЧ Ади 13.24: Всички приятелски настроени жени, които идваха да видят детето, 
започваха да мантруват светите имена: „Хари, Хари!“ веднага, щом то заплачеше.  

ЧЧ Ади 13.25: Когато жените виждаха това забавление, те се смееха и наричаха Бога 
„Гаурахари.“ Оттогава нататък, Гаурахари стана още едно от Неговите имена.  

ЧЧ Ади 13.26: Детството Му продължи до датата на хате кхади, или началото на 
Неговото образование, а възрастта от края на детството Му до деня на Неговата 
женитба, се нарича пауганда.  

ЧЧ Ади 13.27: След женитбата Му започва Неговата младост, по време на която Той 
вдъхнови всеки и навсякъде да възпява Харе Кришна маха-мантрата.  
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ЧЧ Ади 13.28: По време на възрастта пауганда, Той стана сериозен студент, а също и 
обучаваше ученици. По този начин Той обясняваше святото име на Кришна навсякъде.  

ЧЧ Ади 13.29: Когато преподаваше курс по граматика (вякарана), която разясняваше с 
бележки, Шри Чайтаня Махапрабху учеше Своите ученици за славата на Бог Кришна. 
Всички обяснения кулминираха в Кришна и учениците Му ги разбраха много лесно. 
Така Неговото влияние беше невероятно.  

ЧЧ Ади 13.30: Когато Бог Чайтаня Махапрабху бе студент, Той молеше всеки, който 
срещаше, да повтаря Харе Кришна маха-мантрата. По този начин Той наводни с 
възпяването на Харе Кришна целия град Навадвипа.  

ЧЧ Ади 13.31: Още преди Своята младост, Той започна движението санкиртан. Ден и 
нощ, Той танцуваше в екстаз със Своите предани.  

ЧЧ Ади 13.32: Санкиртан движението се разпространяваше от една част на града в 
друга, тъй като Богът обикаляше навсякъде, изпълнявайки киртана. По този начин, 
раздавайки любовта към Бога, Той наводни целия свят. 

ЧЧ Ади 13.33: Бог Чайтаня Махапрабху живя в Навадвипа двадесет и четири години, 
през които вдъхнови всеки човек да възпява Харе Кришна маха-мантрата и така да се 
потопи в любовта към Кришна.  

ЧЧ Ади 13.34: През последните двадесет и четири години от живота Си, след като прие 
отречения начин на живот, Шри Чайтаня Махапрабху, заедно със Своите предани 
остана в Джаганнатха Пури.  

ЧЧ Ади 13.35: По време на шест от тези двадесет и четири години в Нилачала 
(Джаганнатха Пури), Той раздаваше любовта към Бога, като винаги мантруваше и 
танцуваше.  

ЧЧ Ади 13.36: През тези шест години, започвайки от Нос Коморин през Бенгал до 
Вриндавана, Той обикаляше из цяла Индия мантрувайки, танцувайки и 
разпространявайки любовта към Кришна.  

ЧЧ Ади 13.37: Дейностите на Бог Чайтаня Махапрабху по време на пътуванията Му 
след като получи санняса, са главните Му забавления. Забавленията през последните 
Му осемнадесет години се наричат антя-лила и представляват краят на Неговите 
забавления.  

ЧЧ Ади 13.38: Шест от осемнадесетте години, през които остана постоянно в 
Джаганнатха Пури, Той редовно изпълняваше киртана, вдъхновявайки всички 
отдадени да обичат Кришна просто като мантруват и танцуват.  

ЧЧ Ади 13.39: През останалите дванадесет години от престоя си в Джаганнатха Пури, 
Той учеше всички как да изпитат трансценденталното настроение на екстаз от любовта 
към Кришна, вкусвайки я в самия себе си.  
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ЧЧ Ади 13.40: Ден и нощ Бог Чайтаня Махапрабху чувстваше раздялата с Кришна. 
Проявявайки признаците на тази раздяла, Той плачеше и говореше много 
непоследователно, като луд.  

ЧЧ Ади 13.41: Така както при срещата си с Уддхава, Шримати Радхарани говореше 
несвързано, така и Шри Чайтаня Махапрабху ден и нощ приказваше екстатично в 
настроението на Шримати Радхарани.  

ЧЧ Ади 13.42: Богът четеше книгите на Видяпати, Джаядева и Кандидаса, 
наслаждавайки се на песните в тях, заедно със Своите доверени придружители като 
Шри Рамананда Рая и Сварупа Дамодара Госвами.  

ЧЧ Ади 13.43: В раздялата си с Кришна, Шри Чайтаня Махапрабху се наслаждаваше 
на всички тези дейности и така удовлетворяваше желанията си.  

ЧЧ Ади 13.44: Забавленията на Бог Чайтаня Махапрабху са необятни. Какво би могло 
да добави към тези трансцендентални забавления едно малко живо същество? 

ЧЧ Ади 13.45: Дори ако Шеша Нага Ананта, със Своите хиляди усти, лично бе събрал 
в сутри забавленията на Бог Чайтаня, даже Той не би могъл да стихне до техния край.  

ЧЧ Ади 13.46: Отдадени като Шри Сварупа Дамодара и Мурари Гупта са записали 
след предварително обмисляне всички главни забавления на Бог Чайтаня под формата 
на бележки. 

ЧЧ Ади 13.47: Бележките, запазени от Шри Сварупа Дамодара и Мурари Гупта, са 
основата на тази книга. Следвайки ги, аз пиша за всички забавления на Бога. Тези 
записки за представени задълбочено от Вриндавана даса Тхакура.  

ЧЧ Ади 13.48: Шрила Вриндавана даса Тхакура, оторизираният летописец на 
забавленията на Шри Чайтаня Махапрабху, е същият като Шрила Вясадева. Той е 
представил забавленията по такъв начин, че да ги направи още по-сладки и по-сладки.  

ЧЧ Ади 13.49: Боейки се, че книгата му става твърде обемна, той е оставил някои места 
без живописни описания. Ще се опитам да попълня тези места, доколкото е възможно.  

ЧЧ Ади 13.50: Трансценденталните забавления на Бог Чайтаня всъщност са предадени 
от Шрила Вриндавана даса Тхакура. Аз просто се опитвам да дъвча остатъците от 
храната, която той е оставил.  

ЧЧ Ади 13.51: Мои скъпи отдадени на Бог Чайтаня, нека сега опиша ади-лила в 
резюме. Писах за тези забавления накратко, тъй като не е възможно те да бъдат изцяло 
обрисувани.  

ЧЧ Ади 13.52: За да осъществи едно Свое конкретно желание, Бог Кришна, 
Враджендра Кумара, реши да дойде на тази планета след зряло обмисляне. 

ЧЧ Ади 13.53: Бог Кришна разреши на по-възрастните членове от Своето семейство 
първи да слязат на земята. Ще се опитам да ги представя накратко, тъй като не е 
възможно да бъдат изброени напълно.   
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ЧЧ Ади 13.54-55: Преди да се появи като Бог Чайтаня, Бог Кришна помоли следните 
предани да го предшестват: Шри Шачидеви, Джаганнатха Мишра, Мадхавендра Пури, 
Кешава Бхарати, Ишвара Пури, Адвейта Ачария, Шриваса Пандита, Ачарияратна, 
Видянидхи и Тхакура Харидаса.  

ЧЧ Ади 13.56: Там бе също и Шри Упендра Мишра, жител на областта Шрихатта. Той 
бе велик отдаден на Бог Вишну, издигнат учен и богат мъж, съвместяващ всички добри 
качества.  

ЧЧ Ади 13.57-58: Упендра Мишра имаше седем сина, които всичките бяха свети и 
много влиятелни: (1) Камсари, (2) Парамананда, (3) Падманабха, (4) Сарвешвара, (5) 
Джаганнатха, (6) Джанардана и (7) Трайлокянатха. Джаганнатх Мишра, петият син, 
реши да живее на брега на река Ганг в Надя.  

ЧЧ Ади 13.59: Джаганнатх Мишра бе определен като Пурандара. Точно както Нанда 
Махараджа и Васудева, той бе океан от добри качества.  

ЧЧ Ади 13.60: Неговата съпруга, Шримати Шачидеви, бе добродетелна жена, силно 
отдадена на своя съпруг. Името на бащата на Шачидеви бе Ниламбара, а презимето му 
бе Чакраварти.  

ЧЧ Ади 13.61: В Радхадеша, онази част от Бенгал, където река Ганг не се вижда, се 
родиха Нитянанда Прабху, Гангадаса Пандита, Мурари Гупта и Мукунда.  

ЧЧ Ади 13.62: Първо Бог Кришна, Враджендра Кумара, подбуди безброй предани да се 
появяват, а след тях най-накрая се появи и самият Той.  

ЧЧ Ади 13.63: Преди появяването на Бог Чайтаня Махапрабху, всички предани от 
Навадвипа се събираха в къщата на Адвейта Ачария.  

ЧЧ Ади 13.64: На тези срещи на ваишнавите, Адвейта Ачария четеше от „Бхагавад 
Гита” и „Шримад-Бхагаватам”, заклеймявайки пътеките на философското умозрение и 
плодоносните дейности, и установявайки превъзходството на преданото служене.  

ЧЧ Ади 13.65: Във всички разкрити писания на ведическата култура преданото 
служене към Бог Кришна е обяснено подробно. Затова преданите на Бог Кришна не 
признават процесите на философско умозрение, мистична йога, безполезни отречения и 
т. нар. религиозни ритуали. Те не приемат никакъв друг процес, освен преданото 
служене.  

ЧЧ Ади 13.66: В къщата на Адвейта Ачария, всички ваишнави изпитваха удоволствие, 
като непрекъснато говореха за Кришна, винаги Го обожаваха и не спираха да повтарят 
Харе Кришна маха-мантрата.  

ЧЧ Ади 13.67: Но Шри Адвейта Ачария Прабху чувстваше болка, гледайки как хората, 
лишени от съзнание за Кришна, просто се рееха в материалното сетивно наслаждение.  

ЧЧ Ади 13.68: Виждайки състоянието на света, Той сериозно се замисли как всички 
тези хора могат да бъдат избавени от лапите на мая.  
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ЧЧ Ади 13.69: Шрила Адвейта Ачария Прабху си мислеше: „Ако самият Кришна се 
появи, за да разпространи преклонението към преданото служене, само тогава ще бъде 
възможно освобождението на всички хора.“ 

ЧЧ Ади 13.70: С тези мисли Адвейта Ачария Прабху започна да обожава Върховния 
Бог с листа от туласи и вода от Ганг, обещавайки да накара Бога да се спусне.  

ЧЧ Ади 13.71: Плачейки на висок глас, Той канеше Кришна да се появи. Тези 
повтарящи се покани привлякоха Бог Кришна да дойде.  

ЧЧ Ади 13.72: Преди Бог Чайтаня Махапрабху да се роди, от утробата на Шачимата, 
съпругата на Джаганнатха Мишра, се родиха една след друга осем дъщери. Всички те, 
обаче, починаха веднага след раждането.  

ЧЧ Ади 13.73: Джаганнатха Мишра бе много нещастен от това, че децата му починаха 
едно след друго. По тази причина, желаейки син, той обожаваше лотосовите нозе на 
Бог Вишну.  

ЧЧ Ади 13.74: Сетне, Джаганнатха Мишра се сдоби със син на име Вишварупа, който 
бе много силен и високо квалифициран, тъй като бе инкарнация на Баладева.  

ЧЧ Ади 13.75: Експанзията на Баладева, позната като Санкаршана, в духовния свят е 
съставна част и непосредствена причина за това материално, космическо проявление.  

ЧЧ Ади 13.76: Гигантската вселенска форма се нарича Вишварупа, инкарнация на 
Маха Санкаршана. Така в това космическо проявление ние не откриваме нищо друго, 
освен Самият Бог.  

ЧЧ Ади 13.77: „Както нишките в плата се разпростират и по дължината, и по ширина 
му, така и Върховният Бог съществува директно и индиректно във всичко, което 
виждаме в космическото проявление. Това не е никак учудващо за Него.“124 

ЧЧ Ади 13.78: Тъй като Маха Санкаршана е съставна част и ефективна причина за 
космическото проявление, Той присъства във всеки детайл от него. Затова Бог Чайтаня 
Го нарича Свой по-голям брат. В духовния свят, двамата братя са познати като Кришна 
и Баларама, но в настоящия момент те са Чайтаня и Нитай. Поради това можем да 
заключим, че Нитянанда Прабху е първоналният Санкаршана, Баладева.  

ЧЧ Ади 13.79: Съпругът и съпругата (Джаганнатха Мишра и Шачимата) бяха много 
доволни да имат Вишварупа за свой син. Поради щастието си, те започнаха да служат в 
лотосовите нозе на Говинда.  

ЧЧ Ади 13.80: През месец януари, 1406 г. от епохата Шака (1485 след Христа), Бог 
Кришна влезе в телата на Джаганнатха Мишра и Шачи.  

ЧЧ Ади 13.81: Джаганнатха Мишра каза на Шачимата: „Виждам прекрасни неща. 
Тялото ти сияе и изглежда така, сякаш сега лично богинята на щастието стои в дома ми.  

                                                 
124 Шримад Бхагаватам 10.15.35 
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ЧЧ Ади 13.82: Където и да отида, всички хора ми отдават уважение. Дори и без да ги 
моля, те доброволно ми дават богатства, дрехи и ориз.“ 

ЧЧ Ади 13.83: Шачимата каза на своя съпруг: „Виждам чудни, великолепни човешки 
същества да се появяват във външното пространство, сякаш отдават молитви.“ 

ЧЧ Ади 13.78: Тогава Джаганнатха Мишра й отвърна: „В съня си видях сияйното тяло 
на Бога да влиза в сърцето ми. 

ЧЧ Ади 13.85: От моето сърце то влезе в твоето. Така разбрах, че велика личност ще се 
роди съвсем скоро.“  

ЧЧ Ади 13.86: След този разговор двамата съпрузи бяха много радостни и заедно 
отдадоха служене на домашния си шалаграма-шила.  

ЧЧ Ади 13.87: По този начин бременността достигна своя тринадесети месец, но все 
още нямаше признаци за раждането на дете. Джаганнатха Мишра стана силно 
обезпокоен.  

ЧЧ Ади 13.88: Тогава Ниламбара Чакраварти (дядото на Шри Чайтаня Махапрабху) 
направи астрологическо изчисление и съобщи, че, възползвайки се от благоприятния 
момент, детето ще се появи точно в този месец.  

ЧЧ Ади 13.89: Така, през 1407 г. от ерата Шака (1486г. след Христа), в месеца 
Пхалгуна  (февруари-март), във вечерта на пълнолунния ден, желаният благоприятен 
момент настъпи.  

ЧЧ Ади 13.90: (Съгласно Джотир-веда, или ведическата астрология, благоприятният 
момент на раждането бе описан както следва:) Луната беше в Лъв (зодията Лъв), 
асцендентът беше Лъв, няколко планети бяха силно позиционирани, а шад-варга и 
ашта-варга показваха всеблагоприятни влияния.  

ЧЧ Ади 13.91: Когато съвършено чистата луна на Чайтаня Махапрабху изгрее, каква 
би била ползата от луна, цялата с черни петна по себе си? 

ЧЧ Ади 13.92: Премисляйки това, Раху, черната планета, покри пълната луна и 
вибрациите „Кришна! Кришна! Хари!“ незабавно наводниха трите свята.  

ЧЧ Ади 13.93: По време на лунното затъмнение всички хора пееха Харе Кришна маха-
мантрата и техните умове бяха удивени.  

ЧЧ Ади 13.94: Когато целият свят възпяваше святото име на Върховния Бог, Кришна, 
във формата на Гаурахари, се спусна на земята.  

ЧЧ Ади 13.95: Целият свят бе удовлетворен. Докато индусите повтаряха святото име 
на Бога, не-индусите, особено мюсюлманите, имитираха думите, шегувайки се.  

ЧЧ Ади 13.96: Докато всички дами вибрираха святото име на Хари на земята, на 
небесните планети танците и музиката не спираха, тъй като полубоговете бяха много 
любопитни.  
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ЧЧ Ади 13.97: В тази атмосфера всичките десет посоки ликуваха, също както и 
вълните в реките. Нещо повече, всички същества – подвижни и неподвижни, бяха 
завладени от трансцендентално блаженство.  

ЧЧ Ади 13.98: Така по Своята безпричинна милост пълната луна Гаурахари израстна в 
областта Надия, която е сравнявана с Удаягири, където слънцето първо изгрява. 
Неговият изгрев в небето разпръсна тъмнината на греховния живот и по този начин и 
трите свята се изпълниха с радост и възпяваха святото име на Бога.  

ЧЧ Ади 13.99: По това време Шри Адвейта Ачария Прабху танцуваше в радостно 
настроение в къщата си в Шантипура. Вземайки със себе си Харидаса Тхакура, Той 
танцуваше и високо пееше Харе Кришна. Никой не можеше да разбере защо те 
танцуват.  

ЧЧ Ади 13.100: Виждайки лунното затъмнение и смеейки се, Адвейта Ачария и 
Харидаса Тхакура веднага отидоха до брега на река Ганг и се изкъпаха в нея, 
ликувайки. Използвайки повода на лунното затъмнение, Адвейта Ачария, чрез Своята 
умствена сила, раздаде разнообразни дарения на брамините.  

ЧЧ Ади 13.101: Когато видя целия свят да ликува, Харидаса Тхакура, удивен, изрази 
директно и индиректно пред Адвейта Ачария: „Много ми харесаха Твоите танци и това, 
че раздаде дарения. Разбирам, че зад тези действия се крие специална цел.” 

ЧЧ Ади 13.102: Ачарияратна (Чандрашекхара) и Шриваса Тхакура бяха завладени от 
радост. Незабавно отидоха до брега на река Ганг, за да се окъпят във водите й. 
Преливащи от щастие, те възпяваха Харе Кришна мантрата и раздадоха дарения чрез 
своята умствена сила.  

ЧЧ Ади 13.103: По този начин всички предани, независимо къде се намираха, във 
всеки град и във всяка страна, танцуваха и изпълняваха санкиртана. Завладени от 
радост, те раздаваха дарения по повод лунното затъмнение, посредством умствената си 
сила.  

ЧЧ Ади 13.104: Всички уважавани брамини, джентълмени и дами идваха със своите 
дарове и носеха подноси, пълни с разнообразни подаръци. Виждайки новороденото 
дете, чийто облик напомняше ослепително блестящо злато, всички те радостно 
поднасяха своите благословии.  

ЧЧ Ади 13.105: Обличайки се като съпруги на брамини, всички небесни дами, в това 
число и съпругите на Бог Брахма, Бог Шива, Бог Нарасимхадева, Цар Индра и Васищха 
Риши, заедно с танцуващата небесна девойка Рамбха, идваха с разнообразни дарове.  

ЧЧ Ади 13.106: В небесното пространство всички полубогове, в това число 
обитателите на Гандхарвалока, Сиддхалока и Чараналока, предлагаха молитвите си и 
танцуваха под акомпанимента на музика, песни и биене на барабани. Подобно на това, 
в град Навадвипа всички професионални танцьори, музиканти и раздаващи 
благословии се събраха заедно, танцувайки с огромна радост.  

ЧЧ Ади 13.107: Никой не можеше да разбере кой идваше и кой си отиваше, кой 
танцуваше и кой пееше. Хората не разбираха и езика помежду си. Въпреки това, цялото 
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нещастие и оплаквания бяха незабавно разпръснати и всички бяха много щастливи. 
Джаганнатха Мишра също бе завладян от радостта.  

ЧЧ Ади 13.108: Чандрашекара Ачария и Шриваса Тхакура отидоха при Джаганнатха 
Мишра и привлякоха вниманието му по различни начини. Те изпълниха ритуалната 
церемония за раждането на детето съгласно религиозните принципи. Джаганнатха 
Мишра също раздаде различни дарения.  

ЧЧ Ади 13.109: Каквито богатства бе събрал Джаганнатха Мишра под формата на 
дарове и подаръци, и каквото имаше в дома си, той раздаде сред брамините, 
професионалните певци, танцьорите, бхатите и бедните. Така той ги почете, давайки 
им богати дарения.  

ЧЧ Ади 13.110: Съпругата на Шриваса Тхакура, чието име бе Малини, придружавана 
от съпругата на Чандрашекхара, (Ачарияратна), както и от други жени, дойдоха с 
голямо щастие да обожават бебето с принадлежности като ярко червен цвят, турмерик, 
масло, ориз, банани и кокосови орехи.  

ЧЧ Ади 13.111: Един ден, скоро след раждането на Бог Чайтаня Махапрабху, 
съпругата на Адвейта Ачария, Ситадеви, която е обожавана от целия свят, взе 
разрешение от мъжа си и отиде да види това върховно дете, носейки разнообразни 
дарове и подаръци.  

ЧЧ Ади 13.112: Тя занесе различни видове златни украшения: гривни за горната част 
на ръцете, огърлици, гривни за глезените и гривни за ръцете.  

ЧЧ Ади 13.113: Имаше още и тигрови нокти, инкрустирани в златно, украшения за 
кръста от коприна и дантела, бижута за ръцете и краката, красиво изрисувани 
копринени сарита и детски дрешки, също от коприна. Много други богатства, в това 
число златни и сребърни монети, бяха подарени на детето.  

ЧЧ Ади 13.114: Возейки се на паланкин, покрит с плат, придружавана от 
прислужнички, Сита Тхакурани пристигна в къщата на Джаганнатха Мишра, носейки 
със себе си множество благоприятни продукти като свежа трева, ориз, горочана, 
турмерик, кункума и сандалова паста. Всички тези дарове се побираха в една голяма 
кошница.  

ЧЧ Ади 13.115: Когато Сита Тхакурани пристигна в къщата на Шачидеви, носейки със 
себе си различни неща за ядене, одежди и други подаръци, виждайки детето тя бе 
удивена, тъй като разбираше, че въпреки различния цвят на кожата, то бе самият 
Кришна от Гокула.  

ЧЧ Ади 13.116: Виждайки трансценденталния блясък на тялото на детето и всеки от 
прекрасно сложените Му крайници, изпъстрени с благоприятни знаци, напомнящи 
формата на злато, Сита Тхакурани бе много щастлива. Поради майчинското си чувство, 
тя усети, че сърцето й се разтапя.  

ЧЧ Ади 13.117: Тя благослови новороденото дете, поставяйки свежа трева и ориз 
върху главата Му с думите: „Бъди благословен с дълъг живот.“ Страхувайки се от 
духове и вещици обаче, тя даде на детето името Нимай.  
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ЧЧ Ади 13.118: В деня, когато майката и сина се изкъпаха и напуснаха родилното 
отделение, Сита Тхакурани им даде всякакви видове украшения и дрехи. Тя също 
почете и Джаганнатха Мишра. Така, уважена от майка Шачидеви и Джаганнатха 
Мишра, Сита Тхакурани бе много щастлива и се завърна в дома си.  

ЧЧ Ади 13.119: По този начин, сдобивайки се със син, който бе съпруг на богинята на 
щастието, желанията на майка Шачидеви и Джаганнатха Мишра бяха напълно 
удовлетворени. Къщата им бе винаги пълна с богатства и зърно. Гледайки любимото 
тяло на Шри Чайтаня Махапрабху ден след ден, тяхното щастие нарастваше.  

ЧЧ Ади 13.120: Джаганнатха Мишра беше един съвършен ваишнава. Той бе 
умиротворен, овладян по отношение на сетивното наслаждение, чист и контролиран. 
Поради това нямаше желание да се наслаждава на материално богатство. Каквито и 
пари да идваха, поради влиянието на неговия трансцендентален син, той раздаваше 
като дарения на брамините за удовлетворението на Вишну.  

ЧЧ Ади 13.121: След като пресметна момента на раждане на Бог Чайтаня Махапрабху, 
Ниламбара Чакраварти лично каза на Джаганнатха Мишра, че е видял всички признаци 
на една велика личност, както по тялото, така и по момента на раждане на детето. Така 
той беше разбрал, че в бъдеще това дете ще спаси и трите свята.  

ЧЧ Ади 13.122: Поради безпричинната си милост Бог Чайтаня Махапрабху се спусна в 
къщата на Шачидеви. Бог Чайтаня е много милостив към всеки, който слуша 
настоящия разказ за Неговото раждане и затова този човек придобива лотосовите нозе 
на Бога.  

ЧЧ Ади 13.123: Всеки, сдобил се с човешко тяло, но не приемащ преклонението към 
Шри Чайтаня Махапрабху, пропилява своята възможност. Амритадхуни е лееща се 
река от нектара на преданото служене. Ако след като е придобил човешко тяло, човек 
пие вода от отровната яма на материалното щастие вместо от такава река, за него би 
било по-добре да не е живял, а да е умрял много отдавна.  

ЧЧ Ади 13.124: Така, поставяйки върху главата си като моя лична собственост 
лотосовите нозе на Шри Чайтаня Махапрабху, Нитянанда Прабху, Ачария 
Адвейтачандра, Сварупа Дамодара, Рупа Госвами и Рагхунатха даса Госвами, аз, 
Кришнадаса Кавираджа Госвами, описах появяването на Шри Чайтаня Махапрабху.  
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Глава 14 

Забавленията на Бог Чайтаня в детството Му 

 

ЧЧ 14.1: Това, което е много трудно да бъде направено може да се извърши с лекота, 
ако човек така или иначе просто помни Бог Чайтаня Махапрабху. Но ако не Го помним 
дори и лесните неща стават много трудни. На този Бог Чайтаня Махапрабху отдавам 
смирените си почитания. 

ЧЧ 14.2: Вечна слава на Бог Чайтаня Махапрабху, Нитянанда Прабху, Адвеита Прабху 
и всички предани на Бог Чайтаня! 

ЧЧ 14.3: Дотук описах накратко появяването на Шри Чайтаня Махапрабху като син на 
майка Шачи, точно както Кришна идва като син на майка Яшода. 

ЧЧ 14.4: Вече накратко разказах и за забавленията, съпровождащи раждането Му в 
хронологическа последователност. Сега ще обобщя забавленията в детството Му. 

ЧЧ 14.5: Нека отдам смирените си почитания на детските забавления на Бог Шри 
Чайтаня Махапрабху, който е Самият Бог Кришна. И макар че подобни забавления 
изглеждат точно като тези на едно обикновено дете, те трябва да бъдат разглеждани 
като различни забавления на Върховния Бог.  

ЧЧ 14.6: В първото си детско забавление Богът се обърна с главата надолу, докато 
лежеше в креватчето си, и така показа на Своите родители знаците по лотосовите си 
крачета. 

ЧЧ 14.7: Когато Богът се опитваше да ходи, в следите от малките Му крачета се 
виждаха отличителните знаци на Бог Вишну – флаг, мълния, раковина, диск и риба. 

ЧЧ 14.8: Забелязвайки всички тези знаци, нито баща Му, нито майка Му можеха да 
проумеят чии са тези стъпки. Изумени, те не разбираха как тези следи са се появили в 
дома им. 

ЧЧ 14.9: Джаганнатха Мишра каза: „Несъмнено малкият Кришна се намира в Своята 
шалаграм-шила. Приел формата си на дете, Той си играе в стаята.“ 

ЧЧ 14.10: Докато майка Шачи и Джаганнатха Мишра разговаряха, детенцето Нимай се 
събуди и започна да плаче. Тогава майка Шачи Го взе в скута си и Му даде да суче. 

ЧЧ 14.11: Докато майка Шачи кърмеше детето си, тя видя на лотосовите Му крачета 
всички знаци, които се забелязваха по пода в стаята и повика Джаганнатха Мишра. 

ЧЧ 14.12: Когато Джаганнатха Мишра съзря прекрасните знаци на стъпалата на сина 
си, той се изпълни с радост и повика тайно Ниламбара Чакраварти. 
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ЧЧ 14.13 Като видя знаците, Ниламбара Чакраварти каза с усмивка: „Аз вече открих 
всичко това чрез астрологически изчисления и го описах. 

ЧЧ 14.14: Има тридесет и два телесни признака, характерни за великите личности, и аз 
виждам всички тези знаци по тялото на това дете. 

ЧЧ 14.15: „Съществуват тридесет и два телесни признака на една велика личност: пет 
от частите на тялото са големи, пет са изящни, седем са червеникави, шест са 
изправени, три са малки, три са широки и три са дълбоки.”125  

ЧЧ 14.16: „Това детенце има всички признаци на Бог Нараяна по дланите и ходилата 
Си. То е в състояние да освободи и трите свята. 

ЧЧ 14.17: Това дете ще разпространява учението на ваишнавизма и ще освободи 
семействата си по бащина и майчина линия. 

ЧЧ 14.18: Предлагам да извършим церемонията за даване на име. Трябва да направим 
празненство и да извикаме брахманите, понеже днешният ден е много благоприятен. 

ЧЧ 14.19: За в бъдеще това дете ще закриля и поддържа целия свят. По тази причина 
ще бъде наречено Вишвамбхара.“ 

ЧЧ 14.20: След като чуха предсказанието на Ниламбара Чакраварти, Шачимата и 
Джаганнатха Мишра отпразнуваха церемонията за даване на име с огромна радост, 
поканвайки всички брахмани заедно със съпругите им. 

ЧЧ 14.21: След няколко дена Богът започна да лази на коленцата си и направи най-
различни удивителни неща, които можеха да бъдат видени. 

ЧЧ 14.22: Богът накара всички жени да повтарят светите имена на Харе Кришна маха-
мантрата заради плача Му и докато те правеха това, Богът се усмихваше. 

ЧЧ 14.23: След още няколко дни Богът започна да придвижва крачетата си и проходи. 
Той се присъедини към другите деца и участваше в различни игри. 

ЧЧ 14.24: Един ден, докато Богът се наслаждаваше на забавните си игри с другите 
малки дечица, майка Шачи донесе поднос със слепен ориз и сладкиши, и прикани 
детенцето си да седне и да ги изяде. 

ЧЧ 14.25: Но когато тя се зае с домашните си задължение, детенцето се скри от майка 
си и започна да яде пръст. 

ЧЧ 14.26: Като видя това, майка Шачи забързано се втурна обратно и възкликна: 
„Какво е това? Какво е това?“ Тя припряно изтръска пръстта от ръчичките на Бога и Го 
попита защо я яде. 

                                                 
125 Цитат от Самудрика 
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ЧЧ 14.27: Хлипайки, детенцето попита майка  си: „ Защо си ядосана? Ти вече Ми даде 
да ям земя. Каква е вината ми? 

ЧЧ 14.28: Слепеният ориз, сладкишите и другите храни не са нищо повече от 
преобразувана земя. Това е пръст и онова е пръст. Моля те, обмисли го. Каква е 
разликата между тях? 

ЧЧ 14.29: Тялото е видоизменена пръст, а също и храните. Моля те размисли върху 
това. Ти ме обвиняваш без да се замислиш. Какво повече мога да кажа?“ 

ЧЧ 14.30: Изненадана, че детето представя философията маявада, майка Шачи 
отвърна: „Кой те научи на тези философски разсъждения, които оправдават яденето на 
пръст?“ 

ЧЧ 14.31: В отговор на маявада идеята на мъничкия философ, майка Шачи каза: „Мое 
скъпо момченце, когато ядем земя, преобразувана в зърно, нашето тяло се подхранва и 
става силно. Но ако ядем почва в естественото ѝ състояние, тялото ще се разболее, 
вместо да се подсили и така ще се разруши. 

ЧЧ 14.32: В делва, която е видоизменена глина, мога да донеса вода много лесно. Но 
ако излея вода върху буца пръст, тя ще я попие и усилието ми ще е напразно.“ 

ЧЧ 14.33: Богът попита майка си: „Защо скри себепознанието, като не ми каза още в 
началото за тази практическа философия? 

ЧЧ 14.34: Сега, след като вникнах в тази философия, няма да ям глина повече. Когато и 
да огладнея ще суча от гръдта ти и ще пия млякото ти.“ 

ЧЧ 14.35: След като каза това, Богът с лека усмивка се покатери в скута на майка си и 
започна да суче от гръдта ѝ. 

ЧЧ 14.36: Така, под различни предлози, Богът проявяваше доколкото бе възможно 
Своето съвършенство в детството си, а след това, показвайки могъществото си, се 
скриваше. 

ЧЧ 14.37: При една от случките Богът трикратно изяде храната на един гост брахмана 
и по-късно тайно го освободи от материалното обвързване. 

ЧЧ 14.38: В детството Му Богът бе отвлечен от двама крадци, докато беше извън дома 
си. Богът обаче се изправи на раменете на крадците и докато те си мислеха, че 
безпроблемно са отнесли детето, за да ограбят накитите Му, Богът ги подведе и така, 
вместо да отидат в дома си, крадците се озоваха обратно при дома на Джаганнатха 
Мишра. 

ЧЧ 14.39: Преструвайки се на болен, Богът помоли за малко храна от дома на Хираня и 
Джагадиша в деня на екадаши. 

ЧЧ 14.40: Както е обичайно за децата, Той се научи да си играе и с другарчетата си 
влизаше в съседските домове на приятели, крадеше лакомствата им и ги изяждаше. 
Понякога децата се боричкаха помежду си. 



 146

ЧЧ 14.41: Всички деца се оплакваха на Шачимата за побойничеството на Бога и 
краденето от съседските къщи. И затова понякога тя наказваше или гълчеше сина си. 

ЧЧ 14.42: Шачимата каза: „Защо крадеш нещата на другите? Защо биеш останалите 
деца? И защо се промъкваш по хорските къщи? Какво Ти липсва в нашата къща?“ 

ЧЧ 14.43: Така нахокан от майка си, Богът гневно се втурваше в някоя от стаите и 
строшаваше всички съдове там. 

ЧЧ 14.44: Тогава Шачимата взимаше сина си в скута си и Го успокояваше, а Богът, 
много засрамен, признаваше белите си.  

ЧЧ 14.45: Веднъж детето Чайтаня Махапрабху удари майка си с нежната си ръчичка и 
майка Му се престори, че припада. Като видя това, Богът започна да плаче. 

ЧЧ 14.46: Съседските жени Му казаха: „Скъпо дете, молим Те, донеси един кокосов 
орех отнякъде, тогава майка ти ще се съвземе.“ 

ЧЧ 14.47: Той излезе извън къщата и веднага донесе два кокосови ореха. Всички жени 
много се удивиха да видят тези удивителни дела. 

ЧЧ 14.48: Понякога Богът отиваше с другите деца да се къпе в Ганг и съседските 
момичета също се отправяха натам, за да обожават различни полубогове. 

ЧЧ 14.49: Когато момичетата се захванеха с обожание на различните полубогове след 
къпане в Ганг, младият Бог отиваше там и сядаше сред тях 

ЧЧ 14.50: Богът заговаряше девойките със следните думи: „Обожавайте Мен и ще ви 
даря с добри съпрузи или хубави благословии. Ганг и богинята Дурга са мои слуги. 
Какво да говорим за други полубогове, дори Бог Шива е Мой слуга.“ 

ЧЧ 14.51: Без позволението на момичетата, Богът взимаше сандалова паста и 
намазваше собственото си тяло, поставяше цветните гирлянди на шията си, грабваше и 
изяждаше всички предложени сладкиши, ориз и банани. 

ЧЧ 14.52: Всички девойки много се ядосваха на Бога за поведението Му. „Скъпи 
Нимай,“ Му казваха те, „Ти си точно като наш брат в отношенията ни тук на село. 

ЧЧ 14.53: Следователно не Ти приляга да постъпваш така. Не взимай това, което сме 
приготвили за обожанието на полубоговете. Не създавай безпокойства по този начин.“ 

ЧЧ 14.54: Богът отговаряше: „Мои скъпи сестри, давам ви благословията вашите 
съпрузи да са много красиви. 

ЧЧ 14.55:Те ще бъдат учени, умни и млади, и ще притежават изобилно богатство и 
ориз. И не само това, но всяка от вас ще има и по седем сина, които ще живеят дълго и 
ще са много интелигентни.“ 
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ЧЧ 14.56: Чувайки благословията на Шри Чайтаня Махапрабху, всички девойки 
вътрешно много се радваха, но външно, както е присъщо на момичетата, преструвайки 
се, че са Му сърдити, те Му се караха. 

ЧЧ 14.57: Когато някои от момичетата побягнаха, Богът разгневено ги повика и ги 
заплаши със следното: 

ЧЧ 14.58: „Ако сте скъпернички и не Ми дадете предложените неща, всяка от вас ще се 
сдобие със застарял съпруг с поне четири други жени.“ 

ЧЧ 14.59: Като чуха това предполагаемо проклятие от Бог Чайтаня, преценявайки, че 
Той може би знае нещо необичайно или е упълномощен от полубоговете, момичетата 
се изплашиха, че то може и да подейства. 

ЧЧ 14.60: Тогава девойките поднесоха нещата, приготвени за обожанието, пред Бога, 
който изяде всичко и благослови момичетата за тяхно удовлетворение. 

ЧЧ 14.61: Когато повечето хора разбраха за хитроумното поведение на Бога спрямо 
момичетата, то не доведе до недоразумения между тях. По-скоро, те се наслаждаваха на 
щастие в тези отношения. 

ЧЧ 14.62: Един ден момиче на име Лакшми, дъщеря на Валлабхачаря, дойде на брега 
на Ганг, за да се изкъпе в реката и да обожава полубоговете. 

ЧЧ 14.63: Като зърна Лакшмидеви, Богът се привърза към нея, а Лакшми, след като на 
свой ред Го видя, почувства огромно удовлетворение в ума си. 

ЧЧ 14.64: Спонтанната им любов един към друг се пробуди и въпреки че бе забулена 
от детински чувства, беше очевидно, че привличането им е взаимно. 

ЧЧ 14.65: И двамата изпитваха естествено задоволство когато се виждаха и под 
предлог, че обожават полубоговете, те проявяваха чувствата си. 

ЧЧ 14.66: Богът каза на Лакшми „Просто Ме обожавай, тъй като Аз съм Върховният 
Бог. Ако Ме обожаваш, със сигурност ще получиш благословията, която желаеш.“ 

ЧЧ 14.67: След като чу нареждането на Върховния Бог, Шри Чайтаня Махапрабху, 
Лакшми незабавно започна да Го обожава като Му предложи сандалова паста и цветя 
за тялото Му, закичи Го с гирлянд от цветя маллика и Му отдаде молитви. 

ЧЧ 14.68: Обожаван от Лакшми, Богът започна да се усмихва. Той произнесе един стих 
от „Шримад-Бхагаватам“ и така прие чувството, което тя изразяваше. 

ЧЧ 14.69: „Мои скъпи гопи, приемам желанието ви да Ме имате за свой съпруг и така 
да Ме обожавате. Нека желанието ви се сбъдне, защото си струва това да е така.“126 

                                                 
126 Шримад Бхагаватам 10.22.25 
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ЧЧ 14.70: След като изразиха чувствата си един към друг, Бог Чайтаня и Лакшми се 
върнаха по домовете си. Кой може да проумее величествените забавления на Бог 
Чаитаня Махапрабху? 

ЧЧ 14.71: Когато съседите станаха свидетели на закачливото поведение на Бог 
Чайтаня, поради любовта си към Него те се оплакаха на Шачимата и Джаганнатха 
Мишра. 

ЧЧ 14.72: Един ден майка Шачи отиде да хване сина си с намерението да Го сгълчи, но 
Той избяга от там. 

ЧЧ 14.73: Макар че бе вседържителят на цялата вселена, веднъж Богът седна върху 
захвърлени гърнета на купчината, където се изхвърляха остатъците от храна, след като 
съдовете бяха използвани за готвене. 

ЧЧ 14.74: Когато майка Шачи видя момчето си, седящо върху захвърлените съдове, тя 
се възпротиви „Защо си докоснал тази нечисти съдове? Сега си се замърсил. Отивай да 
се изкъпеш в Ганг.“ 

ЧЧ 14.75: Като чу това, Бог Чайтаня Махапрабху просвети майка Си за абсолютното 
знание. Макар и изумена от това, майка Му Го накара да се изкъпе. 

ЧЧ 14.76: Понякога, вземайки сина си при себе си, майка Шачи лягаше на леглото си и 
виждаше обитатели от райските селения, които бяха дошли и изпълнили къщата. 

ЧЧ 14.77: Веднъж майка Шачи каза на Бога: „Моля Те, повикай баща Си.“ След като чу 
молбата на майка си, Богът излезе навън да го извика. 

ЧЧ 14.78: Когато детето се втурна навън, прозвуча звънтене от гривнички около 
глезените на лотосовите Му крачета. Като чуха това, баща Му и майка Му се 
стъписаха. 

ЧЧ 14.79: Джаганнатха Мишра каза: „Това е много удивителна случка. Защо се носи 
звънтене на гривнички от босите крачета на детето ми?“ 

ЧЧ 14.80: Майка Шачи каза: „Аз видях и друго чудо. Обитатели от небесното царство 
се спуснаха и изпълниха целия двор. 

ЧЧ 14.81: Те издаваха силни звуци, който не разбирах. Предполагам, че отдаваха 
молитвите си на някого.“ 

ЧЧ 14.82: Джаганнатха Мишра отвърна: „Няма значение какво е това. Не е нужно да се 
тревожиш. Нека добруването винаги съпътства Вишвамбара. Това е всичко, което 
желая.“ 

ЧЧ 14.83: Друг път, Джаганнатха Мишра, като видя пакостливите дела на сина си, 
първо Го нахока, а после започна да Го поучава. 

ЧЧ 14.84: Същата вечер, Джаганнатха Мишра сънува, че един брахмана застава пред 
него и изрича с голяма ярост следните думи: 
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ЧЧ 14.85: „Мой скъпи Мишра, ти не знаеш нищичко за сина си. Смяташ Го за свой син 
и затова Го гълчиш и наказваш.“ 

ЧЧ 14.86: Джаганнатха Мишра отвърна: „Това момче може да е полубог, мистичен 
йоги или велика свята личност. Няма значение какъв е Той, понеже аз смятам, че Той е 
само мой син. 

ЧЧ 14.87: Дълг на бащата е да образова сина си и в религията, и в морала. Ако аз не Му 
дам това образование, как Той ще узнае за това?“ 

ЧЧ 14.88: Брахманът отговори: „Ако синът ти е едно трансцендентално, мистично 
момче със себеозаряващо се съвършено знание, каква е ползата от това, на което го 
учиш?“ 

ЧЧ 14.89: Джаганнатха Мишра отвърна: „Дори и моят син да не е обикновен, а да е 
самият Нараяна, все пак си остава мой дълг да Го наставлявам.“ 

ЧЧ 14.90: Така Джаганнатха Мишра и брахманът обсъждаха принципите на религията 
в съня, и въпреки това Джаганнатха Мишра остана потопен в неотменното си 
родителско чувство и не искаше да знае за нищо друго. 

ЧЧ 14.91: Много удовлетворен, брахманът си тръгна след като поговори с 
Джаганнатха Мишра и когато Джаганнатха Мишра се събуди, бе много удивен. 

ЧЧ 14.92: Той разказа за съня си на приятелите и роднините си и всеки един от тях се 
изпълни с удивление след като го чу. 

ЧЧ 14.93: Така Гаурахари извършваше детските си забавления ден след ден и 
удоволствието на родителите Му нарастваше. 

ЧЧ 14.94: След няколко дни Джаганнатха Мишра оповести началното образование на 
сина си чрез извършването на церемонията хате кхади. Само за няколко дни Богът 
научи всички букви и съчетанията от тях. 

ЧЧ 14.95: Това е кратко обобщение на детските забавления на Бог Чайтаня 
Махапрабху, изложени тук хронологически. Вриндавана даса Тхакура вече описа 
подробно тези забавления в книгата си „Чаитаня Бхагавата“. 

ЧЧ 14.96: Ето защо аз дадох краткото им обобщение. Страхувайки се от повторение, не 
изложих подробности по тази тема. 

ЧЧ 14.97: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунатха, непрестанно 
желаейки тяхната милост, аз, Кришнадаса, разказвам Шри Чаитаня Чаритамрита, 
следвайки техните стъпки. 

 



 150

 

Глава 15 
Пауганда-лила на Бога 

 
 
 
ЧЧ Ади 15.1: Почтително се покланям в лотосовите нозе на Бог Чайтаня, тъй като дори 
отявлен материалист веднага става ваишнава, ако поднесе в Неговите лотосови стъпала 
цвете. 
 
ЧЧ Ади 15.2: Слава на Бог Чайтаня Махапрабху! Слава на Бог Нитянанда Прабху! 
Слава на Адвайта Ачария! Слава на всички предани на Бог Чайтаня! 
 
ЧЧ Ади 15.3: Пристъпвам към краткото описание на игрите на Бога във възрастта 
между пет и десет години. Негово главно занимание по това време беше ученето. 
 
ЧЧ Ади 15.4: Забавленията на Бога във възрастта пауганда са безбройни. Основната 
част от това време Той посвети на ученето, след приключването на което се състоя 
Неговата прекрасна сватба. 
 
ЧЧ Ади 15.5: Когато Богът изучаваше граматика в училището на Гангадас Пандит, Той 
схващаше от раз всички правила, още щом ги чуеше. 
 
ЧЧ Ади 15.6: Скоро Той стана познавач на „Панджи-тика” и можеше да победи всеки 
друг ученик, обяснявайки сутрите от граматиката, макар и да беше най-млад от 
всички. 
 
ЧЧ Ади 15.7: Шрила Вриндавана даса Тхакура много подробно описва забавленията на 
Бог в периода на неговото учене в книгата, която се казва „Чайтаня Мангала” (по-късно 
преименувана на „Чайтаня Бхагавата”). 
 
ЧЧ Ади 15.8: Веднъж Шри Чайтаня Махапрабху се поклони пред стъпалата на Своята 
майка и я помоли да му направи подарък. 
 
ЧЧ Ади 15.9: „Сине мой, ще Ти дам всичко, каквото пожелаеш”. Тогава Богът каза: 
„Скъпа, майко, моля те, не яж зърнени храни в дните екадаши”. 
 
ЧЧ Ади 15.10: Шачимата каза: „Правилно казваш – аз повече няма да ям зърно на 
екадаши”. От този ден тя започна да пости на екадаши. 
 
ЧЧ Ади 15.11: Скоро след това, виждайки, че синът му Вишварупа вече навлиза в 
юношеска възраст, Джаганатха Мишра реши да Му потърси невеста и да Го ожени.  
 
ЧЧ Ади 15.12: Като чу за това, Вишварупа веднага напусна дома си, прие санняса и 
започна да странства по светите места. 
 
ЧЧ Ади 15.13: Научавайки, че по-големият им син Вишварупа си е отишъл, Шачимата 
и Джаганатха Мишра много се разстроиха, но Бог Чайтаня се постара да ги утеши. 
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ЧЧ Ади 15.14: „Любими татко и майко – казваше Богът – колко е хубаво, че 
Вишварупа прие санняса – та това донесе освобождение и на двата ви рода”. 
 
ЧЧ Ади 15.15: Шри Чайтаня Махапрабху увери родителите си, че ще им служи, с което 
зарадва сърцата на баща си и майка си. 
 
ЧЧ Ади 15.16: Веднъж, пробвайки индийски пипер, поднесен на Божеството, Богът се 
опияни и падна безчувствен на земята. 
 
ЧЧ Ади 15.17: Бащата и майката бързо напръскаха с вода лицето Му и, когато Богът се 
свести, им каза нещо нечувано. 
 
ЧЧ Ади 15.18: Богът каза: „Вишварупа Ме взе оттук и Ме молеше да приема санняса.  
 
ЧЧ Ади 15.19: Аз отговорих на Вишварупа: „Нашите баща и майка се нуждаят от 
помощ, а и Аз още съм съвсем дете. Какво ли знам Аз за живота на саннясина?  
 
ЧЧ Ади 15.20: По-нататък Аз ще се сдобия със семейство и ще служа на нашите 
родители, тъй като това ще достави радост на Бог Нараяна и на Неговата съпруга, 
богинята на щастието. 
 
ЧЧ Ади 15.21: Тогава Вишварупа ме върна вкъщи и на сбогуване помоли: ”Предай на 
Моята майка Шачидеви хиляди поклони от Мен”. 
 
ЧЧ Ади 15.22: Така протичаха забавленията на Бог Чайтаня Махапрабу, но да разбера 
защо Той правеше всичко това, не ми е по силите.  
 
ЧЧ Ади 15.23: Няколко дни по-късно Джаганатха Мишра се пренесе от този свят 
в духовния и неговата жена и синът му бяха сразени от мъка. 
 
ЧЧ Ади 15.24: Приятели и роднини на Бог Чайтаня и неговата майка дойдоха при тях с 
утешителни думи. Тогава Бог Чайтаня, въпреки че беше Върховният Бог, извърши 
необходимите ритуали за Своя починал баща, както изискват това ведическите обичаи. 
 
ЧЧ Ади 15.25: След известно време Бог започна да си мисли: „Аз не приех санняса и 
след като си останах вкъщи, Мое задължение е да живея като грихастха.. 
 
ЧЧ Ади 15.26: Без жена – мислеше си Бог Чайтаня – животът на стопанина е лишен от 
смисъл”. Така Богът реши да се ожени.  
 
ЧЧ Ади 15.27: „Домът е пуст без жена, тъй като само жената прави дома дом. Този, 
който има жена, може да достигне с нея всички цели в човешкия живот”. 
 
ЧЧ Ади 15.28: В един прекрасен ден, когато Богът се прибираше от училище и 
вървеше в посока на Ганг, Той случайно срещна дъщерята на Валлабхачария. 
 
ЧЧ Ади 15.29: Когато Богът и Лакшмидеви се срещнаха, отношенията, които ги 
свързват извечно, отново се възродиха. Същият този ден по волята на съдбата при 
Шачимата пристигнал сватът Ванамали. 
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ЧЧ Ади 15.30: Следвайки указанията на Шачидеви, Ванамали Гхатака започна да се 
готви за сватба и скоро Богът и Лакшмидеви се ожениха. 
 
ЧЧ Ади 15.31: Вриндавана даса Тхакура подробно е описал всичките тези забавления 
на Бога в ранния период от живота Му. Аз описвам тук само накратко тази лила. 
 
ЧЧ Ади 15.32: В ранна възраст Богът извърши множество забавления, а Вриндавана 
даса Тхакура ги е описал във всичките им подробности. 
 
ЧЧ Ади 15.33: Тъй като Вриндавана даса Тхакура много живо описва тези забавления в 
„Чайтаня Мангала” („Чайтаня Бхагавата”), аз само ги изброявам без да навлизам в 
детайли. 
 
ЧЧ Ади 15.34: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунатха, винаги 
желаейки тяхната милост аз, Кришнадаса, разказвам „Шри Чайтаня Чаритамрита”, 
следвайки техните стъпки. 
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Глава 16 
Забавленията на Бог в детството и младостта Му  

 
 

ЧЧ Ади 16.1: Прекланям се пред Бог Шри Чайтаня Махапрабху, чиято благодатна 
милост се лее като велика река, заливаща цялата вселена. Точно както реката тече 
надолу, така и Бог Чайтаня с внимание се обръща към падналите.  

ЧЧ Ади 16.2: Вечна слава на Бог Шри Чайтаня Махапрабху! Вечна слава на Бог 
Нитянанда! Вечна слава на Адвейтачандра! И вечна слава на всички предани на Бога! 
 
ЧЧ Ади 16.3: Да живее Бог Шри Чайтаня Махапрабху в Неговата каишора възраст! 
Както богинята на щастието, така и богинята на учението се прекланяха пред Него. 
Богинята на ученето, Сарасвати, се прекланяше пред Него при победата му над учения, 
който беше завладял целия свят, а богинята на щастието, Лакшмидеви, се прекланяше 
пред Него у дома. Тъй като той е съпруг или Бог на двете богини, аз му поднасям 
почитанията си.  
 
ЧЧ Ади 16.4: Когато беше на единадесет години Шри Чайтаня Махапрабху започна да 
обучава ученици. Това бележи началото на неговата възраст каишора.  
 
ЧЧ Ади 16.5: Веднага щом Богът стана учител, много, много ученици се стекоха при 
Него и всеки един от тях беше удивен да чуе Неговия начин на обяснение.  
 
ЧЧ Ади 16.6: Богът надви всякакви учени в дискусии втрху всички писания, ала поради 
Неговото любящо отношение, никой от тях не беше недоволен.  
 
ЧЧ Ади 16.7: Като учител Богът правеше какви ли не лудории, докато се забавляваше 
във водите на Ганг.  
 
ЧЧ Ади 16.8: След известно време Богът отиде в Източен Бенгал. Където и да идеше, 
Той въвеждаше движението санкиртана.  
 
ЧЧ Ади 16.9: Удивени от въздействието на интелектуалната сила на Бог Чайтаня 
Махапрабху, стотици ученици идваха при Бога и започваха да се учат от Неговата 
мъдрост.   
 
ЧЧ Ади 16.10: В Източен Бенгал имаше един брамин, който се казваше Тапана Мишра 
и който не можеше да установи целта на живота, нито как да я постигне.  
 
ЧЧ Ади 16.11: Ако някой се превърне в книжен червей, който чете много книги и 
свещени писания, и слуша много коментари и инструкциите на много хора, това 
създава колебание в неговото сърце. По този начин никой  не може да установи 
истинската цел на живота.  
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ЧЧ Ади 16.12: Тапана Мишра, който поради такава причина беше объркан, беше 
насочен в съня си от един брахмана да отиде при Нимай Пандита (Чайтаня 
Махапрабху).  
 
ЧЧ Ади 16.13: „Тъй като е Богът (ишвара)“, му каза браминът, „без съмнение Той 
може да ти даде правилна насока“.  
 
ЧЧ Ади 16.14: След като му се присъни това, Тапана Мишра потърси помощ в 
лотосовите нозе на Бог Чайтаня и описа на Бога съня си във всички подробности.  
 
ЧЧ Ади 16.15: Богът остана доволен и му даде насоки за целта на живота и как да я 
постигне. Той му сподели, че основният принцип на успеха е да се възпяват светите 
имена на Бог (Харе Кришна маха-мантрата).  
 
ЧЧ Ади 16.16: Тапана Мишра пожела да заживее при Бога в Навадвипа, но Богът го 
помоли да отиде във Варанаси (Бенарес).  
 
ЧЧ Ади 16.17: Богът увери Тапана Мишра, че те ще се срещнат отново във Варанаси. 
Като получи това нареждане, Тапана Мишра отиде там.  
 
ЧЧ Ади 16.18: Не мога да разбера невъобразимите забавления на Бог Чайтаня 
Махапрабху и защо, въпреки че Тапана Мишра желаеше да живее при Него в 
Навадвипа, Богът го посъветва да иде във Варанаси.  
 
ЧЧ Ади 16.19: По този начин Шри Чайтаня Махапрабху възнагради с най-висша 
благодат хората в Източен Бенгал, като ги посвети в хари-нама, възпяването на Харе 
Кришна маха-мантрата, и ги направи учени философи, като им даде образование.  
 
ЧЧ Ади 16.20: Понеже Богът беше ангажиран по много начини в проповядване в 
Източен Бенгал, Неговата съпруга Лакшмидеви тъгуваше много у дома, защото беше 
далеч от съпруга си.  
 
ЧЧ Ади 16.21: Змията на раздялата ухапа Лакшмидеви и отровата й причини смъртта 
на богинята. Така тя премина в отвъдния свят, връщайки се обратно вкъщи, обратно 
при Върховния Бог.  
 
ЧЧ Ади 16.22: Бог Чайтаня знаеше за споминаването на Лакшмидеви, защото Той е 
самата Свръхдуша. Затова се завърна у дома, за да успокои Своята майка Шачидеви, 
която беше извънредно тъжна поради смъртта на снаха си.  
 
ЧЧ Ади 16.23: Когато Бог се завърна у дома, носейки със себе си огромни богатства и 
много последователи, Той поговори със Шачидеви за трансценденталното знание, за да 
облекчи тъгата й.  
 
ЧЧ Ади 16.24: След като се завърна от Източен Бенгал, Шри Чайтаня Махапрабху 
започна отново да образова другите. Силата на обучението Му покоряваше всички и 
затова Той беше много горд.  
 
ЧЧ Ади 16.25: Бог Чайтаня се ожени за Вишнуприя, богинята на щастието, а след това 
Той победи учения Кешава Кашмири.  
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ЧЧ Ади 16.26: Вриндавана даса Тхакура вече  е описал подробно това. Всяко нещо, 
което е чисто, не бива да бъде анализирано за добрите му черти и недостатъците му.  
 
ЧЧ Ади 16.27: Като поднасям почитанията си на Шрила Вриндавана даса Тхакура, ще 
се опитам да опиша тази част от разясненията на Бога, които накараха Дигвиджай да се 
почувства порицан, когато ги чу.  
 
ЧЧ Ади 16.28: Веднъж по пълнолуние Богът седеше на брега на Ганг с много от Своите 
ученици и разискваше литературни теми.  
 
ЧЧ Ади 16.29: Случайно, Кешава Кашмири Пандита мина оттам. Докато поднасяше 
молитвите си на майка Ганг, той срещна Чайтаня Махапрабху.  
 
ЧЧ Ади 16.30: Богът го прие с възхвала. Но понеже Кешава Кашмири беше много горд, 
той говореше на Бога много невнимателно.  
 
ЧЧ Ади 16.31: „Разбирам, че Ти си преподавател по граматика“, каза той, „и че Твоето 
име е Нимай Пандита. Хората говорят с голямо възхищение за преподаването Ти по 
начална граматика. 
 
ЧЧ Ади 16.32: Разбирам, че преподаваш Калапа-вякарана. Чувам, че Твоите ученици са 
големи експерти в играта с думи според граматиката.“ 
 
ЧЧ Ади 16.33: Богът казва: „Да, познат съм като учител по граматика, но фактически 
Аз не мога да впечатля учениците си със знания по граматика, нито пък те могат да ме 
разберат много добре.  
 
ЧЧ Ади 16.34: Уважавани господине, докато Вие сте учен, образован според най-
различни писания и сте много опитен в съставянето на стихове, Аз съм обикновено 
момче – новак и нищо повече.  
 
ЧЧ Ади 16.35: Затова бих искал да чуя Вашите умения в съставянето на стихове. Бихме 
могли да чуем уменията Ви, ако милостиво уловите в думи величието на майка Ганг.“  
 
ЧЧ Ади 16.36: Когато браминът Кешава Кашмири чу това, той доби още повече 
самочувствие и за един час състави сто стиха, който описват майка Ганг.  
 
ЧЧ Ади 16.37: Богът го похвали като каза: „Господине, в целия свят няма по-велик 
поет от Вас. 
 
ЧЧ Ади 16.38: Вашата поезия е толкова трудна, че никой освен Вас и майка Сарасвати, 
богинята на учението, не може да я разбере.  
 
ЧЧ Ади 16.39: Но, ако може да обясните значението на един стих, ние всички ще бъдем 
много щастливи, че сме го чули от Вашата уста.“ 
 
ЧЧ Ади 16.40: Дигвиджай Кешава Кармири попита кой стих да разясни. Тогава Богът 
рецитира един от стоте стиха, съставени от Кешава Кашмири.  
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ЧЧ Ади 16.41: „Величието на Майка Ганг винаги брилянтно съществува. Тя е най-
щастлива, защото извира от латосовите нозе на Шри Вишну, личността на Върховния 
Бог. Тя е втора богиня на щастието и затова винаги е почитана както от полубоговете, 
така и от хората. Увенчана с всички прекрасни качества, тя цъфти на главата на Бог 
Шива.“ 
 
ЧЧ Ади 16.42: Когато Бог Чайтаня Махапрабху го помоли да разясни този стих, 
ученият много учудено попита следното:  
 
ЧЧ Ади 16.43: „Аз изрекох всички стихове като повея на вятъра. Как успя да запомниш 
наизуст дори един от тези стихове?“ 
 
ЧЧ Ади 16.44: Бог отговори: „Както по милостта на Господ някой може да стане велик 
поет, така и по Негова милост друг може да стане шрути-дхара, който може да 
запамети всичко веднага.“  
 
ЧЧ Ади 16.45: Удовлетворен от думите на Бог Чайтаня Махапрабху, браминът 
(Кешава Кашмири) разтълкува цитирания стих. След това Бог каза; „Сега, моля, 
обяснете специалните качества и недостатъци на стиха.“ 
 
ЧЧ Ади 16.46: Браминът отговори: „Няма и намек за недостатък в този стих. По-скоро 
той носи добрите качества на сравненията и алитерациите.“ 
 
ЧЧ Ади 16.47: Бог каза: „Уважаеми господине, бих искал да Ви помоля нещо, стига да 
не Ви разгневя. Може ли да обясните недостатъците на този стих? 
 
ЧЧ Ади 16.48: Няма съмнение, че поезията Ви е изпълнена с остроумие и със 
сигурност е донесла удовлетворение на Върховния Бог. И все пак, ако задълбочено я 
анализираме, ще намерим както добри качества, така и недостатъци.“  
 
ЧЧ Ади 16.49: Бог заключи: „Затова сега нека да анализираме внимателно този стих.“ 
Поетът отвърна, „Да, стихът, който рецитира е абсолютно правилен. 
 
ЧЧ Ади 16.50: Ти си обикновен ученик по граматика. Какво разбираш от литературни 
похвати? Не можеш да критикуваш тази поезия, понеже не разбираш нищо от нея.“  
 
ЧЧ Ади 16.51: Шри Чайтаня Махапрабху каза скромно: „Понеже не съм на Вашето 
ниво, Ви помолих да Ме научите като Ми обясните недостатъците и добрите качества 
на Вашата поезия. 
 
ЧЧ Ади 16.52: Със сигурност Аз не съм изучавал изкуството на литературните 
похвати. Но съм чувал за него от по-висши кръгове, и поради тази причина мога да 
анализирам стиха и да намеря в него много недостатъци и много добри качества.“ 
 
ЧЧ Ади 16.53: Поетът каза: „Добре, нека да видя какви добри качества и недостатъци 
намери.“ Бог отвърна: „Позволете Ми да говоря и моля, чуйте Ме без да се гневите. 
 
ЧЧ Ади 16.54: Уважаеми господине, в този стих има пет недостатъка и пет 
литературни орнамента. Ще ги изложа един след друг. Моля, изслушайте Ме и след 
това дайте своето мнение. 
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ЧЧ Ади 16.55: В този стих недостатъкът авимришта-видхеямша се появява два пъти, а 
по веднъж се появяват недостатъците вирудха-мати, бхагна-крама и пунар-атта.  
 
ЧЧ Ади 16.56: Възхвалата на Ганг (махаттвам гангаях) е основният непознат обект в 
този стих, а познатият обект е разкрит чрез думата „идам“, която е поставена след 
непознатия обект.  
 
ЧЧ Ади 16.57: Тъй като сте поставили познатия обект в края, а този, който е непознат – 
в началото, съставянето на стиха е неправилно и значението на думите създава 
съмнение.  
 
ЧЧ Ади 16.58: Без първо да спомене това, което е познато, човек не бива да въвежда 
непознатото, тъй като това, което няма солидна основа, никога никъде не може да бъде 
установено. 
 
ЧЧ Ади 16.59: В думата двития-шри-лакшми (втора всесияйна богиня на щастието), 
посоченото качество втора Лакшми, е непознато. Със създаването на тази съставна 
дума, значението става второстепенно и първоначално предвиденото значение е 
изгубено. 
 
ЧЧ Ади 16.60: Тъй като думата двития (втора) носи непознат смисъл, комбинацията й 
в съставна дума нарушава предвиденото значение и равнението с Лакшми се губи.  
 
ЧЧ Ади 16.61: Не само, че е допуснат недостатъкът авимришта-видхеямша, но има и 
друга грешка, която ще Ви посоча. Моля, слушайте ме с голямо внимание. 
 
ЧЧ Ади 16.62: Ето още една голяма грешка. Вие сте съставили думата бхавани-
бхартри за Ваше голямо удовлетворение, но това крие противоречие. 
 
ЧЧ Ади 16.63: Думата бхавани означава съпругата на Бог Шива. Но когато 
споменаваме нейния съпруг, някой би могъл да заключи, че тя има и друг съпруг.  
 
ЧЧ Ади 16.64: Двусмислено е да чуем, че съпругата на Бог Шива има друг съпруг. 
Употребата на подобни думи в литературата създава грешката вриддха-мати-крит.  
 
ЧЧ Ади 16.65: Ако някой каже: „Поставете този дар в ръцете на съпруга на съпругата 
на брахмана”, когато чуем тези двусмислени думи, веднага допускаме, че съпругата на 
брахмана има и друг съпруг.  
 
ЧЧ Ади 16.66: Смисълът на думата вибхавати (процъфтява) е завършен. 
Окачествяването му с прилагателното адбхута-гуна (превъзходни качества) създава 
недостатъка претрупаност. 
 
ЧЧ Ади 16.67: Има забележителна алитерация в три от стиховете, но в един от тях няма 
подобна алитерация. Това е недостатъкът отклонение. 
 
ЧЧ Ади 16.68: Въпреки че има пет литературни орнамента, които украсяват стиха, като 
цяло той е съсипан от тези пет най-погрешни структури.  
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ЧЧ Ади 16.69: Ако има десет литературни орнамента в един стих и само един 
погрешен израз, целият стих не струва.  
 
ЧЧ Ади 16.70: Тялото на човек може да бъде украсено със скъпоценности, но дори и 
едно петно от проказа превръща тялото в отвратително.   
 
ЧЧ Ади 16.71: Както тялото, украсено с накити, се превръща в окаяно дори от един 
белег на проказа, така и цялата поема става безполезна заради само един недостатък, 
въпреки алитерацията, сравненията и метафорите.  
 
ЧЧ Ади 16.72: Сега чуйте описанието на петте литературни украси. Има два звукови 
орнамента и три смислови орнамента.  
 
ЧЧ Ади 16.73: В три стиха има звуков орнамент алитерация. А в съчетанието на 
думите шри и лакшми орнаментът носи оттенък на излишност. 
 
ЧЧ Ади 16.74: В подредбата на първия стих буквата та се появява пет пъти, а в 
подредбата на третия стих пет пъти се повтаря буквата ра.  
 
ЧЧ Ади 16.75: В четвъртия стих буквата бха се явява четири пъти. Тази подредба на 
алитерацията е приятна украсяваща употреба на звуци. 
 
ЧЧ Ади 16.76: Въпреки че думите шри и лакшми носят същото значение и поради тази 
причина са почти излишни, те всъщност не са претрупани. 
 
ЧЧ Ади 16.77: Описанието на Лакшми като притежателка на шри (изобилие) води до 
различие в значението и носи оттенък на повторение. Това е второто орнаментно 
ползване на думи.  
 
ЧЧ Ади 16.78: Употребата на думите лакшми ива (като Лакшми) показва 
орнаментиката на значението, наречено упама (аналогия). Допълнителна орнаментика е 
вложена чрез виродхабхаса или изразяване чрез противопоставяне.  
 
ЧЧ Ади 16.79: Всеки знае, че във водите на Ганг растат лотосови цветя. Но да се каже, 
че Ганг се ражда от цвят на лотос, изглежда крайно противоречиво. 
 
ЧЧ Ади 16.80: Съществуването на майка Ганг произтича от лотосовите нозе на Бога. 
Въпреки че твърдението, че водата произлиза от лотосов цвят, е противоречие, 
поставено във връзка с Бог Вишну, то е велико чудо. 
 
ЧЧ Ади 16.81: По този начин зараждането на Ганг от невъобразимата сила на Бога не е 
противоречие, въпреки че твърдението изглежда противоречиво.  
 
ЧЧ Ади 16.82: Всеки знае, че лотосови цветя растат във водата, но водата никога не 
извира от лотоса. Всички подобни противоречия, обаче, са по прекрасен начин 
възможни за Кришна: великата река Ганг произлиза от Неговите лотосови нозе. 
 
ЧЧ Ади 16.83: Истинското величие на майка Ганг се състои в това, че тя произтича от 
лотосовите нозе на Бог Вишну. Тази хипотеза представлява друг орнамент, наречен 
анумана.  
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ЧЧ Ади 16.84: Накратко обсъдих петте големи недостатъка и петте литературни 
предимства на този стих, но ако го разгледаме в дълбочина, ще открием безброй 
недостатъци.  
 
ЧЧ Ади 16.85: Вие постигнахте поетични висини и вдъхновение по милостта на 
обожаемия Ви полубог. Но поезия, която не е добре обмислена, със сигурност подлежи 
на критика. 
 
ЧЧ Ади 16.78: Поетичната дарба, използвана с подобаващо внимание, е много чиста, а 
когато е допълнена с метафори и аналогии, става ослепителна.“  
 
ЧЧ Ади 16.87: След като чу обяснението на Бог Чайтаня Махапрабху, изтъкнатият поет 
беше поразен. Остроумието му беше покорено, той не можеше да пророни и дума.  
 
ЧЧ Ади 16.88: Опитваше се да промълви нещо, но думи не се появяваха. Затова той 
наум започна да обмисля объркването си.  
 
ЧЧ Ади 16.89: „Това обикновено момче покори моята интелигентност. Сега разбирам, 
че майка Сарасвати ми е разгневена.  
 
ЧЧ Ади 16.90: Прекрасното обяснение, което това момче даде, не е по силите на 
човешко същество. Самата майка Сарасвати трябва да е говорила чрез Него.“ 
 
ЧЧ Ади 16.91: Мислейки по този начин, пандитът каза „Мой скъпи Нимай Пандита, 
моля те, изслушай ме. Когато чух коментара Ти, аз се изумих. 
 
ЧЧ Ади 16.92: Изненадан съм. Не си учил литература и нямаш долгогодишен опит в 
изучаването на шастра. Как тогава успя да обясниш всички тези важни моменти?“ 
 
ЧЧ Ади 16.93: Когато чу въпроса и като разбираше намерението на пандита, Шри 
Чайтаня Махапрабху отговори по шеговит начин.  
 
ЧЧ Ади 16.94: „Уважаеми господине, Аз не знам какво е добра или лоша поезия. 
Всичко, което казах, трябва да се приеме като казано от майка Сарасвати.“  
 
ЧЧ Ади 16.95: Когато чу казаното от Бог Чайтаня Махапрабху, пандитът угрижено се 
запита каква ли е причината майка Сарасвати да избере да го покори чрез едно малко 
момче.  
 
ЧЧ Ади 16.96: „Ще посветя молитви и медитация на богинята на учението“, заключи 
поетът, „ще я попитам защо ми нанесе такава обида чрез това момче.“   
 
ЧЧ Ади 16.97: Сарасвати всъщност беше накарала поета да състави своите стихове по 
нечист начин. Нещо повече, когато стиховете бяха обсъждани, тя притъпи неговата 
интелигентност и по този начин думите на Бог бяха победоносни.  
 
ЧЧ Ади 16.98: След като поетът беше покорен по този начин, всички ученици на Бога, 
които седяха наоколо, започнаха да се смеят на глас. Но Бог Чайтаня Махапрабху ги 
помоли да не правят така и се обърна към поета със следните думи.  
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ЧЧ Ади 16.99: „Вие сте високообразован учен и поет от най-висока класа, как иначе 
такава възвишена поезия би излязла от устата Ви? 
 
ЧЧ Ади 16.100: Вашият поетичен дар е като вечния поток на водите на Ганг. Няма друг 
поет на земята, сравним с Вас.  
 
ЧЧ Ади 16.78: Дори в поетичните произведения на такива велики поети като 
Бхавабхути, Джаядева и Калидаса има много примери за несъвършенства.  
 
ЧЧ Ади 16.102: Такива грешки, обаче, трябва да се приемат като незначителни. Човек 
трябва да вижда само поетичната сила, разкрита от поезията им.   
 
ЧЧ Ади 16.103: Аз дори не съм годен да бъда Ваш ученик. Затова, моля Ви, не 
вземайте насериозно детинската Ми самонадеяност.  
 
ЧЧ Ади 16.104: Моля Ви, приберете се у дома и утре може да се срещнем отново, за да 
чуя от Вас лекция върху свещените писания.“   
 
ЧЧ Ади 16.105: С тези думи поетът и Чайтаня Махапрабху се разделиха и всеки се 
прибра в дома си. А през нощта поетът възхваляваше майка Сарасвати.  
 
ЧЧ Ади 16.106: В съня му богинята му разкри позицията на Бога и поетът разбра, че 
Бог Чайтаня Махапрабху е въплътената личност на Върховния Бог.  
 
ЧЧ Ади 16.107: На следващата сутрин поетът дойде при Бог Чайтаня и коленичи в 
лотосовите Му нозе. Богът го възнагради с милостта си и прекъсна всичките му 
материални привързаности.  
 
ЧЧ Ади 16.108: Поетът получи най-висша благословия. Животът му беше смислен 
благодарение на стремежа му към знание и ерудиция, и чрез тях той получи подслон 
при Бог Чайтаня Махапрабху.  
 
ЧЧ Ади 16.109: Шрила Вриндавана даса Тхакура описва подробно всички тези 
събития. Аз представих само някои случки, за които той не е писал.  
 
ЧЧ Ади 16.110: Като капки нектар забавленията на Шри Чайтаня Махапрабху 
удовлетворяват сетивата на всеки, които чуе за тях.  
 
ЧЧ Ади 16.111: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунатха, винаги 
желаейки тяхната милост, аз, Кришнадаса, разказвам „Шри Чайтаня Чаритамрита”, 
следвайки техните стъпки.  
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Глава 17 
Забавленията на Бог Чайтаня Махапрабу  

в Неговата Младост 
 
 
ЧЧ Ади 17.1: Нека отдам своите смирени почитания на Шри Чайтаня Махапрабху, по 
чиято милост дори нечистите явани стават съвършено благородни посредством 
възпяването на святото име на Бога. Такава е силата на Бог Шри Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Ади 17.2: Вечна слава на Бог Чайтаня Махапрабху! Вечна слава на Бог Нитянанда 
Прабху! Вечна слава на Адвайта Ачария! И вечна слава на всички предани на Бог 
Чайтаня! 
 
ЧЧ Ади 17.3: Вече изложих кратък преразказ на кайшора-лила на Шри Чайтаня 
Махапрабху. А сега нека да изброя Неговите младежки забавления в хронологичен ред. 
 
ЧЧ Ади 17.4: Проявявайки Своите начетеност, красота и чудесно облекло, Бог Чайтаня 
танцуваше и възпяваше, като раздаваше святото име на Бога, за да разбуди спящата 
любов към Кришна. Така Бог Шри Гаурасундара сияеше в Своите младежки 
забавления. 
 
ЧЧ Ади 17.5: Когато навлезе в Своето юношество, Богът се нагизди с украшения, 
облече се с деликатна тъкан, сложи си гирлянди с цветя и се намаза със сандалово 
дърво. 
 
ЧЧ Ади 17.6: Поради гордостта по време на Своето образование, Шри Чайтаня 
Махапрабху без да се интересува от никой друг, победи всичките различни начетени 
учени, докато извършваше Своите учебни занимания. 
 
ЧЧ Ади 17.7: В младостта си Богът прояви Своята възторжена любов към Кришна под 
предлог на нарушени телесни функции. Придружен от Своите близки предани, по този 
начин Той се наслаждаваше на различни забавления. 
 
ЧЧ Ади 17.8: След това Богът отиде до Гая. Там Той среща Шрила Ишвара Пури.  
 
ЧЧ Ади 17.9: В Гая Шри Чайтаня Махапрабху бе посветен от Ишвара Пури и веднага 
след това прояви признаци на любов към Бога. Той отново изяви подобни симптоми 
след завръщането си у дома. 
 
ЧЧ Ади 17.10: След това Богът дари любовта към Кришна на Своята майка Шачидеви, 
премахвайки нейното оскърбление в нозете на Адвейта Ачария. По този начин имаше 
среща с Адвейта Ачария, който по-късно имаше видение за вселенската форма на Бога. 
 
ЧЧ Ади 17.11: След това Шриваса Тхакура обожава Бог Чайтаня Махапрабху 
посредством абхишека. Седейки на една кушетка, Богът прояви трансцендендално 
великолепие. 
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ЧЧ Ади 17.12: След тази служба в къщата на Шриваса Тхакура се появи Нитянанда 
Прабху и когато Той се срещна с Бог Чайтаня, имаше възможността да Го види в 
Неговата шестръка форма. 
 
ЧЧ Ади 17.13: Един ден Бог Чайтаня Махапрабху прояви пред Бог Нитянанда Прабху 
шестръка форма държейки раковина, диск, боздуган, лотосов цвят, лък и флейта. 
 
ЧЧ Ади 17.14: След това Богът Му показа Своята четириръка форма, стоейки в поза с 
три извивки. С две ръце Той свиреше на флейта, а в другите две носеше раковина и 
диск. 
 
ЧЧ Ади 17.15: Накрая Богът показа на Нитянанда Прабху Своята двуръка форма на 
Кришна, сина на Махараджа Нанда, просто свирейки на флейтата си, а синкавото Му 
тяло бе облечено в жълти одежди. 
 
ЧЧ Ади 17.16: Тогава Нитянанда Прабху направи приготовления да поднесе Вяса-
пуджа, обожание на духовния учител, на Бог Шри Гаурасундара. Но Бог Чайтаня 
носеше наподобяващото плуг оръжие наречено мушала в екстаза да бъде Нитянанда 
Прабху. 
 
ЧЧ Ади 17.17: След това майка Щачидеви видя братята Кришна и Баларама в Техните 
проявления на Бог Чайтаня и Нитянанда. Тогава Богът освободи двамата братя Джагай 
и Мадхай. 
 
ЧЧ Ади 17.18: След тази случка Богът остана в състояние на екстаз за двадесет и един 
часа, а всички предани видяха Неговите специфични забавления. 
 
ЧЧ Ади 17.19: Един ден Шри Чайтаня Махабрабху почувства екстаза на инкарнацията 
глиган и скочи на раменете на Мурари Гупта. Така те и двамата танцуваха в двора на 
Мурари Гупта. 
 
ЧЧ Ади 17.20: След тази случка Богът яде недоварен ориз, предложен от Шукламбара 
Брахмачари, и разясни много подробно значението на шлоката „харер нама”, 
спомената в „Брихан Нарадия Пурана”. 
 
ЧЧ Ади 17.21: „В тази епоха на Кали няма никакъв друг начин, няма друг начин, няма 
друг начин за себе-реализация, освен възпяването на святото име, възпяването на 
святото име, възпяването на святото име на Бог Хари”.127 
 
ЧЧ Ади 17.22: “В тази епоха на Кали, святото име на Бога, Харе Кришна мантрата, е 
инкарнацията на Бог Кришна. Просто чрез възпяване на святото име, човек се свързва с 
Бога непосредствено. Всеки, който прави това, несъмнено бива освободен. 
 
ЧЧ Ади 17.23: Този стих повтаря думата ‘ева’ [‘несъмнено’] три пъти за подчертаване, 
както и повтаря три пъти ‘харер нама’ [‘святото имена Бога’], за да накара и 
обикновените хора да разберат. 
 

                                                 
127 „Брихан Нарадия Пурана” 3.8.126 
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ЧЧ Ади 17.24: Използването на думата ‘кевала’ [‘единствено’] отхвърля всички други 
процеси, като култивирането на знание, практикуването на мистична йога или 
извършването на отречения и плодоносни дейности. 
 
ЧЧ Ади 17.25: Този стих ясно посочва, че всеки който приеме какъвто и да било друг 
път, не може да бъде освободен. Това е причината за тройното повторение на ‘нищо 
друго, нищо друго, нищо друго’, което изтъква истинския процес на себе-реализация . 
 
Ади 17.26: За да възпява святото име винаги, човек трябва да е по-скромен от тревата 
на улицата и, освободен от всякакво желание за лична чест, да отдава на всички 
смирени почитания. 
 
ЧЧ Ади 17.27: Преданият, зает с възпяване на святото име на Бога, трябва да 
практикува издръжливост като тази на дървото. Дори ако е порицан или бит не трябва 
да казва нищо на другите, за да отмъсти. 
 
ЧЧ Ади 17.28: Защото дори ако някой отсече дърво, то никога не протестира, и дори и 
да умира, то не иска водя от никого. 
 
ЧЧ Ади 17.29: Така и един ваишнава не трябва да иска нищо от никого. Ако някой му 
даде нещо без да бъде попитан, той трябва да го приеме, но ако нищо не идва, 
ваишнава трябва да бъде удовлетворен да яде каквито плодове и зеленчуци намери.  
 
ЧЧ Ади 17.30: Човек трябва строго да следва принципа на постоянно възпяване на 
святото име, и трябва да бъде удовлетворен с каквото се сдобива без усилие. Такова 
отдадено поведение стабилно поддържа преданото служене. 
 
ЧЧ Ади 17.31: „Човек, който мисли себе си за по-нисш от тревата, който е по-търпелив 
от дървото, който не очаква лично уважение, и въпреки това всякога е готов да отдаде 
цялата почит на другите, винаги много лесно може да възпява святото име на Бога.” 
 
ЧЧ Ади 17.32: Вдигайки ръцете си заявявам „Моля всички, чуйте ме! Нанижете този 
стих на нишката на святото име и го носете на шията си, за да го помните 
непрекъснато”. 
 
ЧЧ Ади 17.33: Човек трябва строго да следва принципите в този стих, дадени от Бог 
Чайтаня Махапрабху. Ако някой просто следва стъпките на Бог Чайтаня и на 
Госвамите, несъмнено той ще достигне крайната цел на живота, лотосовите нозе на 
Шри Кришна. 
 
ЧЧ Ади 17.34: Шри Чайтаня Махапрабху редовно провеждаше съвместно възпяване на 
Харе Кришна маха-мантрата в къщата на Шриваса Тхакура всяка вечер в 
продължение на цяла година. 
 
ЧЧ Ади 17.35: Това възторжено възпяване се изпълняваше при затворени врати, за да 
нямат достъп невярващите, които идваха, за да се присмиват. 
 
ЧЧ Ади 17.36: Поради това невярващите почти бяха изпепелени и загиваха от завист. 
За да си отмъстят, те измисляха различни начини да създават неприятности на Шриваса 
Тхакура. 
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ЧЧ Ади 17.38: Една нощ по време на киратна в къщата на Шриваса Тхакура, 
браминът Гопала Чапала, водачът на невярващите, който беше словоохотлив и много 
груб в речта си, сложи всички принадлежности за боготворене на богинята Дурга пред 
вратата на Шриваса Тхакура. 
 
ЧЧ Ади 17.39: В горната част на бананово листо той постави принадлежности за 
обожание като ода-фула, куркума, цинобър, червено сандалово дърво и ориз. 
 
ЧЧ Ади 17.40: Край всичко това постави купа с вино, и на сутринта когато Шриваса 
Тхакура отвори своята врата, видя тези принадлежности. 
 
ЧЧ Ади 17.41: Шриваса Тхакура извика всички уважавани мъже от квартала и, 
усмихвайки се, се обърна към тях както следва. 
 
ЧЧ Ади 17.42: „Уважаеми, всяка нощ аз почитам богинята Бхавани. След като 
принадлежностите за богопочитане са тук, сега всички вие почитани брамини и членове 
на висшите касти разбирате какво е моето положение.” 
 
ЧЧ Ади 17.43: Тогава всички събрани уважавани мъже възкликнали „Какво е това? 
Какво е това? Кой е извършил такива злонамерени дейности? Кой е този грешник?” 
 
ЧЧ Ади 17.44: Те повикаха метач [хади], който изхвърли всичките вещи за боготворене 
и почисти мястото, като го забърса със смес от вода и кравешка тор. 
 
ЧЧ Ади 17.45: След три дена Гопала Чапала бе нападнат от проказа и кръв започна да 
се просмуква от възпалените язви по цялото му тяло. 
 
ЧЧ Ади 17.46: Гопала Чапала чувстваше непоносима болка, тъй като непрестанно бе 
покрит с бацили и насекоми, които ги хапеха по цялото тяло. Цялото му тяло изгаряше 
в страдания. 
 
ЧЧ Ади 17.47: Тъй като проказата е заразна болест, Гопала Чапала напусна селото, за 
да седне на брега на Ганг под едно дърво. Един ден, обаче, той видя Чайтаня 
Махапрабху да минава и Му каза следното. 
 
ЧЧ Ади 17.48: „Скъпи Мой племеннико, аз съм Твой вуйчо по майчина линия в 
родствените връзки на нашето село. Моля Те, виж колко много ме измъчи тази проказа. 
 
ЧЧ Ади 17.49: Като инкарнация на Бога, Ти освобождаваш толкова много паднали 
души. Аз също съм изключително нещастна паднала душа. Моля Те, освободи ме 
посредством Твоята милост.” 
 
ЧЧ Ади 17.50: Чувайки това Чайтаня Махапрабху привидно много се ядоса и в гневно 
настроение го сгълча с няколко думи.  
 
ЧЧ Ади 17.51: „О грешникокойто завижда на чистите предани, няма да те освободя! 
Вместо това ще се погрижа да бъдеш хапан от тези бацили милиони години. 
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ЧЧ Ади 17.52: Ти направи така, че да изглежда, че Шриваса Тхакура е обожавал 
богинята Бхавани. Само заради тази обида ще трябва да пропаднеш в адски живот за 
десет милиона раждания. 
 
ЧЧ Ади 17.53: Аз се появих в тази инкарнация, за да убия демоните [пашанди], и след 
като ги убия да проповядвам култа към преданото служене”. 
 
ЧЧ Ади 17.54: След като каза това Богът си тръгна изкъпвайки се в Ганг, а този 
грешник не напусна тялото си и продължи да страда. 
 
ЧЧ Ади 17.55-56: Когато Шри Чайтаня, след като прие стъпалото  на отречението, 
отиде до Джаганантха Пури и след това отново се върна в селото Кулия, при Неговото 
завръщане този грешник прие подслон в Божиите лотосовите нозе. От милост към него 
Богът му даде наставления за негово добро. 
 
ЧЧ Ади 17.57-58: „Ти извърши оскърбление в лотосовите нозе на Шриваса Тхакура” 
каза Богът. „Първо трябва да отидеш и молиш за неговата милост, и ако той ти даде 
своите благословии и не извършваш отново подобни грехове, ще бъдеш освободен от 
тези последици.”  
 
ЧЧ Ади 17.59: Тогава браминът Гопала Чапала отиде до Шриваса Тхакура и прие 
подслон в неговите лотосови нозе, и по милостта на Шриваса Тхакура той бе освободен 
от всички греховни въздействия. 
 
ЧЧ Ади 17.60: Друг брамин дойде да види изпълнението на киртана, но вратата беше 
затворена и не можа да влезе в салона. 
 
ЧЧ Ади 17.61: Той се прибра с нещастен ум, но на следващия ден срещна Бог Чайтаня 
на брега на Ганг и говори с Него. 
 
ЧЧ Ади 17.62: Този брамин бе опитен в грубото говорене и проклинането. Скъсвайки 
свещения си шнур, той заяви: „Сега ще Те прокълна, тъй като Твоето поведение 
изключително много ме обиди.” 
 
ЧЧ Ади 17.63: Браминът прокле Бога: „На Теб ще ти бъде отнето всякакво материално 
щастие!” Като чу това, Богът почувства изключително ликуване в себе си. 
 
ЧЧ Ади 17.64: Всеки вярващ, който чуе това проклинане на брамина по отношение на 
Бог Чайтаня, се освобождава от всички брамински проклятия. 
 
ЧЧ Ади 17.65: Бог Шри Чайтаня Махапранху благослови Мукунда Датта с наказание и 
по този начин надвил цялото му умствено униние. 
 
ЧЧ Ади 17.66: Бог Чайтаня уважаваше Адвейта Ачария като Свой духовен учител, но 
Адвейта Ачария Прабху бе изключително наскърбен от подобно поведение. 
 
ЧЧ Ади 17.67: Поради това Му хрумна да започне да обяснява пътя на философското 
умозрение и Богът, в Своя гняв, привидно проявяваше неуважение към Него. 
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ЧЧ Ади 17.68: Тогава Адвейта Ачария бе изключително удовлетворен. Богът разбра 
това и бе донякъде засрамен, но дари на Адвейта Ачария своята благословия. 
 
ЧЧ Ади 17.69: Мурари Гупта бе велик предан на Бог Рамачандра. Когато Бог Чайтаня 
чу възхвалите на Бог Рамачандра от неговата уста, Той незабавно написа на челото му 
„рамадаса” [вечният слуга на Бог Рамачандра].  
 
ЧЧ Ади 17.70: Веднъж Бог Чайтаня Махапрабху отиде до къщата на Шридхара след 
киртан и пи вода от неговото пробито желязно канче. Тогава Той даде Своята 
благословия на всички предани според техните желания. 
 
ЧЧ Ади 17.71: След тази случка Богът благослови Харидаса Тхакура и прости 
оскърблението на Своята майка в дома на Адвейта Ачария. 
 
ЧЧ Ади 17.72: Веднъж, когато Богът обясняваше славата на святото име на преданите, 
някои обикновени ученици, които Го чуха, оформиха свое собствено тълкуване. 
 
ЧЧ Ади 17.73: Когато един ученик изтълкува славата на святото име като 
преувеличена, Шри Чайтаня Махапрабху, изключително недоволен, незабавно 
предупреди всички да не виждат лицето на този ученик от тогава нататък. 
 
ЧЧ Ади 17.74: Дори без да сваля одеждите си Бог Чайтаня се изкъпа в Ганг със Своите 
придружители. Там Той разтълкува славата на преданото служене. 
 
ЧЧ Ади 17.75: „Посредством пътищата на умозрителното философско знание, 
плодоносната дейност или мистичната йога за овладяване на сетивата, човек не може да 
удовлетвори Кришна, Върховния Бог. Чистата предана любов към Кришна е 
единствената причина за удовлетвореността на Бога. 
 
ЧЧ Ади 17.76: [Върховният Бог, Кришна, каза:] „Мой скъпи Уддхава, нито чрез 
ащанга-йога (мистичната йога система за контрол над  сетивата), нито чрез 
имперсонален монизъм или чрез аналитично изследване на Абсолютната Истина, нито 
чрез изучаване на Ведите, раздаване на подаяния или приемане на санняса някой може 
да ме удовлетвори така пълно, както чрез развиване на непримесено с нищо, чистото 
предано служене към Мен.”128 
 
ЧЧ Ади 17.77: След това Бог Чайтаня възхвали Мурари Гупта, казвайки „Ти 
удовлетвори Бог Кршна.” Чувайки това, Мурари Гупта цитира стих от „Шримад 
Бхагаватам”. 
 
ЧЧ Ади 17.78: „Та кой съм аз? Един греховен и беден приятел на брахмана. А кой е 
Кришна? Върховният Бог, изпълнен с шестте съвършенства. При все това, Той ме 
прегърна с двете си ръце.”129 
 
ЧЧ Ади 17.79: Веднъж Богът изпълняваше санкиртана с всички Свои предани и тъй 
като бяха изключително изморени, седнаха да починат. 

                                                 
128 „Шримад Бхагаватам” (11.14.20) 

129 „Шримад Бхагаватам” (10.81.16) 
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ЧЧ Ади 17.80: Тогава Богът зася семе от манго в двора и семето незабавно стана 
фиданка, която започна да расте. 
 
ЧЧ Ади 17.81: Пред очите на присъстващите дървото достигна пълния си ръст със 
съвършено узрели плодове. Всеки бе поразен от удивление. 
 
ЧЧ Ади 17.82: Богът откъсна около двеста плода, и след като ги изми ги предложи на 
Кришна да яде. 
 
ЧЧ Ади 17.83: Всичките плодове бяха червени и жълти, без семена отвътре и без кожа 
отвън, като изяждането на един плод незабавно изпълваше стомаха. 
 
ЧЧ Ади 17.84: Виждайки качествата на мангото, Богът бе изключително удовлетворен, 
и след като яде първи, Той нахрани всички останали предани. 
 
ЧЧ Ади 17.85: Плодовете нямаха семена или кожици. Бяха изпълнени с нектарен сок и 
бяха толкова сладки, че човек би бил напълно удовлетворен, изяждайки дори само 
един. 
 
ЧЧ Ади 17.86: По този начин плодовете растяха на дървото всеки ден през 
дванадесетте месеца на година и ваишнавите ядяха от тях, за голямо удовлетворение 
на Бога. 
 
ЧЧ Ади 17.87: Това са тайни забавления на сина на Шачи. Никой освен преданите не 
знае за тази случка. 
 
ЧЧ Ади 17.88: По този начин Богът изпълняваше санкиртана всеки ден и в края на 
санкиртана ставаше празнично ядене на манго всеки ден в продължение на дванадесет 
месеца.  
 
ЧЧ Ади 17.89: Веднъж, докато Чайтаня Махапрабху изпълняваше санкиртана, се 
събраха облаци на небето и Богът, чрез собствената си воля, незабавно ги възпря да 
завалят. 
 
ЧЧ Ади 17.90: Един ден Богът нареди на Шриваса Тхакура да прочете „Брихат Сахасра 
Нама” [хилядата имена на Бог Вишну], тъй като искаше да ги чуе. 
 
ЧЧ Ади 17.91: Докато слушаше хилядата имена на Бога, в реда на изчитането се появи 
святото име на Бог Нрисимха. Когато Чайтаня Махапрабху чу святото име на Бог 
Нрисимха, Той бе напълно погълнат в мисли. 
 
ЧЧ Ади 17.92: В настроението на Бог Нрисимхадева, Бог Чайтаня хукна из градските 
улици с тояга в ръка, готов да убие всички атеисти. 
 
ЧЧ Ади 17.93: Виждайки Го да се явява изключително свиреп в екстаза на Бог 
Нрисимха, хората тичаха от улиците и бягаха напосоки, уплашени от Неговия гняв. 
 
ЧЧ Ади 17.94: Като видя хората толкова уплашени, Богът си възвърна външното 
съзнание се прибра в къщата на Шриваса Тхакура, като хвърли тоягата. 
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ЧЧ Ади 17.95: Бога стана навъсен и каза на Шриваса Тхакура: „Когато придобих 
настроението на Бог Нрисимха, хората бяха изключително уплашени. Затова спрях, 
понеже всяването на страх сред хората е оскърбление.” 
 
ЧЧ Ади 17.96: Шриваса Тхакура отвърна: „Всеки, които приеме Твоето свято име, 
незабавно надмогва десет милиона свои оскърбления. 
 
ЧЧ Ади 17.97: Нямаше оскърбление в Твоето появяване като Нрисимхадева. По-скоро 
всеки човек, който Те видя в това настроение, незабавно бе освободен от оковите на 
материалното съществуване.” 
 
ЧЧ Ади 17.98: След като каза това Шриваса Тхакура обожава Бога, който тогава бе 
изключително удовлетворен и се завърна в собствения си дом.  
 
ЧЧ Ади 17.99: Друг ден един велик отдаден на Бог Шива, възпявайки качествата на 
Бог Шива, дойде при къщата на Бог Чайтаня, където започна да танцува на двора и да 
свири на своя дамару [музикален инструмент]. 
 
ЧЧ Ади 17.100: Тогава Бог Чайтаня, приемайки настроението на Бог Шива, се качи на 
раменете на човека и така те танцуваха заедно дълго време. 
 
ЧЧ Ади 17.101: Друг път дойде един просяк да моли за милостиня от къщата на Бога, 
но когато видя Бога да танцува, той също започна да танцува. 
 
ЧЧ Ади 17.102: Той танцуваше с Бога, тъй като беше благословен с обич към Кришна. 
По този начин плуваше в сладостта на любовта към Бога. 
 
ЧЧ Ади 17.103: Друг ден дойде един астролог, за който се казваше че знаел всичко – 
минало, настояще и бъдеще. Тогава Шри Чайтаня Махапрабху го прие с цялата почит и 
постави въпрос пред него. 
 
ЧЧ Ади 17.104: „Моля те, кажи Ми кой бях Аз в Моето предишно раждане” каза Богът. 
„Моля те, кажи Ми според твоите астрологични изчисления.” Чувайки думите на Бога, 
астрологът веднага започна да пресмята. 
 
ЧЧ Ади 17.105: Посредством изчисления и медитация всезнаещият астролог видя 
изключително бляскавото тяло на Бога, в което се помещават всичките безгранични 
Ваикунтха планети. 
 
ЧЧ Ади 17.106: Виждайки, че Бог Чайтаня Махапрабху е същата Абсолютна Истина, 
Върховният Брахман, Божествената Личност, астрологът бе объркан. 
 
ЧЧ Ади 17.107: Поразен от удивление, астрологът остана безмълвен, неспособен да 
проговори. Но когато Богът отново постави въпроса пред него, той отвърна следното. 
 
ЧЧ Ади 17.108: „Уважаеми господине, във Вашето предишно раждане Вие сте бил 
подслона на цялото творение, Върховният Бог, изпълнен със всяко съвършенство. 
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ЧЧ Ади 17.109: Вие сте сега същият Върховен Бог, който сте бил и в предишното си 
раждане. Вашата идентичност е невъобразимо вечно щастие.” 
 
ЧЧ Ади 17.110: Когато астрологът заговори толкова възвишено за Него, Шри Чайтаня 
Махапрабху го спря и започна да се усмихва: „Уважаеми господине,” каза Той, „мисля, 
че не знаете напълно ясно кой съм бил, тъй като Аз знам, че в предишното си раждане 
съм бил пастирче.” 
 
ЧЧ Ади 17.111: „В Моето последно раждане Аз бях роден в семейство на кравари, и 
закрилях телетата и кравите. Поради такива благочестиви дейности сега станах син на 
брамин.” 
 
ЧЧ Ади 17.112: Астрологът каза: „Това, което видях в медитация, бе изпълнено с 
великолепие и поради това бях объркан. 
 
ЧЧ Ади 17.113: Сигурен съм, че Твоята форма и формата, която видях в моята 
медитация, са една и съща. Ако виждам някакво различие, това е дело на Твоята 
илюзорна енергия.” 
 
ЧЧ Ади 17.114: Всезнаещият астролог заключи „Каквото и да си или който и да си, аз 
Ти отдавам смирените си почитания!” По Своята безпричинна милост Богът тогава му 
дари любовта на Бога, като по този начин го възнагради за неговото служене. 
 
ЧЧ Ади 17.115: Един ден Богът седеше в коридора на храма на Вишну и започна да 
вика много силно: „Донесете мед! Донесете мед!” 
 
ЧЧ Ади 17.116: Разбирайки възторженото настроение на Шри Чайтаня Махапрабху, 
Нитянанда Прабху Госай донесе гърне с вода от Ганг като символ и го сложи пред 
Него. 
 
ЧЧ Ади 17.117: След като изпи водата Бог Чайтаня стана толкова възторжен, че 
започна да танцува. Така всеки видя забавлението с привличането на река Ямуна. 
 
ЧЧ Ади 17.118: Когато Богът, в Своя екстаз като Баладева, се движеше като опиянен от 
напитка, Адвейта Ачария, водачът на ачариите [ачария шекхара], Го видя под формата 
на Баларама.  
 
ЧЧ Ади 17.119: Ванамали Ачария видя златен плуг в ръката на Баларама, а преданите 
всички се събраха заедно и танцуваха, залети от екстаз. 
 
ЧЧ Ади 17.120: Така те танцуваха дванадесет часа, а вечерта всички се изкъпаха в Ганг 
и тогава се прибраха по домовете си. 
 
ЧЧ Ади 17.121: Богът нареди всички жители на Навадвипа да възпяват мантрата Харе 
Кришна, и във всеки дом започнаха да изпълняват редовно санкиртана. 
 
ЧЧ Ади 17.122: [Всички предани пееха тази известна песен заедно с Харе Кришна 
маха-мантрата] „Харайе намах, кришна ядавая намах / гопала говинда рама шри-
мадхусудана.” 
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ЧЧ Ади 17.123: Когато санкиртана движението започна по този начин, никой в 
Навадвипа не можеше да чуе друг звук освен „Хари! Хари!”, биенето на мриданга и 
удрянето на ръчни звънчета. 
 
ЧЧ Ади 17.124: Чувайки ехтящата вибрация на Харе Кришна мантрата, местните 
мюсюлмани, изключително ядосани, подадоха оплакване до Кази.130 
 
ЧЧ Ади 17.125: Чханд Кази яростно отиде в един дом вечерта, и когато видя киртана, 
счупи една мриданга и каза следното: 
 
ЧЧ Ади 17.126: „Досега не следвахте предписаните принципи на хиндуистката 
религията, а сега ги следвате с огромен ентусиазъм. Мога ли да знам по чия воля 
правите това? 
 
ЧЧ Ади 17.127: Никой не трябва да изпълнява санкиртана по улиците на града. Днес 
опрощавам провинението и се прибирам в къщи. 
 
ЧЧ Ади 17.128: Следващия път, когато видя някой да изпълнява подобен санкиртана, 
несъмнено ще го накажа, но не само конфискувайки цялата му собственост, но също 
така обръщайки го към исляма.” 
 
ЧЧ Ади 17.129: Като каза това Кази се прибра у дома, а преданите, силно шокирани, че 
им е забранено да възпяват Харе Кришна, дойдоха в скръбта си при Бог Шри Чайтаня 
Махапрабху. 
 
ЧЧ Ади 17.130: Бог Чайтаня заръча: „Отидете и изпълнявайте санкиртана! Днес Аз ще 
убия всички мюсюлмани.” 
 
ЧЧ Ади 17.131: Връщайки се в къщи, всички жители започнаха да изпълняват 
санкиртана, но поради заповедта на Кази не бяха безгрижни, а изпълнени с тревога. 
 
ЧЧ Ади 17.132: Разбирайки тревогата в умовете на хората, Бога ги извика заедно и им 
каза следното: 
 
ЧЧ Ади 17.133: „Вечерта аз ще изпълня санкиртана във всеки град131. Поради това 
всички вие трябва да украсите града довечера. 
 
ЧЧ Ади 17.134: Вечерта запалете факли във всеки дом. Ще дам защита на всеки. Нека 
да видим що за Кази ще дойде да спре нашия киртан.” 
 
ЧЧ Ади 17.135: Вечерта Бог Гаурасундара и оформи три групи, които да изпълняват 
киртан. 
 
ЧЧ Ади 17.136: В предната група танцуваше Тхакура Харидаса, а в средната група с 
изключително ликуване танцуваше Адвейта Ачария. 

                                                 
130 (градски съдия) 

131 Бел. Ред - по това време Навадвипа бил изграден от девет малки градчета (коментар шт Шрила 
Прабхупада) 
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ЧЧ Ади 17.137: Самият Бог Гаурасундара танцуваше в задната група, а Шри 
Нитянанда Прабху се движеше  заедно с танцуващия Бог Чайтаня.  
 
ЧЧ Ади 17.138: По благоволението на Бога, Шрила Вриндавана Даса Тхакура 
подробно е описал тази случка в своята „Чайтаня Мангала” [сега „Чайтаня Бхагавата”]. 
 
ЧЧ Ади 17.139: Изпълнявайки киртана по този начин, обикаляйки всеки ъгъл и 
закътано място в града, накрая те достигна до вратата на Кази. 
 
ЧЧ Ади 17.140: Мърморейки гневно и издавайки шумни звуци, под защитата на Бог 
Чайатаня, хората обезумяха в това занимание. 
 
ЧЧ Ади 17.141: Силният звук от възпяването на Харе Кришна мантрата несъмнено 
доста уплаши Кази и той се скри в своята стая. Чувайки хората да протестират по този 
начин, мърморещи гневно, Кази не искаше да излезе от своя дом. 
 
ЧЧ Ади 17.142: Някои от хората, които бяха много превъзбудени, започнаха да 
отвръщат на действията на Кази като чупеха неговата къща и градина с цветя. Шрила 
Вриндавана даса Тхакура подробно е описал тази случка. 
 
ЧЧ Ади 17.143: После, когато Шри Чайтаня Махапрабху стигна до къщата на Кази, 
Той седна до вратата и изпрати няколко уважавани човека да извикат Кази. 
 
ЧЧ Ади 17.144: Когато Кази дойде с наведена глава, Бога му даде подобаваща почит и 
място за сядане. 
 
ЧЧ Ади 17.145: Богът каза приятелски: „Господине, дойдох до твоята къща като твой 
гост, но като Ме видя, ти се скри в стаята си. Що за етикет е това?” 
 
ЧЧ Ади 17.146: Кази отвърна „Ти дойде в моята къща с много ядосано настроение. За 
да Те умиротворя, аз не се явих пред Теб незабавно, а останах скрит. 
 
ЧЧ Ади 17.147: Сега, когато си се успокоил, дойдох при Теб. Щастие е за мен да 
приема гост като Твое Благородие. 
 
ЧЧ Ади 17.148: В роднинските отношения на нашето село Ниламбара Чакраварти 
Тхакура бе мой вуйчо. Такава връзка е по-силна от телесна връзка. 
 
ЧЧ Ади 17.149: Ниламбара Чакраварти е Твоя дядо по майчина линия и поради тази 
връзка Ти си мой племенник. 
 
ЧЧ Ади 17.150: Когато един племенник е много ядосан, неговият вуйчо е толерантен, а 
когато вуйчото извърши оскърбление, племенникът не го приема много сериозно.” 
 
ЧЧ Ади 17.151: По този начин Кази и Богът разговаряха един с друг с различни 
намеци, но никой външен не можеше да разбере скритото значение на техния разговор.  
 
ЧЧ Ади 17.152: Бога каза „Мой скъпи вуйчо, дойдох до дома ти само, за да те питам 
няколко въпроса” „Да”, отвърна Кази, „Добре дошъл си. Само ми кажи какво Те 
тревожи.” 
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ЧЧ Ади 17.153: Богът каза „Ти пиеш краве мляко; следователно кравата е твоя майка. 
А бикът докарва зърно за твоето препитание; следователно той е твой баща. 
 
ЧЧ Ади 17.154: След като бикът и кравата са твои майка и баща, как можеш да ги 
убиваш и ядеш? Що за религиозен принцип е това? По чия сила смееш да извършваш 
такива греховни дейности?” 
 
ЧЧ Ади 17.155: Кази отвърна „Както Ти имаш своите писания наречени Веди и 
Пурани, така и ние имаме наше писание, познато като свещения Коран. 
 
ЧЧ Ади 17.156: Според Корана има два начина за напредък – посредством 
увеличаването на склонността към наслада, и посредством намаляване на склонността 
към наслада. По пътя на намаляване на привързаността [нивритти-марга], убийството 
на животни е забранено. 
 
ЧЧ Ади 17.157: По пътя на материални дейности има правила за убиването на крави. 
Ако такова убийство се прави под ръководството на писанието, тогава няма грях.” 
 
ЧЧ Ади 17.158: Като начетен учен Кази предизвика Чайтаня Махапрабху: „В Твоите 
Ведически писания има предписание за убиване на крава. По силата на това 
предписание велики мъдреци са извършвали жертвоприношения, които включват 
убийство на крави.” 
 
ЧЧ Ади 17.159: Оборвайки твърдението на Кази, Богът веднага отвърна „Ведите ясно 
настояват кравите да не бъдат убивани. Поради това всеки хиндуист, който и да е той, 
избягва да си позволява убиването на крави. 
 
ЧЧ Ади 17.160: Във Ведите и Пураните има предписания посочващи, че ако някой 
може да съживи живо същество, то той може да го убие за опитни цели. 
 
ЧЧ Ади 17.161: Следователно великите мъдреци понякога убивали крави, и 
посредством възпяване на ведическите химни отново ги връщали към живот за 
постигане на съвършенство.” 
 
ЧЧ Ади 17.162: Убиването и подмладяването на такива стари и недъгави крави не било 
действително убиване, а акт на огромна благодат. 
 
ЧЧ Ади 17.163: Преди е имало могъщи брахмани, които са можели да извършат такива 
експерименти използвайки ведическите химни, но сега поради Кали-юга, брахманите 
не са толкова могъщи. Поради това убийството на крави и бикове за подмладяване е 
забранено. 
 
ЧЧ Ади 17.164: В тази епоха на Кали, има пет забранени дейности: предлагането на 
кон в жертва, предлагането на крава в жертва, приемането на санняса, предлагането на 
жертвено месо на предците, зачеването на деца с жената на своя брат. 
 
ЧЧ Ади 17.165: След като вие, мюсюлманите, не можете да върнете към живот убитите 
крави, вие сте отговорни за тяхното убийство. Следователно ще отидете в ада; няма 
начин за вашето избавление. 
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ЧЧ Ади 17.166: Убийците на крави са осъдени да гният в адски живот толкова хиляди 
години, колкото косми има по тялото на кравата. 
 
ЧЧ Ади 17.167: Има много грешки и заблуди в твоите писания. Техните съставители, 
без да познават същността на познанието, дават нареждания против разума и 
доказателствата.” 
 
ЧЧ Ади 17.168: След като чул тази твърдения от Шри Чайтаня Махапрабху, Кази бе 
смаян и не можеше да добави никакви други думи и аргументи. Така, след надлежно 
обмисляне, Кази прие поражение и казал следното. 
 
ЧЧ Ади 17.169: „Скъпи Мой Нимай Пандита, това което Ти каза е истина. Нашите 
писания са разработени едва наскоро и определено те не са логични и философски. 
 
ЧЧ Ади 17.170: Знам, че нашите писания са пълни с измислици и погрешни идеи, но 
все пак тъй като съм мюсюлманин, аз ги приемам в името на общността, въпреки 
тяхната незадоволителна аргументация. 
 
ЧЧ Ади 17.171: Логиката и аргументите в писанията на месоядците не са много 
солидни” заключи Кази. Като чу това твърдение Шри Чайтаня Махапрабху се усмихна 
и го запита следното. 
 
ЧЧ Ади 17.172: „Скъпи Мой вуйчо, бих искал да ти задам още един въпрос. Моля, 
кажи Ми истината. Не се опитвай да ме изиграеш с хитрости. 
 
ЧЧ Ади 17.173: В нашия град винаги има съвместно възпяване на святото име. 
Постоянно цари шумна врява от музика, пеене и танцуване. 
 
ЧЧ Ади 17.174: Като мюсюлмански съдия ти имаш правото да се противопоставиш на 
хиндуистките церемонии, но сега ти не ги забраняваш. Не мога да разбера по каква 
причина.” 
 
ЧЧ Ади 17.175: Кази каза: „Всеки Те нарича Гаурахари. Моля, нека се обърна към Теб  
с това име. 
 
ЧЧ Ади 17.176: Любезно ме чуй, О, Гаурахари! Ако дойдеш на уединено място, тогава 
ще ти обясня причината.” 
 
ЧЧ Ади 17.177: Богът отвърна „Всички тези хора са Мои близки сподвижници. Можеш 
да говориш открито. Няма причина да се страхуваш от тях.” 
 
ЧЧ Ади 17.178-179: Кази каза „Когато отидох в хиндуистката къща, счупих барабана и 
забраних изпълнението на обществено възпяване, онази нощ в сънищата си видях 
голям страшен лъв, който ревеше много силно, тялото Му беше като на човешко 
същество, а лицето Му като на лъв. 
 
ЧЧ Ади 17.180: Докато спях, лъвът скочи на гърдите ми, смеейки се свирепо и 
скърцащ със Своите зъби. 
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ЧЧ Ади 17.181: Поставяйки своите нокти на гърдите ми, лъвът каза с гробен глас: „Ей 
сега ще разкъсам гърдите ти, както ти счупи мридангата. 
 
ЧЧ Ади 17.182: Ти забрани изпълнението на Моето възпяване. Затова Аз трябва да те 
унищожа!” Много уплашен от него, затворих очи и потреперих. 
 
ЧЧ Ади 17.183: Виждайки ме толкова уплашен, лъвът каза: „Победих те, за да ти дам 
урок, но трябва да съм милостив към теб. 
 
ЧЧ Ади 17.184: Онзи ден ти не причини особено голямо смущение. Поради това Те 
извиних и не взех живота ти. 
 
ЧЧ Ади 17.185: Но ако отново извършиш такива дейности, Аз няма да съм толерантен. 
Тогава ще те убия, наред с цялото ти семейство и всички месоядци.” 
 
ЧЧ Ади 17.186: След като каза това, лъвът си тръгна, но аз бях много изплашен от 
Него. Само виж белезите от Неговите нокти върху сърцето ми!” 
 
ЧЧ Ади 17.187: След това описание Кази показа гърдите си. Чувайки го и виждайки 
белезите, всички хора признаха тази забележителна случка. 
 
ЧЧ Ади 17.188: Кази продължи: „Не съм казвал на никой за тази случка, но същия ден 
един от моите подчинени дойде да ме види. 
 
ЧЧ Ади 17.189: След като дойде при мен, той каза: „Когато отидох да спра 
съвмествното възпяване, изведнъж пламъци ме удариха в лицето. 
 
ЧЧ Ади 17.190: Брадата ми беше изгорена и имаше мехури на бузите ми”. Всеки друг 
подчинен, който отиде, даде същото описание. 
 
ЧЧ Ади 17.191: След като видях това бях много уплашен. Поисках от тях да не спират 
съвмествното възпяване, а да се приберат по домовете си. 
 
ЧЧ Ади 17.192: Тогава всички месоядци, като чуха, че съвместното възпяване в града 
няма да бъде преустановено, дойдоха да подадат жалба. 
 
ЧЧ Ади 17.193: ”Религията на хиндуистите се разрасна безгранично. Винаги има 
вибрации „Хари! Хари!” Не чуваме нищо друго освен това” 
 
ЧЧ Ади 17.194: Един месеядец каза: ‘Хиндуистите казват „Кришна, Кришна” и се 
смеят, плачат, танцуват, възпяват и падат на земята, намазвайки телата си с прах. 
 
ЧЧ Ади 17.195: Пеейки „Хари, Хари” хиндуистите вдигат голям шум. Ако царят 
[паташаха] чуе това, несъмнено ще те накаже.” 
 
ЧЧ Ади 17.196: „Тогава запитах тези явани: „Знам, че тези хиндуисти по природа 
възпяват „Хари, Хари.”” 
 
ЧЧ Ади 17.197: Хиндуистите възпяват името Хари, защото това е името на техния Бог. 
Но вие сте мюсюлмани месоядци. Защо възпявате името на Бога на хиндуистите?” 
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ЧЧ Ади 17.198: „Месоядцецът отговори: „Понякога се шегувам с хиндуистите. Някои 
от тях се казват Кришнадаса, а някои Рамадаса. 
 
ЧЧ Ади 17.199: Някои от тях се наричат Харидаса. Те винаги възпяват „Хари, Хари”, и 
поради това аз си мислех, че ще откраднат богатствата от нечия къща.132 
 
ЧЧ Ади 17.200: Оттогава езикът ми винаги вибрира звука: „Хари, Хари.” Аз нямам 
желание да го казвам, но въпреки това езикът ми го изрича. Не знам какво да правя.” 
 
ЧЧ Ади 17.201-202: Друг месоядец каза „Господине, моля, чуйте ме. Откакто се 
шегувах с някои хиндуисти по този начин, езикът ми възпява Харе Кришна химна и не 
мога да спра. Не знам какви мистични химни и билкови отваря знаят хиндуистите.” 
 
ЧЧ Ади 17.203: След като чух всичко това, изпратих всички месоядци обратно по 
домовете им. Пет или седем невярващи индуси се обърнаха към мен. 
 
ЧЧ Ади 17.204: Идвайки при мен, индусите се оплакаха „Нимай Пандита наруши 
хиндуистките религиозни принципи. Той въведе системата санкиртана, за която не сме 
чували от никое писание. 
 
ЧЧ Ади 17.205: Когато извършваме нощно бдение, за да съблюдаваме религиозните 
изпълнения за почитане на Мангалачанди и Вишахари, свиренето на музикални 
инструменти, танцуването и възпяването несъмнено са подходящи обичаи. 
 
ЧЧ Ади 17.206: Нимай Пандита преди беше много добро момче, но след като се 
завърна от Гая, Той се държи различно. 
 
ЧЧ Ади 17.207: Сега Той пее силно всякакви песни, пляска, свири на ударни 
инструменти и ръчни цимбали, вдигайки огромен шум, които ни проглушава ушите. 
 
ЧЧ Ади 17.208: Ние не знаем какво яде, което да Го кара да става луд, танцувайки, 
пеейки, понякога смеейки се, плачейки, припадайки, скачайки и търкаляйки се по 
земята. 
 
ЧЧ Ади 17.209: Той на практика подлуди всички с постоянното съвместно възпяване. 
Посред нощ не можем да спим; винаги сме принудени да будуваме. 
 
ЧЧ Ади 17.210: Сега Той се отказа от Своето собствено име Нимай и се представя като 
Гаурахари. Той опорочава хиндуистките религиозни принципи, въвеждайки 
нерелигиозността на невярващите. 
 
ЧЧ Ади 17.211: Сега по-низшите класи възпяват Харе Кришна маха-мантрата 
постоянно. Поради тази греховна дейност целият град Навадвипа ще бъде опустошен. 
 
ЧЧ Ади 17.212: Според хиндуистките писания името на Бога е най-мощният химн. Ако 
всеки чува възпяването на името, силата му ще бъде изгубена. 

                                                 
132 бел.ред. Друго значение на „Хари, Хари” е „Аз крада. Аз крада.” 
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ЧЧ Ади 17.213: Господине, вие сте управник на този град. И индуси, и мюсюлмани са 
под ваша закрила. Затова ви молим да извикате Нимай Пандита и да го накарайте да 
напусне града.” 
 
ЧЧ Ади 17.214: След като чух техните оплаквания, с приятни думи им казах: „Моля, 
приберете се обратно в къщи. Несъмнено ще забраня на Нимай Пандита да продължава 
Своето Харе Кришна движение.” 
 
ЧЧ Ади 17.215: Аз знам, че Нараяна е Върховният Бог на индусите и мисля, че Ти си 
същият този Нараяна. Това чувствам в ума си.” 
 
ЧЧ Ади 17.216: След като чу Кази да говори толкова хубаво, Шри Чайтаня 
Махапрабху го докосна и усмихвайки му се, каза следното. 
 
ЧЧ Ади 17.217: „Възпяването на святото име на Кришна от твоята уста извърши чудо – 
то унищожи въздействията на всичките твои греховни дейности. Сега ти стана във 
висша степен чист. 
 
ЧЧ Ади 17.218: Понеже възпя три свети имена на Бога – Хари, Кришна и Нараяна – 
несъмнено ти си най-щастлив и благочестив.” 
 
ЧЧ Ади 17.219: След като Кази чу това, сълзи потекоха от очите Му. Той веднага 
докосна лотосовите нозе на Бога и изрече следните приятни думи. 
 
ЧЧ Ади 17.220: „Само по Твоята милост моите лоши наклонности бяха надмогнати. 
Любезно ме удостои с Твоята благосклонност, така че моята преданост винаги да може 
да бъде насочена към Теб.” 
 
ЧЧ Ади 17.221: Богът каза: „Бих желал да те помоля за една услуга като милосърдие. 
Трябва да обещаеш, че това санкиртана движение няма да бъде възпирано, поне в 
областта Надия.” 
 
ЧЧ Ади 17.222: Кази каза: „Колкото и потомци да се родят в моята династия в бъдеще, 
давам това предупреждение: Никой не трябва да възпира санкиртана движението.” 
 
ЧЧ Ади 17.223: Чувайки това, Богът се изправи, възпявайки „Хари! Хари!” След Него 
всички други ваишнави също станаха, пеейки вибрацията на святото име. 
 
ЧЧ Ади 17.224: Шри Чайтаня Махапрабху продължи да извършва киртана, а Кази, 
чиито ум ликуваше, тръгна с Него.  
 
ЧЧ Ади 17.225: Богът помоли Кази да се прибере у дома си. Сетне синът на майка 
Шачи се върна в Своя собствен дом, танцувайки и танцувайки. 
 
ЧЧ Ади 17.226: Това е случката, отнасяща се до Кази и Божията милост над него. 
Всеки, който я чуе, също се избавя от всички оскърбления. 
 
ЧЧ Ади 17.227: Веднъж двамата братя Бог Нитянанда Прабху и Шри Чайтаня 
Махапрабху танцуваха в святата къща на Шриваса Тхакура. 
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ЧЧ Ади 17.228: По това време се случи нещастие – синът на Шриваса Тхакура умря. И 
въпреки това Шриваса Тхакура въобще не съжаляваше. 
 
ЧЧ Ади 17.229: Шри Чайтаня Махапрабху накара мъртвия син да говори за 
познанието, а после двамата братя лично станаха синове на Шриваса Тхакура. 
 
ЧЧ Ади 17.230: След това Богът великодушно дари благословията си на всички Свои 
предани. Той даде остатъците от храната си на Нараяни, отдавайки й особено уважение. 
 
ЧЧ Ади 17.231: Имаше един шивач, който бе месоядец, но шиеше дрехи за Шриваса 
Тхакура. От милост към него Богът му показа Своята собствена форма. 
 
ЧЧ Ади 17.232: Казвайки: „Видях! Видях!” и танцувайки във възторжена любов като 
луд, той стана първокласен ваишнава. 
 
ЧЧ Ади 17.233: В екстаз Богът помоли Шриваса Тхакура да му даде Неговата флейта, 
но Шриваса Тхакура отвърна „Твоята флейта беше открадната от гопите.” 
 
ЧЧ Ади 17.234: Чувайки този отговор, Богът каза в екстаз „Говори! Говори!” Така 
Шриваса описа трансценденталните настроения на забавленията в Шри Вриндавана. 
 
ЧЧ Ади 17.235: В началото Шриваса Тхакура описа трансценденталната сладост на 
Вриндаванските забавления. Чувайки това, Богът почувства огромно и нарастващо 
ликуване в сърцето Си. 
 
ЧЧ Ади 17.236: След това Богът отново и отново го подканваше „Говори! Говори!” 
Така Шриваса пак и пак описваше забавленията във Вриндавана, разкривайки ги 
живописно. 
 
ЧЧ Ади 17.237: Шриваса Тхакура подробно обясни как гопите били привлечени към 
горите на Вриндавана от вибрациите на флейтата на Кришна и как искали да се скитат 
заедно в гората. 
 
ЧЧ Ади 17.238: Шриваса Пандита разказа всичките забавления, случили се по време на 
шестте сменящи се сезона. Той описа пиенето на мед, празнуването на танца раса, 
плуването в Ямуна и други подобни случки. 
 
ЧЧ Ади 17.239: Когато Богът, слушайки с огромно удоволствие, каза: „Говори! 
Говори!” Шриваса Тхакура описа танца раса-лила, който е изпълнен с 
трансцендентална сладост. 
 
ЧЧ Ади 17.240: Докато Богът искаше, а Шриваса Тхакура говореше, сутринта дойде и 
Бога прегърна Шриваса Тхакура, като го удовлетвори. 
 
ЧЧ Ади 17.241: След това бе изпълнена драматизация на забавленията на Кришна в 
къщата на Шри Чандрашекхара Ачария. Богът лично взе ролята на Рукмини, най-
главната от цариците на Кришна. 
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ЧЧ Ади 17.242: Богът понякога играеше ролята на Богините Дурга, Лакшми [богинята 
на щастието] или основната енергия Йогамая. Седейки на кушетка, Той раздаваше 
любовта към Бога на всичките присъстващи предани. 
 
ЧЧ Ади 17.243: Един ден, когато Шри Чайтаня Махапрабху завърши Своето 
танцуване, дойде една жена, съпруга на брамин, и хвана Неговите лотосови нозе. 
 
ЧЧ Ади 17.244: Докато отново и отново вземаше прахта на Неговите лотосови нозе, 
Богът стана безкрайно недоволен. 
 
ЧЧ Ади 17.245: Той веднага изтича до Ганг и скочи вътре, за да противодейства на 
греховните дейности на тази жена. Бог Нитянанда и Харидаса Тхакура Го хванаха и Го 
вдигнаха от реката. 
 
ЧЧ Ади 17.246: Тази нощ Бога остана в къщата на Виджая Ачария. На сутринта взе 
всички Свои предани и се завърна у дома. 
 
ЧЧ Ади 17.247: Един ден Богът, в екстаза на гопите, седеше в Своята къща. 
Изключително тъжен от раздялата, Той викаше „Гопи! Гопи!” 
 
ЧЧ Ади 17.248: Един ученик, който дойде да види Бога, бе удивен, че Богът възпява 
„Гопи! Гопи!” Така той каза следното: 
 
ЧЧ Ади 17.249: „Защо възпяваш имената „гопи гопи” вместо святото име на Бог 
Кришна, който е толкова величествен? Какъв благочестив резултат ще постигнеш 
посредством подобно възпяване?” 
 
ЧЧ Ади 17.250: Чувайки глупавия студент, Богът изключително много се ядоса и 
порица Бог Кришна по различни начини. Вземайки пръчка, Той се надигна да удари 
ученика. 
 
ЧЧ Ади 17.251: Ученикът побягна в страх, а Богът го последва. Но по един или друг 
начин преданите възпряха Бога. 
 
ЧЧ Ади 17.252: Преданите умиротвориха Бога и го отведоха у дома, а ученикът избяга 
при група други ученици. 
 
ЧЧ Ади 17.253: Ученикът брамин избяга на място, където хиляди ученици учеха 
заедно. Там той им описа случката. 
 
ЧЧ Ади 17.254: Чувайки за инцидента, всички ученици много се ядосаха и се събраха 
заедно да критикуват Бога. 
 
ЧЧ Ади 17.255: „Нимай Пандита сам поквари цялата страна” обвиняваха те. „Той иска 
да съсипе кастата на брамините. Няма страх от религиозните принципи. 
 
ЧЧ Ади 17.256: Ако Той отново извърши такова отвратително дело, несъмнено ще 
противодействаме и на свой ред ще Го атакуваме. Каква толкова важна личност е Той, 
че би могъл да ни възпитава по такъв начин?” 
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ЧЧ Ади 17.257: Когато всичките ученици така непоколебимо критикуваха Шри 
Чайтаня Махапрабху, тяхната интелигентност бе покварена. Така макар да бяха 
начетени учени, поради това оскърбление същността на знанието не бе проявена в тях. 
 
ЧЧ Ади 17.258: Но общността на гордия ученик не се покори. Напротив, учениците 
говореха за тази случка навсякъде. По осмиващ начин критикуваха Бога. 
 
ЧЧ Ади 17.259: Бог Шри Чайтаня Махапрабху, понеже беше всезнаещ, разбра 
пропадането на тези ученици. Затова Той седеше у дома, размишлявайки как да ги 
спаси. 
 
ЧЧ Ади 17.260: „Всички така наречени професори и учени, както и техните ученици, 
като цяло следват предписаните принципи на религията, плодоносните дейности и 
отреченията” мислеше Богът „ала въпреки това, в същото време са богохулници и 
негодници. 
 
ЧЧ Ади 17.261: Ако Аз не ги убедя да се заемат с предано служене, поради 
оскърблението на богохулството, никой от тези хора няма да може да го приеме. 
 
ЧЧ Ади 17.262: Аз дойдох, за да освободя всички паднали души, а сега точно 
обратното се случи. Как тези негодници могат да бъдат спасени? Как могат да бъдат 
облагодетелствани? 
 
ЧЧ Ади 17.263: Ако тези негодници Ми предложат почит, действията на техните 
греховни дейности ще бъдат унищожени. Тогава ако аз ги убедя, те ще приемат 
преданото служене. 
 
ЧЧ Ади 17.264: Несъмнено трябва да освободя всички паднали души, който Ме хулят 
и не Ми отдават почитания. 
 
ЧЧ Ади 17.265: Аз ще приема санняса, тъй като така хората ще Ми отдават техните 
почитания, мислейки Ме за член на ордена на отречението. 
 
ЧЧ Ади 17.266: Поднасянето на почитания ще ги освободи от последиците на техните 
оскърбления. Тогава, посредством Моята благодат, преданото служене [бхакти] ще се 
събуди в техните чисти сърца. 
 
ЧЧ Ади 17.267: Всичките невярващи негодници на този свят могат да бъдат 
освободени чрез този процес. Няма друга алтернатива. Това е същността на аргумента.” 
 
ЧЧ Ади 17.268: След като дойде до това твърдо заключение, Богът продължи да стои у 
дома. Междувременно Кешава Бхарати дойде в града Надия. 
 
ЧЧ Ади 17.269: Богът му предложи почитания и го покани в Своята къща. След като го 
нахрани богато, Той изрази Своята молба. 
 
ЧЧ Ади 17.270: „Господине, Вие сте направо Нараяна. Затова моля Ви, бъдете 
милостив към Мен. Освободете Ме от това материално робство.” 
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ЧЧ Ади 17.271: Кешава Бхарати отвърна на Бога: „Ти си Върховният Бог, 
Свръхдушата. Ще направя каквото Ти ме накараш на направя. Аз не съм независим от 
Теб.” 
 
ЧЧ Ади 17.272: След като каза това, Кешава Бхарати, духовният учител, се върна 
обратно в своето село Катва. Бог Чайтаня Махапрабху отиде там и прие ордена на 
отрeчението [санняса]. 
 
ЧЧ Ади 17.273: Когато Шри Чайтаня Махапрабху прие санняса, три личности бяха с 
Него за да изпълнят необходимите дейности. Това бяха Нитянанда Прабху, 
Чандрашекхара Ачария и Мукунда Датта. 
 
ЧЧ Ади 17.274: С това разказах накратко събитията от ади-лила. Шрила Вриндавана 
даса Тхакура ги описва подробно [в своята „Чайтаня Бхагавата”]. 
 
ЧЧ Ади 17.275: Същият Върховен Бог, който се появи като син на майка Яшода, се 
появи сега като сина на майка Шачи, вкусвайки четири вида предани дейности. 
 
ЧЧ Ади 17.276: За да вкуси сладостта на любовните дела на Шримати Радхарани в 
Нейната връзка с Кришна и да разбере източника на насладата в Кришна, Самият 
Кришна, като Шри Чайтаня Махапрабху, прие настроението на Радхарани. 
 
ЧЧ Ади 17.277: Бог Чайтаня Махапрабху прие настроението на гопите, които смятат 
Враджендранандана, Шри Кришна, за свой любим. 
 
ЧЧ Ади 17.278: Твърдо е заключено, че екстатичното настроение на гопите е 
възможно само с Кришна, и никой друг. 
 
ЧЧ Ади 17.279: Той има син тен на кожата, пауново перо на главата Си, гунджа 
гирлянд и украшенията на краварче. Неговото тяло е извито на три места и носи флейта 
на устата Си. 
 
ЧЧ Ади 17.280: Ако Бог Кришна се откаже от изначалната форма и приеме друга 
Вишну форма, близостта с Него не може да призове екстатичното настроение на 
гопите. 
 
ЧЧ Ади 17.281: „Веднъж Бог Шри Кришна игриво прояви Себе си като Нараяна, с 
четири победоносни ръце и много красива форма. Когато гопите видяха тази 
възвишена форма, обаче, техните екстазни чувства бяха накърнени. Дори и начетен 
учен не може да разбере екстатичните чувства на гопите, които са непоколебимо 
съсредоточени върху изначалната форма на Бог Кришна като син на Нанда Махарадж. 
Прекрасните чувства на гопите в екстатичната парама-раса с Кришна представляват 
най-голямата мистерия в духовния живот.”133 
 
ЧЧ Ади 17.282: По време на пролетта, когато беше танцът раса, изведнъж Кришна 
изчезна от сцената, показвайки, че би искал да е насаме с Шримати Радхарани. 
 

                                                 
133 Цитат от Лалита Мадхава (6.54) от Шрила Рупа Госвами 
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ЧЧ Ади 17.283: Кришна седеше в един самотен храст, чакайки Шримати Радхарани да 
мине наблизо. Но докато Той търсеше, гопите пристигнаха там като фаланга от 
войници. 
 
ЧЧ Ади 17.284: „Я гледайте!” казаха гопите, виждайки Кришна от далече. „Тук в 
храста е Кришна, синът на Нанда Махарадж.” 
 
ЧЧ Ади 17.285: Когато Кришна видя всичките гопи, Той бе обзет от емоции. Затова не 
може да Се скрие и от страх стана неподвижен. 
 
ЧЧ Ади 17.286: Кришна прие своята четириръка Нараяна форма и седеше там. Когато 
всички гопи дойдоха, те Го погледнаха и казаха следното. 
 
ЧЧ Ади 17.287: „Това не е Кришна! Това е Върховният Бог, Нараяна.” След като 
казаха това, те поднесоха почитанията си и следните уважителни молитви. 
 
ЧЧ Ади 17.288: „О, Боже Нараяна, предлагаме Ти нашите смирени почитания. 
Благосклонно бъди милостив към нас. Дай ни компанията на Кришна и така сложи край 
на нашите вопли.” 
 
ЧЧ Ади 17.289: След като казаха това и отдадоха почитания, всички гопи се 
разпръснаха. Тогава Шримати Радхарани дойде и се яви пред Бог Кришна. 
 
ЧЧ Ади 17.290: Когато Бог Кришна видя Радхарани, Той искаше да задържи 
четириръката форма, за да се пошегува с нея. 
 
ЧЧ Ади 17.291: Пред Шримати Радхарани Кришна трябваше да скрие двете 
допълнителни ръце. Той се постара доколкото Му бе по силите да задържи четирите 
ръце пред Нея, но Му бе напълно невъзможно да го направи. 
 
ЧЧ Ади 17.292: Влиянието на чистия екстаз на Радхарани е толкова забележително 
велик, че той принуди Кришна да се върне в изначалната си двуръка форма. 
 
ЧЧ Ади 17.293: „Преди танца раса Бог Кришна се скри в гъсталака, за да се забавлява. 
Когато гопите дойдоха с очи, подобни на сърни, посредством Своята проницателна 
интелигентност Той показа красивата си четириръка форма, за да скрие Себе си. Но 
когато Шримати Радхарани дойде там, Кришна не можа да поддържа Своите четири 
ръце в Нейно присъствие. Това е изумителната слава на Нейната любов.”134 
 
ЧЧ Ади 17.294: Бащата Нанда, кралят на Враджабхуми, сега е Джаганнатха Мишра, 
бащата на Чайтаня Махапрабху. А майка Яшода, кралицата на Враджабхуми, сега е 
Шачидеви, майката на Бог Чайтаня. 
 
ЧЧ Ади 17.295: Предишният син на Нанда Махарадж сега е Шри Чайтаня Махапрабху, 
а предишният Баладева, братът на Кришна, сега е Нитянанда Прабху, братът на Бог 
Чайтаня. 
 

                                                 
134 „Уджвала Ниламани” на Шрила Рупа Госвами 
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ЧЧ Ади 17.296: Шри Нитянанда Прабху винаги изпитва екстатични чувства на 
бащинство, служене и приятелство. Той винаги подпомага Шри Чайтаня Махапрабху 
по този начин. 
 
ЧЧ Ади 17.297: Шри Нитянанда Прабху заля целия свят с разпространяването на 
трансцендентално любовно служене. Никой не може да разбере Неговия характер и 
дейности.  
 
ЧЧ Ади 17.298: Шрила Адвейта Ачария Прабху се появи като инкарнация на предан. 
Той е в категорията на Кришна, но се спусна на тази земя да разпространи преданото 
служене. 
 
ЧЧ Ади 17.299: Неговите естествени емоции винаги бяха на нивото на бащинството и 
служенето, но Богът понякога се отнасяше към Него като към Свой духовен учител. 
 
ЧЧ Ади 17.300: Всички предани на Шри Чайтаня Махапрабху, предвождани от 
Шриваса Тхакура, имат свои емоционални настроения, в които Му отдават служенето 
си. 
 
ЧЧ Ади 17.301: Личните сподвижници като Гададхара, Сварупа Дамодара, Рамананда 
Рая, шестимата Госвами (предвождани от Рупа Госвами) всички се намират в техните 
съответни трансцендентални настроения. 
 
ЧЧ Ади 17.302: В кришна-лила цветът на кожата на Бога е черен. Държейки флейта на 
устата си, Той се забавлява като пастирче. Сега същата личност се появи със светъл 
тен, действайки понякога като брамин, а понякога приемайки ордена на отречението. 
 
ЧЧ Ади 17.303: Следователно Самият Бог, приемайки емоционалния екстаз на гопите, 
сега се обръща към сина на Нанда Махарадж „О, господарю на Моя живот! О, Мой 
скъпи съпруже!” 
 
ЧЧ Ади 17.304: Той е Кришна, макар и да е приел настроението на гопите. Как става 
това? Такъв е непроницаемият характер на Бога, който е много трудно да бъде разбран. 
 
ЧЧ Ади 17.305: Човек не може да разбере противоположностите в характера на Бог 
Чайтаня посредством използването на светска логика и доказателства. Следователно 
човек не би трябвало да има съмнения в тази връзка. Човек трябва просто да се опита да 
разбере невъобразимата енергия на Кришна; в противен случай не може да се проумее 
как подобни противоречия са възможни. 
 
ЧЧ Ади 17.306: Забавленията на Шри Кришна Чайтаня Махапрабху за невъобразими и 
удивителни. Неговият екстаз е прекрасен, Неговите качества са прекрасни, и Неговото 
поведение е прекрасно. 
 
ЧЧ Ади 17.307: Ако някой просто се придържа към светски аргументи и следователно 
не приема това, той ще ври в ада Кумбхипака. За него няма спасение. 
 
ЧЧ Ади 17.308: „Всичко трансцендентално спрямо материалната природа се нарича 
невъобразимо, докато доказателствата са изцяло светски. След като светските 
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аргументи не могат да докоснат трансцендентални теми, човек не бива да се опитва да 
разбере трансценденталните теми посредством светски аргументи.”135 
 
ЧЧ Ади 17.309: Само личност, която има твърда вяра в чудните забавления на Бог 
Чайтаня Махапрабху, може да се доближи до Неговите лотосови нозе. 
 
ЧЧ Ади 17.310: Тук аз обясних същността на заключението на предаността. Всеки, чул 
това, развива неподправено предано служене към Бога. 
 
ЧЧ Ади 17.311: Ако повторя написаното тук, бих могъл да вкуся целта на това 
писание. 
 
ЧЧ Ади 17.312: Можем да видим в писанието „Шримад Бхагаватам” поведението на 
неговия автор Шри Вясадева. След като изговаря повествованието, той го повтаря 
отново и отново. 
 
ЧЧ Ади 17.313: Затова ще изброя главите на Ади-лила. В Първа Глава предлагам 
смирените си почитания на духовния учител, тъй като това е началото на успешното 
писане. 
 
ЧЧ Ади 17.314: Втората Глава обяснява истината за Шри Чайтаня Махапрабху. Той е 
Върховният Бог, Бог Кришна, синът на Махарадж Нанда. 
 
ЧЧ Ади 17.315: Шри Чайтаня Махапрабху, който в Самият Кришна, се появи сега като 
сина на майка Шачи. Третата Глава описва общата причина за Неговото появяване. 
 
ЧЧ Ади 17.316: Третата Глава описва особено раздаването на любовта към Бога. Тя 
също описва религията на епохата, която е просто да се разпространи святото име на 
Бог Кришна и да се предаде процеса на любовта към Него 
 
ЧЧ Ади 17.317: Четвъртата Глава описва главната причина за Неговата поява, която е 
да вкуси настроението на Неговото собствено трансцендентално любовно служене и на 
Неговите собствени сладости. 
 
ЧЧ Ади 17.318: Петата Глава описва истината за Бог Нитянанда Прабху, който е не 
друг, а Баларама, синът на Рохини. 
 
ЧЧ Ади 17.319: Шестата Глава разглежда истината за Адвейта Ачария. Той е 
инкарнация на Маха-Вишну. 
 
ЧЧ Ади 17.320: Седмата Глава описва Панча-таттва – Шри Чайтаня, Прабху 
Нитянанда, Шри Адвейта, Гададхара и Шриваса. 
 
ЧЧ Ади 17.321: Осмата Глава дава причината за описването на забавленията на Бог 
Чайтаня. Тя също така описва величието на святото име на Бог Кришна. 
 
ЧЧ Ади 17.322: Девета глава описва сбъдващото желанията дърво на преданото 
служене. Самият Шри Чайтаня Махапрабху е градинарят, който го е посял. 
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ЧЧ Ади 17.323: Десета Глава описва главните клони и техните подразделения от 
основния ствол, както и раздаването на техните плодове.  
 
ЧЧ Ади 17.324: Единадесета Глава описва клона, наречен Шри Нитянанда Прабху. 
Дванадесета Глава описва клона, наречен Шри Адвейта Прабху. 
 
ЧЧ Ади 17.325: Тринадесета Глава описва раждането на Шри Чайтаня Махапрабху, 
което се случило наред с възпяването на святото име на Кришна.  
 
ЧЧ Ади 17.326: Четиринадесета Глава дава известно описание на детските забавления 
на Бога. Петнадесета Глава накратко описва момчешките забавления на Бога. 
 
ЧЧ Ади 17.327: В шестнадесета Глава аз посочих забавленията на възрастта кайшора 
[възрастта преди юношеството]. В седемнадесета Глава конкретно описах Неговите 
младежки забавления.  
 
ЧЧ Ади 17.328: По този начин има седемнадесет различни теми в тази Първа Песен, 
която е познато като Ади-лила. Дванадесет от тях съставляват предговора на това 
писание. 
 
ЧЧ Ади 17.329: След главите на предговора, аз описах петте трансцендентални 
сладости в пет глави. Описах ги съвсем накратко, а не подробно. 
 
ЧЧ Ади 17.330: По заръката и силата на Шри Нитянанда Прабху, Шрила Вриндавана 
даса Тхакура подробно описа в своята „Чайтаня Мангала” всичко, което аз не съм. 
 
ЧЧ Ади 17.331: Забавленията на Бог Шри Чайтаня Махапрабху са прекрасни и 
безгранични. Дори личности като Бог Брахма, Бог Шива и Шеша Нага не могат да 
достигнат техен край. 
 
ЧЧ Ади 17.332: Всеки, който описва или чува която и да било част от тази обстойна 
тема, много скоро ще приеме безпричинната милост на Шри Кришна Чайтаня 
Махапрабху. 
 
ЧЧ Ади 17.333: [Тук авторът отново описва Панча-татва] Шри Кришна Чайтаня, 
Прабху Нитянанда, Шри Адвейта, Гададхара, Шриваса и всичките предани на Бог 
Чайтаня. 
 
ЧЧ Ади 17.334: Поднасям смирените си почитания на всички жители на Вриндавана. 
Желая да поставя техните лотосови нозе на своята глава с огромно смирение. 
 
ЧЧ Ади 17.335-336: Бих желал да поставя лотосовите нозе на Госвамите на своята 
глава. Техните имена са Шри Сварупа Дамодара, Шри Рупа Госвами, Шри Санатана 
Госвами, Шри Рагхунатха даса Госвами и Шри Джива Госвами. Поставяйки техните 
лотосови нозе на главата си, винаги надявайки се да им служа, аз Кришнадаса, 
разказвам „Шри Чайтаня Чаритамрита” следвайки техните стъпки. 
 

 


