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Глава 1 

По-късните забавления на Бог Шри Чайтаня Махапрабху 

 

 

ЧЧ Мадхя 1.1: Дори и човек без никакво познание може незабавно да придобие всяко 
знание просто с благословията на Шри Чайтаня Махапрабху. Затова аз се моля на Бога 
за безпричинната Му милост към мен. 

ЧЧ Мадхя 1.2: Поднасям почитанията си 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 и така да дарят всички с благословията си.  

ЧЧ Мадхя 1.3: Слава на всемилостивите Радха и Мадана Мохана! Аз съм недъгав и 
заблуден, но въпреки това Те ме водят и Техните лотосови нозе са всичко за мен. 

ЧЧ Мадхя 1.4: В богато украсен храм във Вриндавана, под дърво на желанията Шри 
Шри Радха-Говинда, обгрижвани от най-близките им приятелки, седят на сияен трон. 
На Тях поднасям смирените си почитания. 

ЧЧ Мадхя 1.5: Дано Гопинатхаджи, който привлича всички гопи с песента на флейтата 
си и който е захванал най-мелодичния раса танц на брега на река Ямуна във 
Вамшиврата, да бъде милостив към нас. 

ЧЧ Мадхя 1.6: Слава на Шри Гаурахари, който е океан от милост! Слава на Теб, сине 
на Шачидеви, защото Ти си единственият приятел на всички паднали души! 

ЧЧ Мадхя 1.7: Слава на Бог Нитянандана и Адвайта Прабху, слава и на всички 
отдадени на Бог Чайтаня, начело с Шриваса Тхакура. 

ЧЧ Мадхя 1.8: Вече описах накратко ади-лила (първите забавления), които са 
представени в подробности от Вриндавана даса Тхакура. 

ЧЧ Мадхя 1.9: Затова разказвам само най-важното от тези събития всички необходими 
детайли вече са споменати в това резюме. 

ЧЧ Мадхя 1.10: Да се опишат безкрайните забавления на Шри Чайтаня Махапрабху е 
невъзможно, но сега ми се иска да разкажа главните събития и накратко да споделя 
забавленията, които се случват накрая. 



  4

ЧЧ Мадхя 1.11-12: Ще спомена най-важното от онази част, която Вриндавана даса 
Тхакура е описал много детайлно в книгата си „Чайтаня Мангала”. За забележителните 
събития, обаче, ще разкажа подробно по-късно. 

ЧЧ Мадхя 1.13: Всъщност оторизираният съставител на забавленията на Шри Чайтаня 
Махапрабху е Шрила Вриндавана даса, инкарнацията на Вясадева. Само благодарение 
на неговата заръка се опитвам да предъвча остатъците от храната му.  

ЧЧ Мадхя 1.14: Като поставям лотосовите му нозе върху главата си в дълбока 
отдаденост, сега ще разкажа накратко последните забавления на Бога. 

ЧЧ Мадхя 1.15: В продължение на двадесет и четири години Бог Шри Чайтаня 
Махабрабху си остана вкъщи и забавленията Му през този период се наричат ади-лила.  

ЧЧ Мадхя 1.16: В края на двадесет и четвъртата си година през месец Магха, по време 
на нарастващата луна, Богът прие ордена на отречението от живота, санняса. 

ЧЧ Мадхя 1.17: След като прие санняса, Бог Чайтаня остана в материалния свят още 
двадесет и четири години. Забавленията Му в този период се наричат шеша-лила, или 
късните Му забавления.  

ЧЧ Мадхя 1.18: Късните забавления на Бога, случили се през последните двадесет и 
четири години от живота Му, се наричат мадхя (средни) и антя (последни). Всички 
отдадени на Бога говорят за забавленията Му според това разделение.  

ЧЧ Мадхя 1.19: В продължение на шест години от последните двадесет и четири, Шри 
Чайтаня Махапрабху обиколи цяла Индия, от Джаганатха Пури до Бенгал и от нос 
Коморин до Вриндавана. 

ЧЧ Мадхя 1.20: Всичките забавления на Бога по тези места са известни като мадхя-
лила, а последващите се наричат антя-лила.  

ЧЧ Мадхя 1.21: Така забавленията на Бога са разделени на три периода – ади-лила, 
мадхя-лила и антя-лила. Сега аз най-подробно ще опиша мадхя-лила.  

ЧЧ Мадхя 1.22: Осемнадесет години без прекъсване Бог Чайтаня Махапрабху остана в 
Джаганатха Пури и чрез собственото си поведение наставляваше всички живи 
същества как да извършват предано служене. 

ЧЧ Мадхя 1.23: Шест от тези осемнадесет години в Джаганатха Пури, Шри Чайтаня 
Махапрабху живя с многобройните си отдадени. Като пееше и танцуваше, Той въведе 
любящото служене към Бог.  

ЧЧ Мадхя 1.24: Бог Шри Чайтаня Махапрабху изпрати Нитянанда Прабху от 
Джаганатха Пури в Бенгал, известен като Гауда-деша, и Бог Нитянанда Прабху потопи 
тази страна в трансцендентално любящо служене към Бога. 
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ЧЧ Мадхя 1.25: Шри Нитянанда Прабху по природа изпълняваше трансцендентално 
любящо служене към Бог Кришна с голямо вдъхновение. Сега, когато Шри Чайтаня 
Махапрабху му заръча, Той разпространи това любящо служене навред. 

ЧЧ Мадхя 1.26: Отдавам безброй поклони на лотосовите нозе на Шри Нитянанда 
Прабху, който бе толкова милостив да разнесе служенето на Бог Чайтаня Махапрабху 
по целия свят. 

ЧЧ Мадхя 1.27: Чайтаня Махапрабху се обръщаше към Нитянанда Прабху като към 
по-голям брат, докато Нитянанда Прабху се обръщаше към Шри Чайтаня Махапрабху 
като към Своя Бог. 

ЧЧ Мадхя 1.28: Макар Нитянанда Прабху да е не друг, а самият Баларама, Той 
въпреки това винаги смята себе си за вечен слуга на Шри Чайтаня Махпрабху. 

ЧЧ Мадхя 1.29: Нитянанда Прабху молеше всички да служат на Шри Чайтаня 
Махапрабху, да възпяват славата Му и да произнасят името Му. Нитянанда Прабху 
заявяваше, че онзи, който отдава предано служене на Шри Чайтаня Махапрабху, е 
Негов живот и душа. 

ЧЧ Мадхя 1.30: По този начин Шрила Нитянанда Прабху посвети всеки без 
изключение в култа към Шри Чайтаня Махапрабху. Макар хората да бяха паднали 
души и богохулници, чрез този процес те намериха освобождение.  

ЧЧ Мадхя 1.31: После Бог Шри Чайтаня Махапрабху изпрати двамата братя Шрила 
Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами във Вражда. По Негова заръка те отидоха в 
Шри Вриндавана-дхама. 

ЧЧ Мадхя 1.32: След като отидоха във Вриндавана, братята проповядваха преданото 
служене и откриха множество места за поклонение. Те въведоха служенето конкретно 
към Мадана Мохана и Говиндаджи. 

ЧЧ Мадхя 1.33: Двамата братя Рупа Госвами и Санатана Госвами донесоха различни 
писания във Вриндавана и събраха най-същностното от тях в книги върху преданото 
служене, които сами съставиха.  

ЧЧ Мадхя 1.34: Госвамите проповядваха преданото служене въз основа на 
аналитичното изучаване на всички поверителни ведически текстове. Те правеха това по 
заръка на Шри Чайтаня Махапрабху. Така човек може да разбере най-поверителното 
предано служене на Вриндавана.  

ЧЧ Мадхя 1.35: Някои от книгите, съставени от Шрила Санатана Госвами, са „Хари 
Бхакти Виласа”, „Брихад Бхагаватамрита”, „Дашама Типпани” и „Дашама Чарита”. 

ЧЧ Мадхя 1.36: Вече изредихме имената на четири книги от Санатана Госвами. Също 
като него Шрила Рупа Госвами състави много книги, които никой не може дори да 
изброи.  
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ЧЧ Мадхя 1.37: Затова ще изредя главните книги, съставени от Шрила Рупа Госвами. 
Той е описал забавленията във Вриндавана в 100 000 стиха. 

ЧЧ Мадхя 1.38: Книгите, съставени от Шрила Рупа Госвами, включват „Бхакти 
Расамрита Синдху”, „Видагдха Мадхава”, „Уджвала Ниламани” и „Лалита Мадхава”. 

ЧЧ Мадхя 1.40: Шрила Рупа Госвами също така състави „Дана Кели Каумуди”, 
„Стававали”, „Лила Ччханда”, „Падявали”, „Говинда Вирудавали”, „Матхура Махатмя” 
и „Натака Варнана”.  

ЧЧ Мадхя 1.41: Кой може да изброи останалите книги (като се започне от „Лагху 
Бхагаватамрита”), написани от Шрила Рупа Госвами? Той е описал забавленията във 
Вриндавана във всички тях.  

ЧЧ Мадхя 1.42: Племенникът на Шри Рупа Госвами, Шрила Джива Госвами, също 
състави толкова много книги за преданото служене, че не могат да се изброят. 

ЧЧ Мадхя 1.43: В „Шри Бхагавата Сансарбха”, Шрила Джива Госвами прави своите 
заключения за крайната цел на преданото служене. 

ЧЧ Мадхя 1.44: Най-известният и солиден трансцендентален текст е книгата на име 
„Гопала Чампу”. В тази книга се установяват вечните забавления на Бога и се описват 
изцяло трансцеденталните взаимоотношения във Вриндавана.  

ЧЧ Мадхя 1.45: Така Шрила Рупа Госвами, Санатана Госвами и техният племенник 
Шрила Джива Госвами, както и практически всички членове на семейството им, 
живееха във Вриндавана и публикуваха важни книги за преданото служене.  

ЧЧ Мадхя 1.46: Първата година, след като Шри Чайтаня Махапрабху прие ордена на 
отречението, всички отдадени, начело с Шри Адеайта Прабху, отидоха да видят Бога в 
Джаганатха Пури. 

ЧЧ Мадхя 1.47: След като присъстваха на церемонията Ратха Ятра в Джаганатха Пури, 
всички отдадени останаха там в продължение на 4 месеца и дълбоко се наслаждаваха на 
компанията на Шри Чайтаня Махапрабху като правеха киртан (пееха мантри и 
танцуваха). 

ЧЧ Мадхя 1.48: На изпроводяк Богът помоли всички отдадени: „Моля ви, идвайте тук 
всяка година за фестивала Ратха Ятра, отбелязващ пътуването на Бог Джагантха към 
храма на Гундича.“ 

ЧЧ Мадхя 1.49: По поръка на Шри Чайтаня Махапрабху всички отдадени Го 
посещаваха всяка година. Оставаха за фестивала Гундича в Джаганнатха Пури и след 
четири месеца се завръщаха по домовете си. 
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ЧЧ Мадхя 1.50: Срещите се състояха  двадесет поредни години без прекъсване и 
преживяването стана дотолкова интензивно, че Богът и отдадените не можеха да са 
щастливи без тези срещи.  

ЧЧ Мадхя 1.51: Последните дванадесет години бяха посветени просто на наслаждение 
на забавленията на Кришна в разделение в сърцето на Бога.  

ЧЧ Мадхя 1.52: В настроение на раздяла Бог Чайтаня Махапрабху се държеше като 
луд ден и нощ. Понякога се смееше, понякога плачеше, понякога танцуваше, а понякога 
мантруваше в неизмеримата си мъка. 

ЧЧ Мадхя 1.53: В подобни моменти Шри Чайтаня Махапрабху посещаваше Бог 
Джаганнатха. Тогава чувствата му бяха точно като на гопите, когато виждат Кришна 
при Курукшетра след дълга раздяла. Кришна отива да посети Курукшетра с брат си и 
сестра си. 

ЧЧ Мадхя 1.54: Когато Чайтаня Махапрабху танцуваше пред колесницата по време на 
фестивала, Той винаги пееше следните два стиха. 

ЧЧ Мадхя 1.55: „Сдобих се с Господаря на Моя живот, за когото изгарях в огъня на 
неутолими желания.“ 

ЧЧ Мадхя 1.56: Бог Чайтаня Махпрабху пееше тази песен (сеита парана-натха) 
особено по време на втората половина на деня и си мислеше, „Нека взема Кришна и да 
се върна във Вриндавана.“ Този екстаз неизменно изпълваше сърцето Му. 

ЧЧ Мадхя 1.57: В подобен екстаз Шри Чайтаня Махапрабху рецитираше един стих, 
докато танцуваше пред Бог Джаганнатха. Почти никой не можеше да разбере 
значението на този стих. 

ЧЧ Мадхя 1.58: „Същият този, който открадна сърцето ми в младостта ми, сега ме е 
завладял отново. Това са същите лунни нощи на месец Чаитра. Същият аромат на цветя 
малати и същият сладък повей долитат от гората с дръвчета кадамба. В интимните ни 
отношения и аз съм същата влюбена, но въпреки това умът ми не е доволен тук. Иска 
ми се да се върна на онова място на брега на река Рева под дървото Ветаси. Това е 
моето желание.“1 

ЧЧ Мадхя 1.59: На пръв поглед този стих изразява копнежа, споделян между някое 
обикновено момче и момиче, но истинското му дълбоко значение бе известно само на 
Сварупа Дамодара. Не щеш ли, една година Рупа Госвами също беше там. 

ЧЧ Мадхя 1.60: Макар че значението на стиха бе известно само на Сварупа Дамодара, 
след като го чу от Чайтаня Махапрабху, Рупа Госвами незабавно съчини друг стих, 
който описваше значението на оригиналния стих. 

                                                 
1 Падявали 386 



  8

ЧЧ Мадхя 1.61: След като състави този стих, Рупа Госвами го написа на едно палмово 
листо и го сложи на сламения покрив на къщата, в която живееше. 

ЧЧ Мадхя 1.62: Като съчини стиха и го пъхна на покрива на дома си, Шрила Рупа 
Госвами отиде да се изкъпе в морето. В това време Бог Чайтаня Махапрабху отиде до 
колибата му, за да го види. 

ЧЧ Мадхя 1.63: За да избегнат суматохата, три велики личности – Харидаса Тхакура, 
Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами – не влизаха в храма на Джаганатха.  

ЧЧ Мадхя 1.64: Всеки ден Шри Чайтаня Махапрабху отиваше да присъства на 
церемонията упала-бхога в храма на Джаганнатха и след това се отбиваше при тези три 
велики личности на път към дома. 

ЧЧ Мадхя 1.65: Ако някой от тях не си беше вкъщи, Той отиваше при другите. Беше 
Му навик.  

ЧЧ Мадхя 1.66: Когато Шри Чайтаня Махапрабху отиде в дома на Шрила Рупа 
Госвами, Той случайно видя палмовото листо на покрива и така прочете съчинения 
стих. 

ЧЧ Мадхя 1.67: След като го прочете, Шри Чайтаня Махапрабху изпадна в екстаз. 
Докато беше в това състояние, Шрила Рупа Госвами се върна и незабавно се просна на 
земята като пръчка. 

ЧЧ Мадхя 1.68: Когато Шрила Рупа Госвами се просна на земята като пръчка, Шри 
Чайтаня Махапрабху се изправи и го зашлеви. А после, като го взе в скута си, му 
заговори. 

ЧЧ Мадхя 1.69: „Никой не знае значението на Моя стих,“ каза Чайтаня Махапрабху. 
„Как можа да разбереш какво искам да кажа?“ 

ЧЧ Мадхя 1.70: Като изрече това, Бог Чайтаня Махапрабху обсипа с различни 
благославии Рупа Госвами, след което взе стиха и по-късно го показа на Сварупа 
Госвами.  

ЧЧ Мадхя 1.71: Като показа стиха на Сварупа Дамодара с голямо удивление, Чайтаня 
Махапрабху го попита как е възможно Рупа Госвами да разбере какво е имал наум. 

ЧЧ Мадхя 1.72: Шрила Сварупа Дамодара Госвами отвърна следното на Бог Чайтаня 
Махапрабху: „Ако Рупа Госвами може да разбере твоите мисли и намерения, той 
сигурно е получил Твоята специална благословия.“ 

ЧЧ Мадхя 1.73: Богът каза: „Рупа Госвами толкова ме зарадва, че го прегърнах и го 
дарих с всички необходими енергии за проповядване култа на бхакти. 
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ЧЧ Мадхя 1.74: Приемам Рупа Госвами за особено способен да разбере поверителната 
мъдрост на преданото служене и ти препоръчвам да му обясниш преданото служене в 
по-голяма дълбочина.“ 

ЧЧ Мадхя 1.75: По-нататък ще дам подробно описание на тези случки. Сега само ги 
маркирам. 

ЧЧ Мадхя 1.76: (Тази строфа е произнесена от Шримати Радхарани.) „Скъпа 
приятелко, срещнах стария си много скъп приятел Кришна на това поле Курукшетра. 
Аз съм същата Радхарани и сега Ние се намираме отново. Много е приятно и все пак Аз 
бих желала да идем на брега на Ямуна под дърветата на тамошната гора. Иска ми се да 
чуя трептенето на петата нота на флейтата Му, на която Той свири тъй сладостно в 
онази Вриндаванска гора.“2 

ЧЧ Мадхя 1.77: О, отдадени, моля ви, чуйте кратко обяснение на този стих. Така си 
мислеше Бог Чайтаня Махапрабху, след като видя муртито на Джаганнатха. 

ЧЧ Мадхя 1.78: Той мислеше за Шримати Радхарани, която се бе срещнала с Кришна 
на полето на Курукшетра. Макар и да Го бе видяла там, Тя мислеше за Него по следния 
начин. 

ЧЧ Мадхя 1.79: Тя мислеше за Него в спокойната и тиха атмосфера на Вриндавана, 
облечен като пастирче. Но на Курукшетра Той бе с царските си одежди, заобиколен от 
слонове, коне и тълпи хора. Затова атмосферата на подобава на Тяхната среща.  

ЧЧ Мадхя 1.80: Така при тази среща на Курукшетра Радхарани мислеше за 
атмосферата на Вриндавана и мечтаеше Кришна да Я отведе отново там, за да изпълни 
Нейните желания в онази спокойна атмосфера.  

ЧЧ Мадхя 1.81: Гопите казват следното: „Скъпи Господи, чийто пъп е като лотосов 
цвят, Твоите лотосови нозе са единствения подслон за онези, които са пропаднали в 
дълбокия кладенец на материалното съществуване. Велики мистични йоги и високо 
образовани философи обожават и медитират върху нозете Ти. Иска ни се тези лотосови 
нозе да събудят и в сърцата ни, макар и да сме само обикновени жени, затрупани с 
домашни задачи.“3 

ЧЧ Мадхя 1.82: Гопите си мислеха: „Скъпи Господи, ако лотосовите Ти нозе отново 
стъпят при нас във Вриндавана, нашите желания ще бъдат изпълнени.“ 

ЧЧ Мадхя 1.83: В един стих Рупа Госвами обяснява поверителното значение на 
строфата от „Шримад Бхагаватам”, за да бъде разбрана от всички хора.  

                                                 
2 Падявали 387 

3 Шримад Бхагаватам 10.82.48 
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ЧЧ Мадхя 1.84: Гопите продължиха: „Скъпи Кришна, аромата на сладостните Ти 
забавления се носи из всички гори на славната земя на Вриндавана, заобиколена от 
сладостта на региона Матхура. В благата атмосфера на тази чудна земя Ти можеш да се 
забавляваш с флейта на уста, заобиколен от нас, гопите, чиито сърца са постоянно в 
плен на непредвидими екстатични емоции.“4 

ЧЧ Мадхя 1.85: Така, когато Шри Чайтаня Махапрабху видя Джаганнатха, Той видя, 
че Богът бе със сестра си Субхадра и нямаше флейта в ръка. 

ЧЧ Мадхя 1.86: Погълнат от екстаза на гопите, Бог Чайтаня Махапрабху пожела да 
види Джаганнатха в изначалната Му форма на Кришна, сина на Нанда Махараджа, да 
стои във Вриндавана, красив с извитата си на три места снага. Желанието Му да види 
тази форма неизменно нарастваше. 

ЧЧ Мадхя 1.87: Точно както Радхарани говореше несвързано с една пчела в 
присъствието на Уддхава, така и Шри Чайтаня Махапрабху ден и нощ говореше в 
екстаза си несвързано като луд. 

ЧЧ Мадхя 1.88: Последните дванадесет години от живота на Шри Чайтаня 
Махапрабху преминаха в трансцедентална лудост. Така Той се забавляваше по три 
начина. 

ЧЧ Мадхя 1.89: През първите двадесет и четири години след като прие ордена на 
отречението, забавленията на Шри Чайтаня Махапрабху бяха неограничени и 
непроницаеми. Кой може да разбере смисъла на подобни забавления? 

ЧЧ Мадхя 1.90: За повече яснота, ще направя кратък преглед на основните забавления. 

ЧЧ Мадхя 1.91: Това е първото кратко описание. След като прие санняса, Чайтаня 
Махапрабху тръгна към Вриндавана. 

ЧЧ Мадхя 1.92. Когато тръгна към Вриндавана, Шри Чайтаня Махапрабху бе обзет от 
екстатична любов към Кришна и загуби всякакъв спомен за външния свят. Така Той 
пътува без да спира в продължение на три дни из Радха-деша, онази страна, където река 
Ганг не тече.  

ЧЧ Мадхя 1.93: Първо Бог Нитянанда обърка Шри Чайтаня Махапрабху, като Го 
заведе на брега на Ганга и му каза, че това е Ямуна. 

ЧЧ Мадхя 1.94: След три дни Бог Чайтаня Махапрабху се появи в дома на Адвеита 
Ачария в Шантипура и прие подаяния. Това беше първото Му приемане на подаяния. 
Там през нощта Той събра хората заедно да пеят мантри.  

                                                 
4 Лалита Мадхава 10.38 от Шрила Рупа Госвами 
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ЧЧ Мадхя 1.95: В дома на Адвеита Прабху Той се видя с майка си и с всички отдадени 
от Маяпура. Уреди всичко и после замина за Джаганнатха Пури. 

ЧЧ Мадхя 1.96: На път за Джаганнатха Пури Чайтаня Махапрабху извърши много 
други забавления. Посети различни храмове и чу историята за Мадхавендра Пури и 
установяването на Гопала.  

ЧЧ Мадхя 1.97: От Нитянанда Прабху Бог Чайтаня Махапрабху чу историята за 
Кшира-чури Гопинатха и свидетеля Гопала. После Нитянанда Прабху счупи санняския 
жезъл на Бог Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 1.98: След като Нитянанда Прабху Му счупи жезъла, Чайтаня Махапрабху 
привидно много се ядоса и изостави Неговата компания, за да тръгне към храма на 
Джаганнатха. Когато Чайтаня Махапрабху влезе с храма на Джаганнатха и видя Бог 
Джаганнатха, Той незабавно изгуби съзнание и падна на земята. 

ЧЧ Мадхя 1.99: След като Бог Чайтаня Махапрабху видя Бог Джаганнатха в храма и 
падна в безсъзнание, Сарвабхаума Бхаттачария го прибра в дома си. Богът остана в 
несвяст до следобеда, когато най-после се съвзе.  

ЧЧ Мадхя 1.100: Богът беше оставил Нитянанда и бе отишъл сам в храма на 
Джаганнатха, но по-късно Нитянанда, Джагадананда, Дамодара и Мукунда отидоха да 
Го видят и останаха много доволни.  

ЧЧ Мадхя 1.101: След тази случка Бог Чайтаня Махапрабху дари с милостта си 
Сарвабхаума Бхаттачария, като му показа изначалната си форма като Бога.  

ЧЧ Мадхя 1.102: След като удостои с милостта си Сарвабхаума Бхаттачария, Богът се 
отправи към южна Индия. Като стигна до Курма-кшетра, Той дари освобождение на 
човек на име Васудева.  

ЧЧ Мадхя 1.103: След като посети Курма-кшетра, Богът отиде до храма на Джияда-
нрисимха в Южна Индия и отдаде Своите молитви към Бог Нрисимхадева. По път, Той 
представи мантруването на Харе Кришна маха-мантра във всяко село.  

ЧЧ Мадхя 1.104: Веднъж Богът обърка гората на брега на река Годавари с Вриндавана. 
На това място се случи да се срещне с Рамананда Рая.  

ЧЧ Мадхя 1.105: Той посети места, познати като Тирумала и Тирупати, където надлъж 
и шир проповядваше възпяването на святото име на Бога.  

ЧЧ Мадхя 1.106: След като посети храмовете в Тирумала и Тирупати се наложи Шри 
Чайтаня Махапрабху да покори няколко атеиста. След това Той отиде в храма на 
Аховала-нрисимха.  

ЧЧ Мадхя 1.107: Когато Шри Чайтаня Махапрабху отиде до земята на Шри Ранга-
кшетра, на брега на Кавери, Той посети храма на Шри Ранганатха и там бе залят от 
екстаза на любовта към Бога.  
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ЧЧ Мадхя 1.108: Шри Чайтаня Махапрабху живя четири месеца от дъждовния сезон в 
дома на Трималла Бхатта.  

ЧЧ Мадхя 1.109: Шри Трималла Бхатта бе както член на Шри Ваишнава 
общостността, така и извисен учен; поради това, когато видя Чайтаня Махапрабху, 
който бе голям учен и велик отдаден на Бога, той бе изключително удивен.  

ЧЧ Мадхя 1.110: Бог Шри Чайтаня Махапрабху прекара месеците Чатурмася с Шри 
Ваишнавите, пеейки, мантрувайки святото име и танцувайки.  

ЧЧ Мадхя 1.111: След края на Чатурмася, Бог Чайтаня Махапрабху продължи да 
пътува из Южна Индия. По това време Той срещна Парамананда Пури.  

ЧЧ Мадхя 1.112: След това Кришнадаса, слугата на Бог Чайтаня Махапрабху, бе 
спасен от лапите на Бхаттатхари. Сетне Чайтаня Махапрабху проповядваше, че 
брамините, които бяха привързани към мантруването на името на Бог Рама, би 
трябвало да мантруват името на Бог Кришна.  

ЧЧ Мадхя 1.113: После Шри Чайтаня Махапрабху срещна Шри Ранга Пури и облекчи 
страданията на брамин с името Рамадаса.  

ЧЧ Мадхя 1.114: Чайтаня Махапрабху също имаше дискусия с общността Таттвавади, 
и Таттвавадите почувстваха, че са ваишнави от по-ниско качество.  

ЧЧ Мадхя 1.115: След това Шри Чайтаня Махапрабху посети Вишну храмовете на 
Анантадева, Пурушоттама, Шри Джанардана, Падманабха и Васудева.  

ЧЧ Мадхя 1.116: Сетне Бог Чайтаня Махапрабху освободи прославените дървета 
Сапта-тала, изкъпа се в Сетубандха Рамешвара и посети храма на Бог Шива, познат 
като Рамешвара. 

ЧЧ Мадхя 1.117: В Рамешвара Шри Чайтаня Махапрабху имаше шанса да прочете 
Курма Пурана, в която откри, че образът на отвлечената от Равана Сита не е била 
истинската Сита, а просто сянка.  

ЧЧ Мадхя 1.118: Шри Чайтаня Махапрабху бе много радостен да прочете за 
неистинската Сита. Той си спомни Своята среща с Рамадаса Випра, който много 
съжаляваше, че майка Сита е била отвлечена от Равана.  

ЧЧ Мадхя 1.119: Всъщност, Бог Чайтаня Махапрабху пламенно откъсна тази страница 
от Курма Пурана, въпреки че книгата бе много древна, и по-късно я показа на Рамадаса 
Випра, чието нещастие бе облекчено.  

ЧЧ Мадхя 1.120: Шри Чайтаня Махапрабху намери и две други книги, озаглавени 
„Брахма Самхита“ и „Кришна Карнамрита“. Познавайки книгите като изключителни, 
Той ги взе, за да ги представи на Своите бхакти.  

ЧЧ Мадхя 1.121: След като взе тези книги, Шри Чайтаня Махапрабху се върна в 
Джаганнатха Пури. В това време се извършваше церемонията по къпане на 
Джаганнатха и Той я погледа.  
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ЧЧ Мадхя 1.122: Когато Джаганнатха отсъстваше от храма, Чайтаня Махапрабху не 
можеше да Го вижда и така, чувствайки раздяла, Той напусна Джаганнатха Пури, за да 
отиде на място, познато като Алаланатха.  

ЧЧ Мадхя 1.123: За няколко дни Шри Чайтаня Махапрабху остана в Алаланатха. 
Междувременно, Той получи новини, че всички бхакти от Бенгал отиваха в 
Джаганнатха Пури.  

ЧЧ Мадхя 1.124: Когато бхактите от Бенгал пристигнаха в Джаганнатха Пури, и 
Нитянанда Прабху, и Сарвабхаума Бхаттачария усърдно се опитаха да убедят Шри 
Чайтаня Махапрабху да се върне обратно в Джаганнатха Пури.  

ЧЧ Мадхя 1.125: Когато накрая Бог Чайтаня Махапрабху напусна Алаланатха, за да се 
върне в Джаганнатха Пури, поради раздялата с Джаганнатха Той бе съкрушен и през 
деня, и през нощта. Страданието Му нямаше край. През това време, всички предани от 
различни части на Бенгал, и специално от Навадвипа, пристигнаха в Джаганнатха 
Пури.  

ЧЧ Мадхя 1.126: След обмисляне, всички отдадени започнаха да възпяват съвместно 
святото име. Така, посредством екстаза на мантруването, умът на Бог Чайтаня бе 
умиротворен.  

ЧЧ Мадхя 1.127: Преди, когато обикаляше Южна Индия, на бреговете на Годавари 
Шри Чайтаня Махапрабху бе срещнал Рамананда Рая. Тогава бе решено, че Рамананда 
Рая ще напусне поста си на губернатор и ще се върне в Джаганнатха Пури, за да живее 
с Шри Чайтаня Махапрабху.  

ЧЧ Мадхя 1.128: По заръка на Шри Чайтаня Махапрабху, Шри Рамананда Рая напусна 
царя и се завърна в Джаганнатха Пури. След като той пристигна, Шри Чайтаня 
Махапрабху бе много радостен да разговаря с него ден и нощ за Бог Кришна и 
Неговите забавления.  

ЧЧ Мадхя 1.129: След пристигането на Рамананда Рая, Шри Чайтаня Махапрабху дари 
със Своята милост Каши Мишра и срещна Прадиюмна Мишра и други предани. В това 
време в Джаганнатха Пури дойдоха три личности, за да видят Бог Чайтаня: 
Парамананда Пури, Говинда и Кашишвара. 

ЧЧ Мадхя 1.130: Накрая имаше среща със Сварупа Дамодара. Богът бе изключително 
щастлив. После се състоя среща с Шикхи Махити и Бхавананда Рая, бащата на 
Рамананда Рая.  

ЧЧ Мадхя 1.131: Всички предани от Бенгал започнаха постепенно да пристигнат в 
Джаганнатха Пури. По същото време жителите на Кулина-грама също дойдоха да видят 
Шри Чайтаня Махапрабху за първи път.  

ЧЧ Мадхя 1.132: Последно, заедно с Шивананда Сена, дойдоха Нарахари даса и други 
жители на Кханда, и Шри Чайтаня Махапрабху се срещна с тях.  

ЧЧ Мадхя 1.133: След като видя церемонията по къпането на Бог Джаганнатха, Шри 
Чайтаня Махапрабху, с помощта на много бхакти, изми и почисти храма Шри Гундича. 
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ЧЧ Мадхя 1.134: Сетне, Бог Чайтаня Махапрабху и всички бхакти гледаха Ратха Ятра, 
празничната церемония с колесница. Сам Чайтаня Махапрабху танцуваше пред 
каретата, а след като потанцува, Той влезе в една градина.  

ЧЧ Мадхя 1.135: В тази градина Бог Чайтаня Махапрабху дари Своята милост на Цар 
Пратапарудра. След това, когато бхактите от Бенгал щяха да поемат обратно към 
вкъщи, Богът даде отделни напътствия на почти всеки един от тях.  

ЧЧ Мадхя 1.136: Шри Чайтаня Махапрабху желаеше да се среща с всички бхакти от 
Бенгал всяка година.  Затова Той им заръча да идват за фестивала Ратха-ятра ежегодно.  

ЧЧ Мадхя 1.137: Шри Чайтаня Махапрабху бе поканен да вечеря в дома на 
Сарвабхаума Бхаттачария. Докато се хранеше обилно, зетят на Сарвабхаума 
Бхаттачария (съпругът на неговата дъщеря Сатхи) Го критикуваше. Заради това, 
майката на Сатхи го прокле, молейки се Сатхи да остане вдовица. С други думи, тя 
прокле своя зет да умре.  

ЧЧ Мадхя 1.138: В края на годината всички бхакти от Бенгал, начело с Адвейта 
Ачария отново дойдоха да видят Бога. Всъщност, имаше огромен наплив на бхакти съм 
Джаганнатха Пури.  

ЧЧ Мадхя 1.139: Когато всички отдадени от Бенгал пристигнаха, Шри Чайтаня 
Махапрабху ги разпредели по жилищни квартири, а Шивананда Сена бе отговорник за 
тяхната издръжка.  

ЧЧ Мадхя 1.140: Едно куче придружаваше Шивананда Сена и бхактите. То беше 
такъв късметлия, че след като зърна лотосовите нозе на Бог Чайтаня Махапрабху, бе 
освободено и се завърна обратно вкъщи, обратно при Бога.  

ЧЧ Мадхя 1.141: Всички срещнаха Сарвабхаума Бхаттачария по пътя му към 
Варанаси.  

ЧЧ Мадхя 1.142: Щом пристигнаха в Джаганнатха Пури, всички ваишнави се 
срещнаха с Шри Чайтаня Махапрабху. По-късно, Шри Чайтаня Махапрабху, вземайки 
всички бхакти със себе си, се забавляваше във водата.  

ЧЧ Мадхя 1.143: Първо, Богът изми изцяло храма Гундича. Сетне, всеки видя 
фестивала Ратха Ятра и танците на Бога пред колесницата.  

ЧЧ Мадхя 1.144: В градината по пътя от Джаганнатха Пури до храма Гундича, Бог 
Чайтаня Махапрабху изпълни разнообразни забавления. Брамин на име Кришнадаса 
извърши церемонията по къпане на Бог Шри Чайтаня Махапрабху.  

ЧЧ Мадхя 1.145: След като танцува в храма Гундича, Богът, заедно със Своите 
бхакти, се позабавлява във водата, а в деня на Хера-панчами те всички видяха 
дейностите на богинята на щастието, Лакшмидеви.  

ЧЧ Мадхя 1.146: На Джанмащами, рождения ден на Бог Кришна, Шри Чайтаня 
Махапрабху се преоблече като пастирче. В това време, Той носеше кобилица с гърнета 
кисело мляко и развърташе тояга.  
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ЧЧ Мадхя 1.147: После, Шри Чайтаня Махапрабху се сбогува с всички бхакти от 
Гауда-деша (Бенгал) и продължи да мантрува с тези, които винаги оставаха с Него – 
Неговите приближени отдадени.  

ЧЧ Мадхя 1.148: За да посети Вриндавана, Богът отиде до Гауда-деша (Бенгал). По 
пътя Цар Пратапарудра извърши множество видове служене, за да удовлетвори Бога.  

ЧЧ Мадхя 1.149: По пътя към Вриндавана през Бенгал, имаше инцидент, в който с 
Пури Госай бе разменено парче плат. Шри Рамананда Рая придружи Бога до град 
Бхадрака.  

ЧЧ Мадхя 1.150: Когато Шри Чайтаня Махапрабху достигна Видянагара, Бенгал, по 
пътя към Вриндавана, Той спря в дома на Видя-вачаспати, който бе брат на 
Сарвабхаума Бхаттачария. Събраха се огромни тълпи от хора, щом Бог Чайтаня 
Махапрабху внезапно пристигна в къщата му.  

ЧЧ Мадхя 1.151: Пет поредни дни всички хора се събираха, за да видят Бога, и така 
нямаше почивка. Изпълнен със страх от тълпата, Бог Чайтаня Махапрабху напусна през 
нощта и отиде в град Кулия (днешен Навадвипа).  

ЧЧ Мадхя 1.152: Чувайки за пристигането на Бога в Кулия-грама, стотици хиляди хора 
отидоха да Го видят.  

ЧЧ Мадхя 1.153: Специфичните дела на Шри Чайтаня Махапрабху по това време бяха, 
че Той показа благоразположението си към Девананда Пандита и опрости брамина, 
познат като Гопала Чапала, който бе извършил оскърбление в лотосовите нозе на 
Шриваса Тхакура.  

ЧЧ Мадхя 1.154: Дойдоха много атеисти и богохулници, които паднаха в лотосовите 
нозе на Бога, а Той в замяна им прости и ги дари с любовта към Кришна.  

ЧЧ Мадхя 1.155: Когато Шри Нрисимхананда Брахмачари чу, че Бог Чайтаня 
Махапрабху би искал да отиде до Вриндавана, той бе много удовлетворен и 
въображаемо започна да украсява пътя дотам.  

ЧЧ Мадхя 1.156: Първо Нрисимхананда Брахмачари си представи широк път, който 
започваше от град Кулия. Той украси пътя със скъпоценности, върху които бяха 
разстлани цветя без стебла.  

ЧЧ Мадхя 1.157: Във въображението си той украси двете страни на пътя с нацъфтели 
дървета бакула. И от двете страни, на разстояние едно от друго, той постави езера с 
трансцендентална природа.  

ЧЧ Мадхя 1.158:  Край езерата имаше места за къпане, изградени от скъпоценности и 
пълни с цъфтящи лотосови цветове. Срещаха се различни чуруликащи птички, а водата 
бе точно като нектар.  

ЧЧ Мадхя 1.159: По целия път лъхаха множество прохладни бризове, които донасяха 
аромати на различни цветя. Той продължи изграждането на пътя до Канай Наташала.  
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ЧЧ Мадхя 1.160: В ума на Нрисимхананда Брахмачари пътят не можеше да продължи 
нататък от Канай Наташала. Той не разбираше защо изграждането на пътя не може да 
бъде завършено и поради това бе удивен.  

ЧЧ Мадхя 1.161: С голяма убедителност той каза на бхактите, че Бог Чайтаня този 
път няма да стигне до Вриндавана.  

ЧЧ Мадхя 1.162: Нрисимхананда Брахмачари рече: „ Богът ще отиде до Канай 
Наташала и после ще се върне. Всички вие ще разберете за това по-късно, но сега аз ви 
го казвам с голяма увереност.“ 

ЧЧ Мадхя 1.163: Когато Бог Чайтаня Махапрабху започна да напредва от Кулия към 
Вриндавана, с Него бяха хиляди хора и всички те бяха бхакти.  

ЧЧ Мадхя 1.164: Където и да отидеше Богът, безчетни тълпи от хора идваха да Го 
видят. Щом Го зърнеха, цялото им нещастие и страдание изчезваха.  

ЧЧ Мадхя 1.165: Където и Богът да докоснеше земята с лотосовите Си нозе, хората 
моментално идваха и събираха прахта. В действителност, те взеха толкова много, че по 
пътя се образуваха множество дупки.  

ЧЧ Мадхя 1.166: Накрая Бог Чайтаня Махапрабху пристигна в селце на име Рамакели. 
То се намира на границата на Бенгал и е много красиво.  

ЧЧ Мадхя 1.167: Докато изпълняваше санкиртана в Рамакели-грама, Богът танцуваше 
и от време на време губеше съзнание поради любовта към Бога. През това време, в 
Рамакели-грама, безброй хора дойдоха, за да видят лотосовите Му нозе.  

ЧЧ Мадхя 1.168: Когато мюсюлманският управник на Бенгал чу, че влиянието на 
Чайтаня Махапрабху привлича безброй хора, той бе много удивен и започна да говори 
както следва.  

ЧЧ Мадхя 1.169: „Човек, който е следван от много хора без да им дава милостиня, 
трябва да е пророк. Със сигурност мога да разбера това.“ 

ЧЧ Мадхя 1.170: Падишахът заръча на мировия съдия: „Не притеснявай този 
хиндуистки пророк от ревност. Остави Го да изпълнява волята си, както Той поиска.“ 

ЧЧ Мадхя 1.171: Когато мюсюлманският владетел попита своя помощник, Кешава 
Чатри, за новите около влиянието на Шри Чайтаня Махапрабху, Кешава Чатри, макар 
да знаеше всичко за Чайтаня Махапрабху, се опита да избегне разговора, като не 
придаваше никаква важност на дейностите Му.  

ЧЧ Мадхя 1.172: Кешава Чатри съобщи на падишаха, че Чайтаня Махапрабху бе 
просяк, обикалящ различни места за поклонение и че неколцина човека се събрали да 
Го видят.  

ЧЧ Мадхя 1.173: Кешава Чатри каза: „Изпълнени с ревност, твои мюсюлмански слуги 
заговорничат срещу Него, но мисля, че не бива да Му отдаваш такова внимание, тъй 
като няма особена полза. По-скоро, само загуба.“ 
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ЧЧ Мадхя 1.174: След като успокои царя по този начин, Кешава Чатри изпрати 
съобщение на Бог Чайтаня Махапрабху по един брамин, като Го молеше да напусне 
незабавно.  

ЧЧ Мадхя 1.175: На четири очи царят разпита Дабира Кхаса (Шрила Рупа Госвами), 
който започна да говори за славата на Бога.  

ЧЧ Мадхя 1.176: Шрила Рупа Госвами рече: „ Върховният Бог, който те дари с това 
царство и който ти взе за пророк, се роди в твоята страна, по добрата ти съдба.  

ЧЧ Мадхя 1.177: Този пророк винаги желае твоето щастие. По Неговата милост цялата 
ти дейност е успешна. По Неговите благословии ти ще печелиш победи навсякъде.  

ЧЧ Мадхя 1.178: Защо питаш мен? Най-добре попитай своя ум. Тъй като си царят на 
народа, ти си представител на Върховния Бог. Поради това можеш да разбереш това по-
добре от мен.“ 

ЧЧ Мадхя 1.179: Така Шрила Рупа Госвами предаде наставление на царя, че умът му е 
средство, с което да познае Шри Чайтаня Махапрабху. Той увери царя, че каквото и да 
се случи в ума му, може да се счита за доказателство.  

ЧЧ Мадхя 1.180: Царят отвърна: „Считам Шри Чайтаня Махапрабху за Върховния Бог. 
Няма съмнение относно това.“ 

ЧЧ Мадхя 1.181: След разговора с Рупа Госвами, царят влезе в дома си. Рупа Госвами, 
тогава познат като Дабира Кхаса, също се завърна в жилището си.  

ЧЧ Мадхя 1.182: След като се върна в дома си, Дабира Кхаса, заедно с брат си, след 
дълго обмисляне, решиха да отидат да видят Бога инкогнито.  

ЧЧ Мадхя 1.183: Така, в потайна доба, двамата братя – Дабира Кхаса и Сакара 
Маллика, отидоха скришом да видят Шри Чайтаня Махапрабху. Първо те срещнаха 
Нитанянда Прабху и Харидаса Тхакура.  

ЧЧ Мадхя 1.184: Шри Нитянанда Прабху и Харидаса Тхакура казаха на Бог Чайтаня 
Махапрабху, че двама души – Шри Рупа и Санатана - са дошли да Го видят.  

ЧЧ Мадхя 1.185: С огромно смирение, двамата братя взеха снопчета слама между 
зъбите си и всеки завързал превръзка на врата си, падна като пръчка пред Бога.  

ЧЧ Мадхя 1.186: Щом видяха Бог Чайтаня Махапрабху, двамата братя бяха обзети от 
щастие и от смирението си се разплакаха. Бог Чайтаня Махапрабху ги помоли да се 
изправят и ги увери в добрата съдба.  

ЧЧ Мадхя 1.187: Двамата братя се изправиха и отново със слама между зъбите си, 
смирено отправиха молитви със събрани една в друга ръце.  

ЧЧ Мадхя 1.188: „Вечна слава на Шри Кришна Чайтаня Махапрабху, най-милостивият 
спасител на падналите души! Вечна слава на Върховния Бог! 
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ЧЧ Мадхя 1.189: Господи, ние принадлежим към най-нисшата каста измежду хората.  
Тези, с които дружим, както и това, което работим, са също от най-нисш порядък. 
Затова не можем да Ти се представим. Чувстваме се силно засрамени, стоейки пред 
Теб. 

ЧЧ Мадхя 1.190: Скъпи Господи, нека ти кажем, че никой не е по-грешен от нас, нито 
пък има по-голям оскърбител от нас. Дори и да искахме да споменем греховните си 
дейности, моментално щяхме да се засрамим. А какво да говорим за това да се откажем 
от тях!“ 

ЧЧ Мадхя 1.191: Двамата братя продължиха: „Скъпи Господи, Ти се появи, за да 
освободиш падналите души. Можеш да считаш, че в този свят няма по-пропаднали от 
нас. 

ЧЧ Мадхя 1.192: Ти спаси двамата братя Джагай и Махадай, но това не Ти костваше 
много усилия. 

ЧЧ Мадхя 1.193: Братята Джагай и Махадай принадлежаха към кастата на брамините 
и живееха в святото място на Навадвипа. Те никога не служеха на хора от нисша каста, 
нито пък бяха инструменти за отвратителни дейности.  

ЧЧ Мадхя 1.194: Джагай и Мадхай имаха само един недостатък – те бяха пристрастени 
към греховна дейност. Ала тонове греховна дейност могат да бъдат изгорени до пепел 
дори само от смътното отражение на мантруването на Твоето свято име.  

ЧЧ Мадхя 1.195: Джагай и Мадхай изговаряха Твоето свято име като богохулстваха по 
Теб. За щастие, това свято име стана причината за тяхното освобождение.  

ЧЧ Мадхя 1.196: Ние двамата сме милиони и милиони пъти по-нисши от Джагай и 
Мадхай. Ние сме по-деградирали, по-паднали и по-грешни от тях.  

ЧЧ Мадхя 1.197: Всъщност ние принадлежим към кастатата на месоядците, тъй като 
сме слуги на месоядци. В действителност, дейностите ни са същите като на месоядците. 
Тъй като винаги общуваме с подобни хора, ние сме опасни за кравите и брамините.“ 

ЧЧ Мадхя 1.198: Двамата братя, Сакара Маллика и Дабира Кхаса, много смирено 
продължиха, че поради отвратителните си дейности сега са завързани през врата и 
ръцете и са захвърлени в дупка, пълна с отвратителни, подобни на изпражнения обекти 
на материалното сетивно наслаждение.  

ЧЧ Мадхя 1.199: „Никой в трите свята не е достатъчно могъщ, за да ни спаси. Ти си 
единственият спасител на падналите души; затова няма друг, освен Тебе.  

ЧЧ Мадхя 1.200: Ако чрез Своята трансцендентална сила просто ни спасиш, името Ти 
ще бъде познато като Патита-павана, спасителят на падналите души.  

ЧЧ Мадхя 1.201: Нека кажем нещо, което е самата истина. Просто ни чуй, о 
милостиви. В трите свята няма друг обект за милост, освен нас. 
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ЧЧ Мадхя 1.202: Ние сме най-пропадналите; затова показвайки Своята милост на нас, 
тя ще е най-успешна. Нека силата на Твоята милост бъде разкрита на цялата вселена! 

ЧЧ Мадхя 1.203: „Нека споделим нещо с Теб, скъпи Господи. Нещо, което не е 
лъжовно, а е пълно със значение. То е: Ако не си милостив към нас, ще ти бъде много, 
много трудно да откриеш по-подходящи кандидати за милостта си.“5 

ЧЧ Мадхя 1.204: Изключително сме потиснати, че сме такива неподходящи кандидати 
за Твоята милост. Въпреки това, тъй като чухме за Твоите трансцендентални качества, 
сме много привлечени към Теб.  

ЧЧ Мадхя 1.205: В действителност сме като джудже, което иска да улови луната. 
Въпреки че сме абсолютно неподходящи, желанието да получим Твоята милост се 
пробуди в умовете ни. 

ЧЧ Мадхя 1.206: „Човек е освободен от всички материални желания и е напълно 
умиротворен като постоянно Ти служи. Кога ще се наема като Твой вечен слуга и 
винаги ще чувствам щастието да имам такъв подходящ господар?“6 

ЧЧ Мадхя 1.207: След като чу молитвата на Дабира Кхаса и Сакара Маллика, Шри 
Чайтаня Махапрабху каза: „ Скъпи мой Дабира Кхаса, вие, двамата братя, сте Мои 
отдавнашни слуги.  

ЧЧ Мадхя 1.208: Скъпи мой Сакара Маллика, от днес нататък вашите имена ще бъдат 
Шрила Рупа и Шрила Санатана. Сега моля ви, изоставете своето смирение, защото 
сърцето Ми се къса като ви гледам толкова смирени.  

ЧЧ Мадхя 1.209: Вие написахте няколко писма, разкриващи смирението ви. От тези 
писма мога да разбера поведението ви. 

ЧЧ Мадхя 1.210: По писмата ви, мога да разбера сърцата ви. Затова, за да ви уча, ви 
изпратих един стих, който гласи следното.  

ЧЧ Мадхя 1.211: „Ако една жена е привлечена от мъж, който не е съпругът й, тя ще 
изглежда много ангажирана, извършвайки своите домакински задачи, но вътре в 
сърцето си, винаги ще се наслаждава на чувствата на близост със своя любовник.“ 

ЧЧ Мадхя 1.212: Наистина нямах никаква работа, та да идвам в Бенгал, но го направих 
само, за да видя вас, двамата братя.  

ЧЧ Мадхя 1.213: Всеки пита защо съм дошъл в това селце Рамакели. Никой не знае за 
Моите намерения.  

ЧЧ Мадхя 1.214: Колко е хубаво, че вие, двамата братя, дойдохте да Ме видите. Сега 
можете да си вървите вкъщи. Не се страхувайте от нищо. 

                                                 
5 Стотра Ратна 47 от Шри Ямуначария 

6 Стотра Ратна 43 от Шри Ямуначария 
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ЧЧ Мадхя 1.215: Живот след живот вие сте Мои вечни слуги. Сигурен съм, че Кришна 
ще ви спаси много скоро.“ 

ЧЧ Мадхя 1.216: Тогава Богът постави Своите две ръце върху главите на двамата, а в 
замяна те моментално положиха лотосовите нозе на Бога върху главите си.  

ЧЧ Мадхя 1.217: Сетне Богът прегърна и двамата, и помоли всички присъстващи 
бхакти да бъдат милостиви към тях и да ги спасят.  

ЧЧ Мадхя 1.218: Като видяха милостта на Бога към двамата братя, всички бхакти бяха 
много развеселени и започнаха да мантруват святото име на Бога: „Хари! Хари!“ 

ЧЧ Мадхя 1.219: Всички ваишнави, които придружаваха Бога бяха там, в това число 
Нитянанда Прабху, Харидаса Тхакура, Шриваса Тхакура, Гададхара Пандита, Мукунда, 
Джагадананда, Мурари и Вакрешвара.  

ЧЧ Мадхя 1.220: В съответствие с напътствията на Шри Чайтаня Махапрабху двамата 
братя, Рупа и Санатана, незабавно докоснаха лотосовите нозе на всички ваишнави. 
Всички те бяха много щастливи и поздравиха двамата братя за това, че са получили 
милостта на Бога.  

ЧЧ Мадхя 1.221: След като измолиха разрешение от всички присъстващи ваишнави, 
когато си тръгваха, двамата братя смирено оставиха нещо в лотосовите нозе на Бога. 

ЧЧ Мадхя 1.222: Те казаха: „Скъпи Господи, въпреки че царят на Бенгал, Наваб 
Хюсейн Шах, е много почтителен към Теб, Ти нямаш работа тук. Моля Те, замини от 
това място. 

ЧЧ Мадхя 1.223: Въпреки че царят се отнася уважително към Теб, той все пак 
принадлежи към класата явана и не може да му се вярва. Смятаме, че не е необходимо 
такава огромна тълпа да Те придружава на поклонението Ти до Вриндавана.  

ЧЧ Мадхя 1.224: Скъпи Господи, Ти отиваш към Вриндавана със стотици и хиляди 
хора, които Те следват, а това не е подходящ начин да се отиде на поклонение.“ 

ЧЧ Мадхя 1.225: Въпреки че Чайтаня Махапрабху бе самият Шри Кришна, 
Върховният Бог, който поради това по никакъв начин не се страхуваше, Той все пак се 
държеше като човешко същество, за да поучи начинаещите как да действат. 

ЧЧ Мадхя 1.226: Изговаряйки това, двамата братя отправиха молитви в нозете на Бога 
и се завърнаха по домовете си. Тогава Бог Чайтаня Махапрабху пожела да напусне 
селцето.  

ЧЧ Мадхя 1.227: На сутринта Богът си замина и отиде на място, познато като Канай 
Наталаша. Там Той видя много забавления на Бог Кришна.  

ЧЧ Мадхя 1.228: Тази нощ Богът обмисляше предложението на Санатана Госвами да 
не отива към Вриндавана, следван от толкова много хора.  
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ЧЧ Мадхя 1.229: Богът Си мислеше: „ Ако отида до Матхура с такава тълпа зад Мен, 
това не би било особено благоприятна ситуация, тъй като атмосферата ще бъде 
смутена.“ 

ЧЧ Мадхя 1.230: Богът заключи, че ще отиде до Вриндавана или сам, или най-много с 
още един човек за компания. Така пътуването до Вриндавана би било много приятно.  

ЧЧ Мадхя 1.231: Мислейки по този начин, сутринта Богът се окъпа в Ганг и тръгна 
към Нилачала, казвайки: „Ще отида там.“ 

ЧЧ Мадхя 1.232: Вървейки и вървейки, Шри Чайтаня Махапрабху пристигна в 
Шантипура и остана в дома на Адвейта Ачария за пет-седем дни.  

ЧЧ Мадхя 1.233: Възползвайки се от тази възможност, Шри Адвейта Ачария Прабху 
повика майка Шачи, която остана в дома му седем дни, приготвяйки ястията за Шри 
Чайтаня Махапрабху.  

ЧЧ Мадхя 1.234: Вземайки разрешение от майка Си, Бог Чайтаня Махапрабху замина 
за Джаганнатха Пури. Когато бхактите Го последваха, Той смирено ги помоли да 
останат и се сбогува с всички тях.  

ЧЧ Мадхя 1.235: Въпреки че Шри Чайтаня Махапрабху помоли бхактите да се 
върнат, Той все пак разреши на двама души да Го последват. Той поиска всички 
предани да отидат в Джаганнатха Пури и да се срещнат с Него по време на фестивала с 
колесница.  

ЧЧ Мадхя 1.236: Двамата души, които придружиха Шри Чайтаня Махапрабху до 
Джаганнатха Пури (Нилачала) бяха Балабхадра Бхаттачария и Дамодара Пандита.  

ЧЧ Мадхя 1.237: След като остана в Джаганнатха Пури за няколко дни, Богът тайно 
отпътува към Вриндавана през нощта. Той замина без знанието на никого.  

ЧЧ Мадхя 1.238: Когато Шри Чайтаня Махапрабху напусна Джаганнатх Пури и 
замина за Вриндавана, само Балабхадра Бхаттачария бе с Него. Така Той пътува по 
пътя през Джхарикханда и пристигна в Бенарес (Варанаси) с огромна наслада.  

ЧЧ Мадхя 1.239: Шри Чайтаня Махапрабху остана в Бенарес само за четири дни, а 
след това замина за Вриндавана. След като видя град Матхура, Той посети дванадесетте 
гори.  

ЧЧ Мадхя 1.240: След като Шри Чайтаня Махапрабху посети всички дванадесет места, 
в които са се състоели забавленията на Шри Кришна, Той много се развълнува от 
екстаз. Балабхадра Бхаттачария по някакъв начин Го измъкна от Матхура.  

ЧЧ Мадхя 1.241: Щом напусна Матхура, Богът започна да броди по пътя по брега на 
Ганг, а накрая достигна до святото място, наречено Праяга (Аллахабад). Там Шрила 
Рупа Госвами дойде да се срещне с Бога.  

ЧЧ Мадхя 1.242: В Праяга Рупа Госвами падна на земята, за да поднесе почитания на 
Бога, а Богът го прегърна с голяма наслада.  
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ЧЧ Мадхя 1.243: След като даде наставления на Шрила Рупа Госвами в Праяга, на 
Дашашвамедха-гхата, Чайтаня Махапрабху му заръча да отиде до Вриндавана. Сетне 
Богът се върна във Варанаси.  

ЧЧ Мадхя 1.244: Когато Бог Чайтаня Махапрабху пристигна във Варанаси, Санатана 
Госвами се срещна с Него. Богът остана там за два месеца и съвършено напътства 
Санатана Госвами.  

ЧЧ Мадхя 1.245: След като даде пълни наставления на Санатана Госвами, Шри 
Чайтаня Махапрабху го изпрати в Матхура с упълномощено предано служене. В 
Бенарес Той дари с милостта си също и саннясите Маявади. Сетне се завърна в 
Нилачала (Джаганнатха Пури).  

ЧЧ Мадхя 1.246: Богът пътува из цяла Индия в продължение на шест години. 
Понякога тук, понякога там, Той изпълняваше Своите трансцендентални забавления, а 
от време на време оставаше в Джаганнатха Пури.  

ЧЧ Мадхя 1.247: В Джаганнатха Пури Богът прекарваше времето си в голяма радост 
като изпълняваше санкиртана и посещаваше храма на Джаганнатх с огромен екстаз.  

ЧЧ Мадхя 1.248: Така, аз дадох резюме на мадхя-лила, междинните забавления на 
Бога. Сега, о предани, моля чуйте накратко последните забавления на Бога, познати 
като антя-лила.  

ЧЧ Мадхя 1.249: Когато Богът се завърна от Вриндавана в Джаганнатха Пури, Той 
остана там и не отиде никъде в продължение на осемнайсет години.   

ЧЧ Мадхя 1.250: По време на тези осемнайсет години, всички бхакти от Бенгал идваха 
всяка година в Джаганнатха Пури да Го посетят. Те оставаха там в продължение на 
четири месеца и се радваха на компанията на Бога.  

ЧЧ Мадхя 1.251: В Джаганнатха Пури, Шри Чайтаня Махапрабху пееше и танцуваше 
безспир. Така, Той се наслаждаваше на забавлението на санкиртана. Той проявяваше 
Своята безпричинна милост, чиста любов към Бога към всекиго, включително и към 
най-пропадналия човек.  

ЧЧ Мадхя 1.252: В Джаганнатха Пури с Бога живееха Пандита Госай и други бхакти 
като Вакрешвара, Дамодара, Шанкара и Харидаса Тхакура.  

ЧЧ Мадхя 1.253: Джагадананда, Бхагаван, Говинда, Кашишвара, Парамананда Пури и 
Сварупа Дамодара бяха други бхакти, които също живееха с Бога.  

ЧЧ Мадхя 1.254: Шрила Рамананда Рая и други предани, които пребиваваха в 
Джаганнатха Пури, също оставаха постоянно с Бога.  

ЧЧ Мадхя 1.255-256: Други отдадени на Бога, начело с Адвейта Ачария, Нитянанда 
Прабху, Мукунда, Шриваса, Видянидхи, Васудева и Мурари посещаваха Джаганнатха 
Пури и оставаха с Бога в продължение на четири месеца. Богът се радваше на 
разнообразни забавления в тяхната компания.  
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ЧЧ Мадхя 1.257: В Джаганнатха Пури, Харидаса Тхакура си замина от този свят. 
Събитието бе много красиво, тъй като Самият Бог изпълни фестивала по напускането 
на Тхакура Харидаса.  

ЧЧ Мадхя 1.258: В Джаганнатха Пури Шрила Рупа Госвами срещна Бога отново и 
Богът вложи в сърцето му цялата трансцендентална сила.  

ЧЧ Мадхя 1.259: След това, Богът наказа младия Харидаса, а Дамодара Пандита 
отправи няколко предупреждения към Бога.  

ЧЧ Мадхя 1.260: После Санатана Госвами срещна Бога отново и Богът го изпита в 
обгарящата жега по време на месец Джяиштха.  

ЧЧ Мадхя 1.261: Удовлетворен, Богът изпрати Санатана Госвами обратно във 
Вриндавана. Сетне Той бе прекрасно нахранен от ръцете на Шри Адвейта Ачария.  

ЧЧ Мадхя 1.262: След като прати Санатана Госвами обратно във Вриндавана, Богът се 
посъветва с Нитянанда Прабху насаме. После Той Го проводи в Бенгал да проповядва 
любовта към Бога.  

ЧЧ Мадхя 1.263: Скоро след това Валлабха Бхатта срещна Бога в Джаганнатха Пури и 
Богът му обясни значението на святото име на Кришна.  

ЧЧ Мадхя 1.264: Щом обясни за трансценденталните качества на Рамананда Рая, Богът 
изпрати Прадиюмна Мишра в жилището му и Прадиюмна Мишра научи кришна-катха 
от него.  

ЧЧ Мадхя 1.265: Сетне Бог Чайтаня Махапрабху спаси от осъждане на смърт, 
Гопинатха Паттанаяка, по-младия брат на Рамананда Рая. 

ЧЧ Мадхя 1.266: Рамачандра Пури критикуваше как Бог Чайтаня Махапрабху се 
храни; поради това Богът сведе храненето си до минимум. Но, тъй като всички 
ваишнави много съжаляваха, Богът увеличи порцията си наполовина повече от 
обикновено.  

ЧЧ Мадхя 1.267: Във вселената съществуват четиринадесет планетарни системи и 
всички живи същества обитават тези планетарни системи.  

ЧЧ Мадхя 1.268: Преоблечени като хора, тръгнали на поклонение, всички те дойдоха в 
Джаганнатха Пури, за да посетят Шри Чайтаня Махапрабху.  

ЧЧ Мадхя 1.269: Един ден, всички бхакти, начело с Шриваса Тхакура, възпяваха 
трансценденталните качества на Шри Чайтаня Махапрабху.  

ЧЧ Мадхя 1.270: Тъй като не Му се нравеше да възпяват Неговите трансцендентални 
качества, Шри Чайтаня Махапрабху ги сгълча така, сякаш бе ядосан. „Що за възхвала е 
това?“ – запита Той. „Да не би да сте оставили настрана възпяването на святото име на 
Бога?“ 
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ЧЧ Мадхя 1.271: Така, Шри Чайтаня Махапрабху порица всички бхакти, казвайки им 
да не демонстрират дързост и да не подвеждат целия свят, ставайки независими.  

ЧЧ Мадхя 1.272: Докато Шри Чайтаня Махапрабху бе в очевидно гневно настроение, 
наказвайки Своите предани, хиляди хора навън крещяха високо с буен глас: „Вечна 
слава на Шри Чайтаня Махапрабху!“ 

ЧЧ Мадхя 1.273: Всички хора започнаха да викат много високо: „Вечна слава на Шри 
Чайтаня Махапрабху, който е синът на Махараджа Нанда! Ти се появи сега, за да 
спасиш целия свят! 

ЧЧ Мадхя 1.274: О Господи, ние сме много нещастни. Извървяхме дълъг път, за да Те 
видим. Моля Те, бъди милостив и ни покажи Своето благоразположение.“ 

ЧЧ Мадхя 1.275: Когато Богът чу смирената молба на хората, сърцето Му омекна. 
Много милостив, Той веднага излезе навън и се видя с всички тях.  

ЧЧ Мадхя 1.276: Вдигайки ръцете си, Богът помоли всеки да мантрува високо 
вибрацията от святото име на Бог Хари. Веднага се надигна голяма суетня и вибрацията 
„Хари!“ изпълни всички посоки.  

ЧЧ Мадхя 1.277: Виждайки Бога, всеки бе радостен от любов. Всички приемаха Бога 
като Върховния и така хората отдаваха молитви.  

ЧЧ Мадхя 1.278: Докато хората отдаваха молитвите си към Бога, Шриваса Тхакура 
саркастично Му подхвърли: „Вкъщи, Ти искаше да си скрит. Защо се излагаш на показ 
отвън?“ 

ЧЧ Мадхя 1.279: Шриваса Тхакура продължи: „Кой е обучавал тези хора? Какво 
говорят те? Сега можеш да покриеш устите им с Твоята собствена ръка.  

ЧЧ Мадхя 1.280: Това е сякаш след като изгрее, слънцето да пожелае да се скрие. Ние 
не можем да разберем подобни характеристики на поведението Ти.“ 

ЧЧ Мадхя 1.281: Богът отвърна: „Скъпи мой Шриниваса, моля те, спри да се шегуваш. 
Вие всички заедно се съюзихте, за да Ме унижите по този начин.  

ЧЧ Мадхя 1.282: Говорейки така и след като от милост погледна благоприятно хората, 
Богът влезе в стаята Си. По този начин желанията на людете бяха напълно 
удовлетворени.  

ЧЧ Мадхя 1.283: В това време Рагхунатха даса приближи Нитянанда Прабху и 
съгласно Неговата заръка, устрои пиршество и раздаде прасадам, състоящ се от  
начупен ориз и извара.  

ЧЧ Мадхя 1.284: По-късно, Шрила Рагхунатха даса Госвами напусна дома си и прие 
подслон при Шри Чайтаня Махапрабху в Джаганнатха Пури. В това време, Богът го 
прие и настани под грижите на Сварупа Дамодара с цел духовно просветление.  
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ЧЧ Мадхя 1.285: По-късно Шри Чайтаня Махапрабху отказа Брахмананда Бхарати от 
навика му да носи еленова кожа.  Така Богът се радва на Своите забавления в 
продължение на шест години, преживявайки разнообразие от трансцендентално 
блаженство.  

ЧЧ Мадхя 1.286: Така аз дадох резюме на мадхя-лила. Сега, моля чуйте забавленията, 
които Богът извърши през последните дванадесет години.  

ЧЧ Мадхя 1.287: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунатха, 
винаги желаещ тяхната милост, аз, Кришнадаса, разказвам „Шри Чайтаня 
Чаритамрита”, следвайки техните стъпки.  
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Глава 2 
 

Екстатичните проявленията на Бог Шри Чайтаня 
Махапрабху 

 
 
 

ЧЧ Мадхя 2.1: Разказвайки накратко последните епизоди от забавленията на Бог 
Чайтаня Махапрабху, в тази глава ще опиша трансценденталния екстаз на Господа, 
който изглежда като полудял поради раздялата с Кришна. 
 

ЧЧ Мадхя 2.2: Вечна слава на Шри Чайтаня Махапрабху! Вечна слава на Бог 
Нитянанда! Вечна слава на Адвейтачандра! И вечна слава на всички отдадени на 
Господа! 
 

ЧЧ Мадхя 2.3: През последните си дванадесет години, Шри Чайтаня Махапрабху 
винаги проявяваше всички симптоми на екстаз от раздялата с Кришна. 
 

ЧЧ Мадхя 2.4: Състоянието на ума на Шри Чайтаня Махапрабху, ден и нощ, бе 
практически идентично със състояние на ума на Радхарани, когато Уддхава дошъл във 
Вриндавана, за да видите гопите. 
 

ЧЧ Мадхя 2.5: Господът постоянно проявяваше състояние на ума, което отразява 
лудостта в раздяла. Всичките Му действия се основаваха на забравата, а словата Му 
винаги се кореняха в лудостта. 
 

ЧЧ Мадхя 2.6: Кръв течеше от всички пори на тялото Му и всичките Му зъби бяха 
разхлабени. В един момент цялото Му тяло бе стройно, а в друг момент цялото Му тяло 
надебеляваше. 
 

ЧЧ Мадхя 2.7: Стаичката отвъд коридора се нарича Гамбхира. Шри Чайтаня 
Махапрабху имаше обичая да стои в тази стая, но не заспиваше дори и за миг. По цяла 
нощ Той удряше устата си и главата си в стената, а лицето Му бе наранено навсякъде. 
 

ЧЧ Мадхя 2.8: Въпреки че трите вратите на къщата винаги бяха затворени, Богът все 
пак излизаше и понякога Го намираха в храма на Джаганнатха, пред портата, известна 
като Симха Двар. Друг път Богът се хвърляше в морето. 
 

ЧЧ Мадхя 2.9: Шри Чайтаня Махапрабху също тичаше много бързо през пясъчните 
дюни, като ги бъркаше с Говардхана. Докато тичаше, Той ридаеше и викаше силно. 
 

ЧЧ Мадхя 2.10: Понякога Чайтаня Махапрабху объркваше малките паркове на града за 
Вриндавана. Понякога Той отиваше там, танцуваше и пееше, а понякога падаше в 
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безсъзнание от духовен екстаз. 
 

ЧЧ Мадхя 2.11: Извънредните трансформации на тялото, дължащи се на 
трансценденталните чувства, никога не са възможни за никого, освен за Господа, в 
чието тяло всички трансформации бяха проявени. 
 

ЧЧ Мадхя 2.12: Ставите на ръцете и краката Му понякога се разделяха на осем инча 
разстояние и оставаха свързани само от кожата. 
 

ЧЧ Мадхя 2.13: Понякога ръцете, краката и главата на Шри Чайтаня Махапрабху 
влизаха в тялото Му, точно както крайниците на костенурка. 
 

ЧЧ Мадхя 2.14: По този начин Шри Чайтаня Махапрабху проявяваше чудни 
екстатични симптоми. Умът Му бе пуст и имаше само безнадеждност и разочарование 
в Неговите думи. 
 

ЧЧ Мадхя 2.15: Шри Чайтаня Махапрабху изразяваше мислите си по този начин: 
"Къде е Господът на живота Ми, който свири на флейтата си? Какво да правя сега?  
Къде да отида, за да намеря сина на Нанда Махараджа? 
 

ЧЧ Мадхя 2.16: "На кого трябва да кажа? Кой може да разбере Моето разочарование? 
Без сина на Нанда Махараджа, сърцето Ми е разбито." 
 

ЧЧ Мадхя 2.17: По този начин Шри Чайтаня Махапрабху винаги изразяваше 
недоумение и ридаеше в раздялата с Кришна. В такива моменти Той рецитираше шлоки 
от драмата на Рамананда Рая, известна като "Джаганнатха-валлабха-натака". 
 

ЧЧ Мадхя 2.18: [Радхарани често ридаеше:]. "Нашият Кришна не осъзнава, че 
пострадахме от поражения, нанесени в хода на любовните взаимоотношения. Ние 
всъщност сме онеправдани от любовта, защото любовта не знае къде да поразява и къде 
не. Дори Купидон не знае за нашето толкова жалко състояние. Какво мога да кажа на 
някого? Никой не може да разбере трудностите на другия. Нашият живот всъщност не е 
под наш контрол, младостта ще остане още в продължение на два или три дни и скоро 
ще свърши. В такова състояние, O създателю, каква ли съдба ни очаква?"7 
 

ЧЧ Мадхя 2.19: [Радхарани говореше по този начин, страдайки заради раздялата с 
Кришна:] "О, какво да кажа за Моята беда? След като срещнах Кришна,  Моите 
любящи наклонности покълнаха, но раздялата с Него бе голям удар, който сега 
продължава като болестно страдание. Единственият лек за това заболяване е самият 
Кришна, но Той не се грижи за това покълнало растение на преданото служене. Какво 
мога да кажа за поведението на Кришна? Външно Той е много привлекателен млад 
любовник, но в сърцето си е голям измамник, много ловък в погубването на чужди 

                                                 
7 Джаганнатха-валлабха-натака 3.9 от Рамананда Рая 
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съпруги." 
 

ЧЧ Мадхя 2.20: [Радхарани продължи да ридае за последствията от любовта към 
Кришна:]. "Скъпа приятелко, Аз не разбирам регулиращите принципи, дадени от 
Твореца. Обичах Кришна заради щастието, но резултатът е точно обратното. Сега съм в 
океан от нещастие. Навярно сега ще умра, жизнена сила вече не Ми остава. Това е 
умственото Ми състояние. 
 

ЧЧ Мадхя 2.21: По природа любовните отношения са много нечестни. В тях не се 
навлиза с достатъчно познание, нито пък се преценява дали едно място е подходящо 
или не, нито пък се мисли за резултатите. Чрез въжетата на Своите добри качества, 
Кришна, който е толкова безмилостен, е обвързал шията и ръцете Ми, и Аз не съм в 
състояние да намеря облекчение. 
 

ЧЧ Мадхя 2.22: В Моите любовни взаимоотношения има някой, на име Мадана. 
Неговите качества са тези: лично Той не притежава грубо тяло, но е много ловък в това 
да причинява страдание на другите. Той има пет стрели и, поставяйки ги на лъка си, ги 
изстрелва в телата на невинни жени. По този начин тези жени се поболяват. Би било по-
добре, ако беше взел живота Ми без колебание, но Той не го направи. Той просто Ми 
причинява болка.  
 

ЧЧ Мадхя 2.23: В писанията се казва, че един човек никога не може да познае 
нещастието в съзнанието на някой друг. Затова какво мога да кажа на Своите скъпи 
приятелки, Лалита и останалите? Те не биха могли да разберат нещастието Ми. Те 
просто се опитват да Ме утешават многократно, казвайки: "Скъпа приятелко, бъди 
търпелива." 
 

ЧЧ Мадхя 2.24: Аз казвам: "Мои скъпи приятелки, вие Ми казвате, да бъда търпелива 
с думите, че Кришна е океан от милост и че някога в бъдеще Той ще Ме приеме. 
Въпреки това, Аз трябва да кажа, че това няма да Ме утеши. Животът на съществото е 
много мимолетен. То е като вода върху листо на лотос. Кой ще живее достатъчно 
дълго, за да дочака милостта на Кришна? 
 

ЧЧ Мадхя 2.25: Едно човешко същество не живее повече от сто години. Освен това 
трябва да вземете предвид, че младостта на една жена, която е единственото 
привлекателно нещо за Кришна, трае само няколко дни. 
 

ЧЧ Мадхя 2.26: Ако казвате, че Кришна е океан от трансцендентални качества и 
следователно трябва да бъде милостив някой ден, мога да кажа само, че Той е като 
огън, който привлича молците със своята ослепителна яркост и ги убива. Такива са 
качествата на Кришна. Показвайки ни Своите трансцендентални качества, Той 
привлича нашите умове, а сетне, като се отделя от нас, ни дави в океан от нещастие." 
 

ЧЧ Мадхя 2.27: По този начин, Бог Шри Чайтаня Махапрабху ридаеше в голям океан 
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от тъга така отваряше вратите на Своето нещастие. Тласкано от вълните на екстаза, 
съзнанието Му се скиташе в трансценденталната сладост и Той рецитираше друг стих 
[както следва]. 
 

ЧЧ Мадхя 2.28: "Скъпи мои приятелки, ако не служа на трансцендентална форма, 
качества и забавления на Шри Кришна, всичките Ми дни и всичките Ми сетива ще 
станат напълно безполезни. Сега Аз напразно мъкна товара на сетивата си, които са 
като каменни блокове и суха дървесина. Не знам колко дълго ще мога да продължавам 
без срам. 
 

ЧЧ Мадхя 2.29: Каква е ползата от очите на човек, който не вижда лицето на Кришна, 
наподобяващо луната, което е родното място на всичката красотата и е резервоарът на 
нектарните песните на Неговата флейта? О, нека гръм удари главата му! Защо въобще 
са му подобни очи? 
 

ЧЧ Мадхя 2.30: Скъпи Мои приятелки, моля да Ме чуете. Аз загубих всичката си сила. 
Без Кришна тяло, съзнанието и ума Ми, както и всички Мои сетива, са безполезни. 
 

ЧЧ Мадхя 2.31: Темите за Кришна са като вълни от нектар. Ако такъв нектар не влиза 
в ухото на човек, то това ухо не е по-добро от дупката на счупена раковина. Такова ухо 
е създадено без цел. 
 

ЧЧ Мадхя 2.32: "Нектарът от устните на Бог Кришна, Неговите трансцендентални 
качества и характеристики надминават вкуса и същността на всичкия нектар, и няма 
грях във вкусването на такъв нектар. Ако някой не го опита, по-добре да беше умрял 
веднага след раждането си, а езикът му не бива да бъде считан за по-добър и от езика на 
жаба. 
 

ЧЧ Мадхя 2.33: Ноздрите на човек не са по-добри от духалото на ковач, ако той не е 
вдъхвал аромата от тялото на Кришна, чието ухание е като мускус в съчетание с мириса 
на синкав лотосов цвят. Всъщност, такива комбинации са нищо пред аромата на тялото 
на Кришна. 
 

ЧЧ Мадхя 2.34: Дланите на ръцете на Кришна и стъпалата на нозете Му са толкова 
нежни и приятни, че биха могли да се сравнят само със светлината на милиони луни. 
Човек, който се е докоснал до такива ръце и нозе, наистина изпитва въздействието на 
философския камък. Ако някой не ги е докосвал, животът му е пропилян, а тялото му е 
като желязо." 
 

ЧЧ Мадхя 2.35: Ридаейки по този начин, Шри Чайтаня Махапрабху отваряше вратите 
на мъката в сърцето си. Навъсен, смирен и разочарован, Той рецитираше един стих 
отново и отново с унило сърце. 
 

ЧЧ Мадхя 2.36: "Ако случайно трансценденталният образ на Кришна дойде пред моя 
взор, сърцето Ми, ранено от битки, ще бъде откраднато от Купидон, олицетворението 



  30

на щастието. Понеже не мога да съзерцавам красивия облик на Кришна докато сърцето 
Ми се насити, когато отново видя образа Му, ще украся фазите на времето с множество 
скъпоценни камъни.8 
 

ЧЧ Мадхя 2.37: Всеки път, когато имах възможност да видя лицето на Бог Кришна и 
Неговата флейта, дори и насън, двама врагове се явяваха пред Мен. Това бяха 
насладата и любовта, и тъй като те отнеха разсъдъка Ми, Аз не бях в състояние да се 
нагледам на лицето на Кришна докато очите Ми се наситят. 
 

ЧЧ Мадхя 2.38: Ако случайно дойде такъв момент, та да мога отново да видя Кришна, 
тогава бих обожавала тези секунди, минути и часове с цветни гирлянди и паста от 
сандалово дърво, и бих ги украсила с всички видове скъпоценности и украшения." 
 

ЧЧ Мадхя 2.39: В един миг, Шри Чайтаня Махапрабху възвърна външното си 
съзнание и видя двама души пред Него. Питайки ги, Той им каза: "Дали съм в 
съзнание? Какви сънища съм видял? Каква лудости съм наговорил? Чували ли сте 
някои изрази на смирение? " 
 

ЧЧ Мадхя 2.40: Шри Чайтаня Махапрабху продължи: "Мои скъпи приятели, вие сте 
целият Ми живот и душа, затова ви казвам, че Аз не притежават богатството на 
любовта към Кришна. Следователно животът Ми е мизерен. Моите крайници и сетива 
са безполезни." 
 

ЧЧ Мадхя 2.41: Той отново се обърна към Сварупа Дамодар и Рамананда Рая, 
говорейки унило: "Уви! Мои приятели, сега знаете със сигурност сърцето Ми, а 
знаейки сърцето Ми, трябва да прецените дали съм прав или не. Можете да отсъдите 
подобаващо." След това Шри Чайтаня Махапрабху започна да припява друг стих. 
 

ЧЧ Мадхя 2.42: "Любов към Бога, лишена от измамни наклонности, не е възможна в 
рамките на този материален свят. Ако има такава любов, не може да има раздяла, 
защото ако настъпи раздяла, как човек би могъл да живее?" 

 
ЧЧ Мадхя 2.43: "Чиста любов към Кришна, точно като златото от река Джамбу, не 
съществува в човешкото общество. Ако тя съществуваше, не би могло да има раздяла. 
Ако настъпи раздяла, човек не би могъл да живее." 

 
ЧЧ Мадхя 2.44: Говорейки така, синът на Шримати Шачимата рецитира друг 
прекрасен стих, и Рамананда Рая и Сварупа Дамодар чуха този стих с изострено 
внимание. Шри Чайтаня Махапрабху каза: "Аз се чувствам засрамен да разкрия 
дейностите на сърцето си. Въпреки това, Аз сложа край на всички формалности и ще 
говоря от сърце. Моля чуйте." 

                                                 
8 Джаганнатха-валлабха-натака 3.11 от Рамананда Рая 
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ЧЧ Мадхя 2.45: Шри Чайтаня Махапрабху продължи: "Мои скъпи приятели, не 
притежавам и най-малък оттенък на любов към Бога в сърцето си. Когато Ме виждате 
да плача в раздяла, Аз просто правя фалшива демонстрация на големият си късмет. 
Всъщност, без да виждам красивото лице на Кришна да свири на флейта си, Аз 
продължавам да живея живота си като насекомо, без цел. 

 

ЧЧ Мадхя 2.46: Всъщност, Моята любов към Кришна е много, много далеч. Каквото и 
да правя, то в същността си е проява на псевдо любов към Бога. Когато Ме виждате да 
плача, Аз просто фалшиво демонстрирам Своя голям късмет. Моля, опитайте се да 
разберете това без съмнения. 

 
ЧЧ Мадхя 2.47: Въпреки че не виждам лунноподобното лице на Кришна да свири на 
флейтата си, и въпреки че не съществува възможност да Го срещна, Аз все още 
продължавам да се грижа за собственото си тяло. Това е пътят на похотта. По този 
начин, поддържам своя подобен на насекомо живот. 

 

ЧЧ Мадхя 2.48: Любовта към Бог Кришна е много чиста, точно като водите на река 
Ганг. Тази любов е океан от нектар. Тази чиста привързаност към Кришна не крие нито 
едно петно, което би изглеждало точно като изцапано от мастило върху бяла кърпа. 

 

ЧЧ Мадхя 2.49: Неподправената любов към Кришна е като океан от щастие. Ако някой 
получи една капка от нея, целият свят може да се удави в тази капка. Не е подобаващо 
да се изразява такава любов към Бога, но лудият трябва да говори. Но въпреки че той 
говори, никой не му вярва." 

 

ЧЧ Мадхя 2.50 - По този начин, Господ Чайтаня се наслаждаваше на изблици на екстаз 
ден след ден и проявяваше този екстаз пред Сварупа и Рамананда Рая. Външно Той 
проявяваше тежка скръб, сякаш страда от отрова, но вътрешно изпитваше блаженство. 
Това е характерно за трансцендентална любов към Кришна. 

 

ЧЧ Мадхя 2.51: Ако човек вкуси такава любов към Бога, той може да я сравни с 
гореща захарна тръстика. Когато дъвче гореща захарна тръстика, устата му изгаря, но 
той не може да се откаже от нея. По същия начин, ако някой има поне малко любов към 
Бога, той може да усети могъщото й въздействие. Това може да се сравни само с отрова 
и нектар смесени заедно. 

 

ЧЧ Мадхя 2.52: Господ Чайтаня Махапрабху каза: "Скъпи Мой красив приятелю, ако 
някой развива любов към Бога, любов към Кришна, сина на Нанда Махарадж, всички 
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горчиви и сладки влияния на тази любов ще се проявят в сърцето му. Такава любов към 
Бога действа по два начина. Отровните ефекти от любовта към Бога са по-силни от 
лютата и прясна отрова на змията. И все пак едновременно с това има и 
трансцендентално блаженство, което се лее по-сладко от нектар, намалявайки неговата 
стойност. С други думи, любовта към Кришна е толкова мощна, че тя едновременно 
побеждава отровните ефекти от змията, както и щастието, получено от проливния 
нектар върху нечия глава. Тя се възприема като двойно по-ефективна, едновременно 
отровна и нектарна." 

 

ЧЧ Мадхя 2.53: Когато Шри Чайтаня Махапрабху виждаше Джаганнатха заедно с 
Баларама и Субхадра, Той веднага си мислеше, че е достигнал Курукшетра, където 
всички те бяха отишли. Той си мислеше, че животът Му е успешен, защото е видял 
Лотосоокия, който, ако бъде видян, успокоява тялото, ума и очите. 

 

ЧЧ Мадхя 2.54: Стоейки в близост до Гаруда-стамбха, Господът поглеждаше Бог 
Джаганнатха. Какво може да се каже за силата на тази любов? На пода под колоната на 
Гаруда-стамбха имаше дълбок ров и този ров се напълваше с вода от сълзите Му. 

 

ЧЧ Мадхя 2.55: Когато идваше от храма на Джаганнатха връщайки се у дома си, Шри 
Чайтаня Махапрабху имаше навика да сяда на земята и да я маркира с ноктите си. В 
такива моменти Той беше много мрачен и хлипаше, "Уви, къде е Вриндавана? Къде е 
Кришна, синът на царя на пастирите? Къде е този, който свири на флейта?" 

 

ЧЧ Мадхя 2.57: По този начин се разгръщаха различните екстатични емоции и умът на 
Чайтаня Махапрабху бе изпълнен с безпокойство. Той не можеше да избяга дори и за 
миг. Така, поради жестоките чувства на раздяла, самообладанието Му бе нестабилно и 
Той започваше да рецитира различни стихове. 

 

ЧЧ Мадхя 2.58: "О мой Господи, о Върховни Боже, о приятелю на безпомощните! Ти 
си единственият океан от милост! Защото не Те срещнах,  нещастните ми дни и нощи 
станаха непоносими. Не знам как да прекарвам времето си."9 

 

ЧЧ Мадхя 2.59: "Всички тези нещастни дни и нощи не минават, защото Аз не съм Те 
срещнал. Трудно е да знам как да премина през цялото това време. Обаче Ти си 
приятелят на безпомощните и океан от милост. Моля Те за Твоята компания, защото 
съм в окаяно положение." 

 

                                                 
9 Кришна Карнамрита, 41 от Билвамангала Тхакура 
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ЧЧ Мадхя 2.60: По този начин неспокойствието на Господа бе събудено от екстатични 
чувства и съзнанието Му бе развълнувано. Никой не можеше да разбере в каква посока 
може да поеме подобен екстаз. Понеже Господ Чайтаня не можеше да срещне 
Върховния Бог, Кришна, умът Му пламтеше. Той започна да  пита Кришна за начините, 
по които би могъл да Го достигне. 

 

ЧЧ Мадхя 2.61: "О Кришна, о свирецо на флейта, сладостта на Твоята ранна възраст е 
удивителна в тези три свята. Знаеш Моята нестабилност и Аз знам Твоята. Никой друг 
не знае за това. Искам да видя Твоето красиво, привлекателно лице някъде на уединено 
място, но как може да се постигне това? 

 

ЧЧ Мадхя 2.62: Мой скъпи Кришна, само Ти и Аз знаем силата на Твоите красиви 
черти и заради тях е Моята нестабилност. Такова е сега положението Ми; Аз не знам 
какво да направя, нито къде да отида. Къде мога да Те намеря? Аз Те моля да ми дадеш 
насоки." 

 

ЧЧ Мадхя 2.63: Поради различните видове екстаз, настъпваха противоречиви 
умствени състояния и това водеше до голяма борба между различните видове екстаз. 
Тревожност, безсилие, смирение, гняв и нетърпение бяха всичките като борещи се 
войници и лудостта на любовта към Бога бе причината. 

 

ЧЧ Мадхя 2.64: Тялото на Господа беше точно като поле от захарна тръстика, в което 
са влезли лудите слонове на екстаза. Имаше бой между слоновете, а в хода на битката 
цялото поле от захарна тръстика бе съсипано. Така трансценденталната лудост се бе 
събудила в тялото на Бога и Той преживяваше безнадеждност в ума и тялото. В това 
възторжено състояние Той започна да говори, както следва. 

 

ЧЧ Мадхя 2.65: "О Мой Господи! O най-скъпи! O единствен приятелю на Вселената! 
О Кришна, о неспокойни, о единствен океан от милост! О Мой Господи!, О Мой 
наслаждаващ се, о възлюбени на очите Ми! Уви, когато отново ще бъдеш видим за 
Мен?" 

 

ЧЧ Мадхя 2.66: Симптомите на лудост служеха като стимул за помнене на Кришна. 
Настроението на екстаз събуждаше любов, презрение, оклеветяването с думи, гордост, 
чест и косвена молитва. Така Кришна понякога бе хулен, а понякога почитан. 

 

ЧЧ Мадхя 2.67: [В настроението на Радхарани, Шри Чайтаня Махапрабху се 
обръщаше към Кришна:] "Мой скъпи Господи, Ти си зает със Своите забавления и се 
възползваш от всички жени във вселената според желанието си. Ти си толкова мил с 
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Мен. Моля Те, насочи вниманието си към Мен, защото по щастлива съдба Ти се появи 
пред Мен. 

 

ЧЧ Мадхя 2.68: "Мой скъпи Господи, Ти привличаш всички жени във Вселената и 
правиш приготовления за всички тях, когато се появяват. Ти си Бог Кришна и можеш 
да очароваш всеки, но като цяло не си нищо повече от един развратник. Кой може да Те 
почита? 

 

ЧЧ Мадхя 2.69: Мой скъпи Кришна, Твоят ум е винаги неспокоен. Ти не можеш да 
останеш на едно място, но не си виновен за това. Ти си всъщност океан от милост, 
приятелят на сърцето Ми. Затова нямам причина да Ти бъда ядосана.  

 

ЧЧ Мадхя 2.70: Мой скъпи Господи, Ти си господарят, животът и душата на 
Вриндавана. Моля Те, стори така, че Вриндавана да бъде избавена. Ние нямаме дори 
час отдих от многобройните си дейности. Всъщност, Ти си Моят любим. Появил си се 
просто, за да Ми дадеш щастие и това е едно от нещата, които толкова добре умееш. 

 

ЧЧ Мадхя 2.71: Взимайки думите Ми за клевета, Бог Кришна Ме изостави. Аз знам, че 
Той си е отишъл, но чуйте моите молитви във възхвала:" Ти си удовлетворението за 
очите Ми, Ти си богатство и животът Ми. Уви, моля Те, дай Ми да Те зърна още 
веднъж. " 

 

ЧЧ Мадхя 2.72: В тялото на Бог Чайтаня Махапрабху настъпваха различни 
трансформации: вцепеняване, треперене, изпотяване, пребледняване, плач и задавяне 
на гласа. По този начин цялото Му тяло бе проникнато от трансцендентална радост. В 
резултат на това понякога Чайтаня Махапрабху се смееше, понякога плачеше, понякога 
танцуваше, а понякога пееше. Понякога Той скачаше и хукваше насам-натам, а 
понякога падаше на земята и губеше съзнание. 

 

ЧЧ Мадхя 2.73: Когато Шри Чайтаня Махапрабху бе в безсъзнание, Той понякога се 
срещаше с Върховния Бог. Тогава ставаше и веднага издаваше шумен звук, заявявайки 
на висок глас: "Сега Кришна, великата личност, е тук." По този начин, поради 
сладостните качества на Кришна, Чайтаня Махапрабху правеше различни видове 
грешки в ума си. Така, рецитирайки следния стих, Той уверяваше в присъствието на 
Бог Кришна. 

 

ЧЧ Мадхя 2.74: С чувствата на Радхарани, Шри Чайтаня Махапрабху, се обръщаше 
към гопите: " Скъпи мои приятелки, къде е онзи Кришна, олицетворението на 
Купидон, чието сияние е като на цветето кадамба, който е самата сладост, нектарът на 
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очите и ума Ми, който разхлабва косите на гопите, който е върховният източник на 
трансцендентално блаженство и е животът и душата Mи? Дошъл ли е Той пред очите 
Ми отново?" 

 

ЧЧ Мадхя 2.75: Шри Чайтаня Махапрабху след това заговори така: "Тук ли е 
олицетвореният  Купидон, сияен като дървото кадамба? Същият Той ли е, 
въплъщението на сладостта, който е насладата на очите и ума Ми, самият Ми живот и 
душа? Нима Кришна наистина дойде пред очите Ми?" 

 

ЧЧ Мадхя 2.76: Като духовният учител порицава ученика и го учи на изкуството на 
преданото служене, така всички екстатични симптоми у Бог Чайтаня Махапрабху - 
включително безнадеждност, мрачно настроение, смирение, безпокойство, радост, 
издръжливост и гняв - наставляваха тялото и ума му. По този начин Шри Чайтаня 
Махапрабху прекарваше времето си. 

 

ЧЧ Мадхя 2.77: Неговото време също преминаваше в четене на книги и пеене на  
песните на Чандидаса и Видяпати, в слушане на откъси от "Джаганнатх-валлабха-
натака", "Кришна-карнамрита" и "Гита-Говинда". Така в компанията на Сварупа 
Дамодара и Рамананда Рая, Шри Чайтаня Махапрабху прекарваше дните и нощите си 
във възпяване и слушане с голямо удоволствие. 

 

ЧЧ Мадхя 2.78: Сред Своите съратници Бог Чайтаня Махапрабху се радваше на 
бащина любяща привързаност от страна на Парамананда Пури, на приятелска обич от 
Рамананда Рая, на безкористно служене от Говинда и други, на настроенията на 
интимната любов от Гададхара, Джагадананда и Сварупа Дамодара. Шри Чайтаня 
Махапрабху се наслаждаваше на всички тези четири отношения и по този начин 
оставаше задължен на отдадените си. 

 

ЧЧ Мадхя 2.79: Лилашука [Билвамангала Тхакура] беше обикновено човешко 
същество, но въпреки това разви множество екстатични симптоми в тялото си. Какво 
чудно има тогава, че тези симптоми бяха проявени в тялото на Върховния Бог? В 
екстатичното настроение на интимната любов, Шри Чайтаня Махапрабху се намираше 
на най-висшето ниво, затова всички видове екстаз бликаха и бяха естествено видими в 
тялото Му. 

 

ЧЧ Мадхя 2.80: По време на предишните си забавления във Вриндавана, Бог Кришна 
желаеше да се наслади на три различни типа екстаз, но въпреки големите си усилия, 
Той не можеше да ги опита. Тези видове екстаз са запазени за Шримати Радхарани. Ето 
защо, за да ги опита, Шри Кришна прие позицията на Шримати Радхарани в образа на 
Шри Чайтаня Махапрабху. 
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ЧЧ Мадхя 2.81: Вкусвайки лично сладостта на любовта към Бога, Чайтаня Махапрабху 
учеше Своите преки ученици на този процес. Шри Чайтаня Махапрабху е заможен 
капиталист, притежаващ философския камък на любовта към Бога. Без да взима 
предвид дали някой е подходящ или неподходящ получател, Той раздаваше Своите 
съкровища на всеки. Затова е най-великодушният. 

 

ЧЧ Мадхя 2.82: Никой, дори и Бог Брахма, може да намери, нито дори да опита една 
капка от този поверителен океан от екстаз, но Шри Чайтаня Махапрабху, по Своята 
безпричинната милост, раздаде тази любов към Бога по целия свят. Затова не може да 
има инкарнация на Бога, по-щедра от Шри Чайтаня Махапрабху. Няма по-велик 
дарител. Кой може да опише Неговите трансцендентални качества? 

 

ЧЧ Мадхя 2.83: Подобни теми не трябва да се обсъждат свободно, защото ако това се 
прави, никой няма да ги разбере. Такива са прекрасните забавления на Шри Чайтаня 
Махапрабху. Към този, който е в състояние да ги разбере, Шри Чайтаня Махапрабху е 
проявил милост като му е дал компанията на слугата на собствения си слуга. 

 

ЧЧ Мадхя 2.84: Забавленията на Шри Чайтаня Махапрабху са най-върховните 
скъпоценности. Те бяха съхранени в хазната на Сварупа Дамодара Госвами, който ги  
обясни на Рагхунатха даса Госвами, който ги повтори на мен. Колкото и малко да чух 
от Рагхунатха даса Госвами, аз го описах в тази книга, която е предоставена на всички 
отдадени. 

 

ЧЧ Мадхя 2.85: Ако някой каже, че "Шри Чайтаня Чаритамрита" е пълна със 
санскритски стихове и следователно не е разбираема за обикновения човек, аз 
отговарям, че това, което описах, са забавленията на Шри Чайтаня Махапрабху и че да 
угодя на всички за мен не е възможно. 

 

ЧЧ Мадхя 2.86: В "Чайтаня Чаритамрита" не съществува противоречиво заключение, 
нито пък е прието становището на някой друг .Аз написах тази книга, за да опиша 
простата същина, както съм я чул от висшестоящите. Ако започна да обръщам 
внимание на нечии предпочитания или неодобрение, не бих могъл да напиша простата 
истина. 

 

ЧЧ Мадхя 2.87: Ако човек не разбира отначало, но продължава да слуша отново и 
отново, прекрасните ефекти от забавленията на Бог Чайтаня ще му донесат любов към 
Кришна. Постепенно човек ще разбере любовните взаимоотношения на Кришна с 
гопите, както и с останалите Му придружители във Вриндавана. Съветът ми е всеки да 
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продължава да слуша отново и отново, за да придобие голяма полза. 

 

ЧЧ Мадхя 2.88: В отговор на тези критици, които казват, че "Шри Чайтаня 
Чаритамрита" е пълна със санскритски стихове, може да се каже, че "Шримад 
Бхагаватам" също е пълен със санскритски стихове, както и коментарите към "Шримад 
Бхагаватам". Независимо от това, "Шримад Бхагаватам" може да бъде разбран от 
всички, а едновременно с това и от напредналите отдадени, които изучават 
коментарите на санскрит. Защо тогава хората да не разберат "Чайтаня Чаритамрита"? 
Има само няколко санскритски стиха и те са обяснени на бенгалски. Каква е трудността 
при разбирането? 

 

ЧЧ Мадхя 2.89: Аз вече дадох резюме на всички факти и личности в последните 
забавления на Бог Шри Чайтаня Махапрабху, и имам желание да ги опишат обстойно. 
Ако остана по-дълго и имам достатъчно късмет да получи милостта на Бог Шри 
Чайтаня Махапрабху, ще се опитам да ги опиша отново по-подробно. 

 

ЧЧ Мадхя 2.90: Вече съм твърде стар и обезпокоен от инвалидността. Докато пиша, 
ръцете ми треперят. Не мога да си спомня нищо, нито мога да видя или чуя правилно. 
Все пак аз пиша, и това е голямо чудо. 

 

ЧЧ Мадхя 2.91: В тази глава до известна степен описах същността на забавленията на 
Бог Чайтаня накрая. Ако умра междувременно и не мога да ги опиша в подробности, 
поне преданите ще имат това трансцендентално съкровище. 

 

ЧЧ Мадхя 2.92: В тази глава описах накратко антя-лила. Каквото не съм описал, ще 
разкажа подробно в бъдеще. Ако по милостта на Шри Чайтаня Махапрабху живея 
толкова дни, та да мога да изпълня желанията си, ще дам пълно обяснение на тези 
забавления. 

 

ЧЧ Мадхя 2.93: Покланям се в лотосовите нозе на всички предани, както на 
напредналите, така и на начинаещите. Моля всички тях да бъдат доволни от мен. Аз 
нямам вина, защото съм написал тук каквото съм разбрал от Сварупа Дамодара 
Госвами, от Рупа Госвами и от Рагхунатха даса Госвами. Нито съм добавил, нито съм 
извадил от техния разказ. 

 

ЧЧ Мадхя 2.94: Според системата парампара, бих искал да взема праха от лотосовите 
нозе на Шри Чайтаня Махапрабху, Нитянанда Прабху, Адвейта Прабху и всички 
придружители на Шри Чайтаня Махапрабху като Сварупа Дамодара, Рупа Госвами, 
Санатана Госвами и Рагхунатха даса Госвами. Искам да взема прахта от техните 
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лотосови нозе върху главата си. По този начин копнея да бъда благословен с тяхната 
милост. 

 

ЧЧ Мадхя 2.95: Получил заръката на гореспоменатите авторитети и ваишнавите от 
Вриндавана, особено от Харидаса, обожателя на Говиндаджи, Аз, Кришнадаса 
Кавираджа Госвами, се опитах да опиша една малка частица от една капка от една 
вълна от океана на забавленията на Шри Чайтаня Махапрабху. 
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Глава 3 

Богът отсяда в дома на Адвейта Ачария 

 

 

ЧЧ Мадхя 3.1: След като прие ордена на отречението санняса, обзет от силна любов 
към Кришна, Бог Чайтаня Махапрабху искаше да отиде във Вриндавана, но привидно 
по грешка се скиташе из Радха-деша. По-късно Той пристигна в Шантипура, където 
беше щастлив в компанията на Своите отдадени. Поднасям почтителните си поклони 
на Шри Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 3.2: Вечна слава на Шри Чайтаня Махапрабху! Вечна слава на Нитянанда! 
Вечна слава на Адвейта Прабху! И вечна слава на всички предани на Бог Чайтаня, 
начело с Шриваса! 

ЧЧ Мадхя 3.3: В края на двадесет и четвъртата си година, през месец Магха, Шри 
Чайтаня Махапрабху прие ордена на отречението санняса по време на нарастващата 
луна. 

ЧЧ Мадхя 3.4: След като прие ордена санняса, овладян от силна любов към Кришна, 
Шри Чайтаня Махапрабху пое към Вриндавана. Обаче, заблуден се скиташе в транс в 
продължение на три дни в земите, познати като Радха-деша. 

ЧЧ Мадхя 3.5: Преминавайки през земите на Радха-деша, Шри Чайтаня Махапрабху 
рецитираше следния стих в екстаз. 

ЧЧ Мадхя 3.6: "[Един брахмана от Аванти-деша каза:] Аз ще прекося непреодолимия 
океан на незнанието, твърдо установен в служенето на лотосовите нозе на Кришна. 
Това е потвърдено от предходните ачарии, които са били установени в непоклатима 
преданост към Бога, Параматма, Върховния Господ."10 

ЧЧ Мадхя 3.7: Шри Чайтаня Махапрабху одобряваше смисъла на този стих по 
отношение решителността на отдадения отшелника да се захване със служене на Бог 
Мукунда. Той изразяваше възхищението си от този стих, показвайки, че е много ценен. 

ЧЧ Мадхя 3.8: Истинската цел на приемането на санняса е човек да се посвети в 
служене на Мукунда. Служейки на Мукунта, той може наистина да получи избавление 
от оковите на материалното съществуване. 

ЧЧ Мадхя 3.9: След като прие санняса, Шри Чайтаня Махапрабху реши да отиде във 
Вриндавана и да се занимава изцяло и единствено със служене на Мукунда в някое 
уединено място. 

                                                 
10 Шримад Бхагаватам 11.23.57 
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ЧЧ Мадхя 3.10: Докато Шри Чайтаня Махапрабху вървеше към Вриндавана, всички 
екстатични симптоми се проявиха в тялото Му и Той не знаеше нито в каква посока 
върви, нито дали е ден или е нощ. 

ЧЧ Мадхя 3.11: Когато Шри Чайтаня Махапрабху пое към Вриндавана, Нитянанда 
Прабху, Чандрашекхара и Прабху Мукунда тръгнаха след Него. 

ЧЧ Мадхя 3.12: Докато Шри Чайтаня Махапрабху преминаваше през Радха-деша, 
всеки, който Го зърнеше, възклицаваше в екстаз: "Хари! Хари!" Когато хората 
възпяваха това име заедно с Бога, цялото нещастие от материалното съществуване 
изчезваше. 

ЧЧ Мадхя 3.13: Всички пастирчета, които видяха Шри Чайтаня Махапрабху да 
минава, тръгваха с Него, викайки високо, "Хари! Хари!" 

ЧЧ Мадхя 3.14: Като чу, че всички пастирчета също пееха "Хари! Хари!" Шри Чайтаня 
Махапрабху беше много доволен. Той отиваше при тях, поставяше длан на главите им 
и казваше: "Продължавайте да пеете така." 

ЧЧ Мадхя 3.15: Шри Чайтаня Махапрабху благославяше по този начин всички, 
казвайки им, че до един са големи късметлии. Така ги възхваляваше и се чувстваше 
много щастлив, защото те възпяваха святото име на Бог Хари. 

ЧЧ Мадхя 3.16: Като повика тайно всички момчета и им заговори разумно, Нитянанда 
Прабху им рече следното. 

ЧЧ Мадхя 3.17: "Ако Шри Чайтаня Махапрабху ви запита за пътя към Вриндавана, 
моля ви, покажете Му вместо това пътеката към брега на Ганг." 

ЧЧ Мадхя 3.18-19: Когато Бог Чайтаня Махапрабху помоли пастирчетата да Го упътят 
към Вриндавана, момчетата Му посочиха пътя по брега на Ганг и Той тръгна нататък в 
екстаз. 

ЧЧ Мадхя 3.20: Докато Богът вървеше все напред край брега на Ганг, Шри Нитянанда 
Прабху помоли Ачарияратна [Чандрашекхара Ачария] незабавно да иде в дома на 
Адвейта Ачария. 

ЧЧ Мадхя 3.21: Шри Нитянанда Госвами му каза, "Аз ще отведа Шри Чайтаня 
Махапрабху до брега на Ганг при Шантипура, а Адвейта Ачария трябва внимателно да 
причаква там с лодка. 

ЧЧ Мадхя 3.22: Сетне – продължи Нитянанда Прабху – Аз ще ида в дома на Адвейта 
Ачария, а вие ще тръгнете за Навадвипа и ще се върнете с майка Шачи и с останалите 
предани." 

ЧЧ Мадхя 3.23: След като изпрати Ачарияратна в къщата на Адвейта Ачария, Шри 
Нитянанда Прабху тръгна преди Бог Чайтаня Махапрабху и предупреди за Неговото 
идване.  
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ЧЧ Мадхя 3.24: Шри Чайтаня Махапрабху беше в екстаз и попита Нитянанда Прабху 
къде отива. Нитянанда Му отвърна, че отива заедно с Него във Вриндавана.  
 
ЧЧ Мадхя 3.25: Когато Богът попита Нитянанда Прабху колко още остава до 
Вриндавана, Нитянанда Му рече: „Само виж! Това е река Ямуна!“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.26: Казвайки това, Нитянанда Прабху заведе Чайтаня Махапрабху в 
близост до Ганг и в Своя екстаз Богът взе река Ганг за река Ямуна.  
 
ЧЧ Мадхя 3.27: Богът каза: „О, какво щастие, каква добра съдба! Видях река Ямуна.“ 
Така, мислейки Ганг за река Ямуна, Чайтаня Махапрабху започна да й поднася 
молитвите си.  
 
ЧЧ Мадхя 3.28: „О, река Ямуна, ти си блажената духовна вода, която дарява с любов 
сина на Нанда Махараджа. Ти си същата като водата в духовния свят, защото можеш да 
победиш всички наши оскърбления и да потушиш реакциите на греховните ни 
дейности, извършени в този живот. Ти си създателка на всичко, благоприятно за този 
свят. О, дъще на бога на слънцето, моля те, пречисти ни чрез благочестивите си 
дейности.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.29: След като рецитира тази мантра, Шри Чайтаня Махапрабху отдаде 
почитанията си и се окъпа в Ганг. По това време Той носеше само един плат като долна 
дреха върху себе си, тъй като нямаше други одежди.  
 
ЧЧ Мадхя 3.30: Докато Шри Чайтаня Махапрабху стоеше там само по препаска, Шри 
Адвейта Ачария пристигна с лодка, носейки със себе си нови долни и връхни дрехи. 
 
ЧЧ Мадхя 3.31: Когато Адвейта Ачария дойде, Той застана пред Бога и отдаде Своите 
почитания. След като Го видя, Богът започна да се чуди на цялата ситуация. 
 
ЧЧ Мадхя 3.32: Все още в Своя екстаз, Богът запита Адвейта Ачария: „Защо си дошъл 
тук? Откъде знаеш, че съм във Вриндавана?“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.33: Адвейта Ачария разкри цялата ситуация като каза на Шри Чайтаня 
Махапрабху: „Където си Ти, там е Вриндавана. За Мой голям късмет Ти дойде до 
бреговете на река Ганг.“  
 
ЧЧ Мадхя 3.34: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху отвърна: „Нитянанда Ме е излъгал. 
Той Ме доведе до бреговете на река Ганг и Ми каза, че това е Ямуна.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.35: Когато Шри Чайтаня Махапрабху обвини Нитянанда в измама, Шрила 
Адвейта Ачария каза: „Каквото и да Ти е казал Нитянанда Прабху, то не е лъжа. Ти 
наистина току-що се изкъпа в река Ямуна.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.36: Тогава Адвейта Ачария обясни, че точно в тази точка река Ганг и река 
Ямуна текат заедно. От западната страна е Ямуна, а от източната Ганг. 
ЧЧ Мадхя 3.37: След това Адвейта Ачария предложи на Шри Чайтаня Махапрабху да 
се премени със сухи дрехи, тъй като от къпането в Ямуна бе намокрил препаската си. 
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ЧЧ Мадхя 3.38: Адвейта Ачария каза: „Не си ял нищо от три дни, тъй като беше 
завладян от екстаза на любовта си към Кришна. Затова Те каня в дома Ми любезно да 
вземеш  Своята милостиня. Ела с Мен у дома.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.39: Адвейта Прабху продължи: „Вкъщи съм приготвил шепа ориз и 
зеленчуци, но съвсем простичко. Няма изобилно готвене и лукс – само малко яхния от 
зеленчуци и спанак.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.40: Казвайки това, Шри Адвейта Ачария заведе Бога до лодката и Го 
отведе в дома си. Там Адвейта Ачария уми нозете на Бога, след което вътрешно се 
почувства изключително щастлив.  
 
ЧЧ Мадхя 3.41: Първо, всички храни бяха сготвени от съпругата на Адвейта Ачария. 
След това Шрила Адвейта Ачария лично бе предложил всичко на Бог Вишну.  
 
ЧЧ Мадхя 3.42: Цялата приготвена храна беше разделена на три равни части. Една 
част беше наредена върху метална чиния, за да бъде предложена на Бог Кришна.  
 
ЧЧ Мадхя 3.43: От трите порции, една беше поставена в метална чиния, а останалите 
две, подредени върху бананови листа. Тези листа не бяха раздвоени и бяха взети от 
бананово дърво, което има най-малко тридесет и два клона, отрупани с банани. В двете 
чинии бяха много хубаво подредени видовете храни, описани по-долу. 
 
ЧЧ Мадхя 3.44:  Сготвеният ориз представляваше купчинка от изключително фини, 
много добре приготвени зърна, а в средата й имаше жълто претопено масло от 
кравешко мляко. Около купчината с ориз се намираха купички, направени от кората на 
бананови дървета, в които бяха сипани разнообразни зеленчуци и мунг дал. 
 
ЧЧ Мадхя 3.45:  Измежду сготвените зеленчуци имаше патола, плодова каша, 
манакачу, салата с парченца джинджифил и различни видове спанак. 
 
ЧЧ Мадхя 3.46: Имаше сукхта, горчив пъпеш, смесен с всички видове зеленчуци, по-
вкусен от нектар. И още – пет вида горчиви и пикантни сукхтас. 

ЧЧ Мадхя 3.47: Сред разнообразните зеленчуци  се срещаха и млади листа от дървото 
нимба, пържени с патладжан. Плодът, познат като патола, беше запържен с пхулабади, 
вид дал – първо смачкан, а след това изсушен на слънце. Имаше още и ястие, известно 
като кушманда-маначаки. 

ЧЧ Мадхя 3.48: Ястието, което беше приготвено от вътрешността на кокосов орех, 
смесена с извара и карамелизирана захар, беше много сладко. Имаше къри, направено 
от бананови цветове и плодова каша, варена в мляко - всичко в огромни количества. 
 
ЧЧ Мадхя 3.49: Виждаха се малки кексчета в сладък и кисел сос, и пет или шест вида 
приготовления на кисели храни. Всички зеленчуци бяха така предложени, че всеки 
присъстващ да може да си вземе прасадам.  

ЧЧ Мадхя 3.50: Имаше меки кексове, приготвени с мунг дал, меки кексове със зрели 
банани, и меки кексове, направени с урад дал. Намираха се различни видове сладкиши, 
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кондензирано мляко с оризови кексчета, ястия от кокос и всякакви торти, които човек 
може да си представи. 

ЧЧ Мадхя 3.51: Всички зеленчуци бяха сервирани в съдове, направени от бананови 
листа, взети от дървета, които раждат най-малко тридесет и два клона, отрупани с 
банани. Съдовете бяха много големи и здрави, и нито се накланяха, нито се 
клатушкаха. 
 
ЧЧ Мадхя 3.52: Трите места за хранене бяха заобиколени от стотина купи, пълни с 
разнообразни видове зеленчуци.  
 
ЧЧ Мадхя 3.53: Наред с разнообразните зеленчуци, имаше сладък ориз с гхи. Той беше 
сипан в нови глинени гърненца. Глинени гърнета, препълнени с високо кондензирано 
мляко, бяха поставени на три места.  
 
ЧЧ Мадхя 3.54: Измежду всички приготовления, се виждаха и парченца ориз, 
направени от мляко и банани, както и бяла тиква варена в мляко. В действителност, не 
е по силите ми да опиша всички ястия, които бяха направени.  
 
ЧЧ Мадхя 3.55: На две места бяха оставени глинени гърнета пълни с кисело мляко, 
сандеш (сладки топчета, приготвени с извара) и банани. Не съм способен да опиша 
всичко това. 
 
ЧЧ Мадхя 3.56: Върху купчинките от варен ориз и върху всички зеленчуци бяха 
наредени цветове от дървета туласи. Имаше и гърненца, пълни с ароматна розова вода. 

ЧЧ Мадхя 3.57: Открояваха се три места за сядане, които бяха застлани с меки 
покривки. Цялата храна беше предложена на Бог Кришна и Чайтаня я прие с голямо 
удоволствие. 

ЧЧ Мадхя 3.58:  Традицията е след предлагането на храната да се извършва бхога-
арати. Адвейта Прабху помоли двамата братя - Бог Чайтаня Махапрабху и Нитянанда 
Прабху - да дойдат и да погледат аратито и двамата Богове, заедно с всички 
присъстващи, отидоха да видят церемонията. 
 
ЧЧ Мадхя 3.59: След като беше извършено арати на муртите в храма, Бог Кришна 
беше сложен да си легне, за да отпочине. Сетне, Адвейта Ачария отиде да каже нещо на 
Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 3.60:  Шри Адвейта Ачария каза: „Скъпи мои Богове, моля Ви, елате.“ 
Тогава двамата братя, Чайтаня Махапрабху и Нитянанда Прабху отидоха, за да приемат 
прасадам. 
 
ЧЧ Мадхя 3.61:  Когато Бог Чайтаня Махапрабху и Нитянанда Прабху отидоха да 
приемат прасадам, Те извикаха Мукунда и Харидаса да дойдат с Тях. Обаче и 
Мукунда, и Харидаса с допрени длани заговориха както следва: 
ЧЧ Мадхя 3.62: Когато Мукунда беше повикан, той каза: „Мой скъпи господарю, имам 
да свърша нещо, което стои недовършено. По-късно ще приема прасадам, така че моля 
Вие двамата влезте в стаята.“ 
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ЧЧ Мадхя 3.63: Харидаса Тхакура рече: „Аз съм най-грешен и низш измежду хората. 
По-късно ще хапна една шепа прасадам, докато чакам отвън.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.64: Адвейта Ачария отведе Бог Нитянанда Прабху и Бог Чайтаня 
Махапрабху в стаята, и двамата Богове видяха как бе подреден прасадамът. Шри 
Чайтаня Махапрабху беше безкрайно удовлетворен.  
 
ЧЧ Мадхя 3.65: Шри Чайтаня Махапрабху одобри всички използвани начини за 
приготовление и предлагане на храна на Кришна. В действителност, Той беше толкова 
удовлетворен, че рече: „Откровено казано, Аз лично, бих прегърнал лотосовите нозе на 
всеки, който може да предложи на Кришна толкова прекрасна храна, и бих поставял 
тези лотосови нозе върху главата Си живот след живот.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.66: Когато Шри Чайтаня Махапрабху прекоси стаята, Той видя три места, 
отредени за хранене. Знаеше, че всичко това е приготвено за Кришна. Въпреки това, 
Той не разбираше намеренията на Адвейта Ачария. 
 
ЧЧ Мадхя 3.67: Шри Чайтаня Махапрабху каза: „Нека поседнем на тези три места и 
приемем прасадам.“ Адвейта Ачария обаче отвърна: „Ще раздам прасадама.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.68: Шри Чайтаня Махапрабху помисли, че и трите порции са приготвени 
за разпространение; затова помоли за други две бананови листа, казвайки: „Нека 
вземем мъничко ориз и зеленчуци.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.69: Адвейта Ачария каза: „Просто седнете на местата, предназначени за 
хранене.“ Хващайки ръцете Им, Той Ги настани да седнат.  
 
ЧЧ Мадхя 3.70: Шри Чайтаня Махапрабху рече: „Не подобава на един санняси да 
приема такова разнообразие от храна. Ако го прави, как би могъл да контролира 
сетивата си?“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.71: Когато Шри Чайтаня Махапрабху не прие храната, която беше 
сервирана, Адвейта Ачария каза: „Моля Те, спри да се прикриваш. Знам кой си и знам 
поверителното значение на това че прие ордена санняс.  
 
ЧЧ Мадхя 3.72: След това, Адвейта Ачария покани Шри Чайтаня Махапрабху да хапне 
и да спре да жонглира с думите. Богът отговори: „Така или иначе, не бих могъл да изям 
толкова много храна.“ 

ЧЧ Мадхя 3.73: Тогава Адвейта Ачария помоли Бога просто да приеме прасадам без 
да се преструва и ако не може да изяде всичко, останалото може да си остане в чинията. 

ЧЧ Мадхя 3.74: Шри Чайтаня Махапрабху каза: „Не съм в състояние да поема толкова 
много храна, а един санняси не бива да оставя недоядени остатъци.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.75: В тази връзка Адвейта Ачария напомни на Шри Чайтаня Махапрабху 
похапването в Джаганнатх Пури. Бог Джаганнатх и Шри Чайтаня Махапрабху са 
идентични. Адвейта Ачария подчерта, че в Джаганнатх Пури, Чайтаня Махапрабху 
ядял по петдесет и четири пъти на ден, и на едно хранене изяждал стотици гърнета с 
храна.  
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ЧЧ Мадхя 3.76: Шри Адвейта Ачария рече: „Храната, която трима души могат да 
приемат, не може да се равнява и с една Твоя хапка. Като сравним, тези храни тук не се 
равняват дори и на пет Твои хапки.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.77: Адвейта Ачария продължи: „За Мое огромно щастие, Ти дойде в дома 
Ми. Моля Ти, се недей да редиш измамни думи. Започвай да се храниш без да 
приказваш.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.78: Казвайки това, Адвейта Ачария донесе вода на двамата Богове, за да 
Си умият ръцете. Сетне, двамата Богове седнаха на местата Си и, усмихвайки се, 
започнаха да похапват прасадам.  
 
ЧЧ Мадхя 3.79: Нитянанда Прабху каза: „Не съм слагал нито хапка в устата Си от три 
дни. Надявах се днес да прекъсна поста Си.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.80: Въпреки че Шри Чайтаня Махапрабху мислеше, че количеството 
храна е огромно, Нитянанда Прабху беше на противоположното мнение като считаше, 
че няма да Му стигне дори на зъба. Той беше постил в продължение на три дни и силно 
се надяваше, че днес ще прекъсне поста Си. Нитянанда Прабху рече: „Въпреки че съм 
поканен от Адвейта Ачария на трапеза, мога да кажа, че днес също е пост. Толкова 
малко храна няма да запълни корема Ми и наполовина.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.81: Адвейта Ачария отговори: „Господарю, Ти си просещ монах тръгнал 
на поклонение. Понякога Ти се случва да ядеш плодове и корени, а понякога просто 
нямаш нищо за ядене.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.82: „Аз съм беден брамин, а Вие дойдохте в дома Ми. Моля да бъдеш 
удовлетворен и от малкото, което Ти се предлага, и да не бъдеш толкова алчен.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.83: Бог Нитянанда Прабху му отвърна: „Какъвто и да съм, Ти си ме 
поканил тука. Затова трябва да Mи предоставиш толкова, колкото искам да ям.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.84: След като чу заявлението на Нитянанда Прабху, Негова Божествена 
Милост Адвейта Ачария се възползва от размяната на шеги и заговори както следва. 
 
ЧЧ Мадхя 3.85: Адвейта Ачария каза: „Ти си неуспял парамахамса и си приел отречен 
начин на живот само, за да си пълниш корема. Сега разбирам, че работата Ти е да 
създаваш неприятности на брамините.“   
 
ЧЧ Мадхя 3.86: Адвейта Ачария порица Нитянанда Прабху като Му рече: „Ти можеш 
да изядеш между десет и двадесет мани с ориз. Аз съм беден брамин. Откъде да взема 
толкова много ориз? 
 
ЧЧ Мадхя 3.87: Каквото и да има тук, дори да е шепа ориз, моля Ти се, яж го и ставай. 
Недей да демонстрираш лудостта Си и да ръсиш остатъци от храна насам-натам.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.88: По този начин Нитянанда Прабху и Шри Чайтаня Махапрабху 
похапваха и разговаряха с Адвейта Ачария, шегувайки се. След като преполовяваше 
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всяко от предложените му зеленчукови ястия, Шри Чайтанйа Махапрабху го оставяше 
и продължаваше със следващото.  
 
ЧЧ Мадхя 3.89: Щом някое от зеленчуковите ястия бъдеше преполовено, Адвейта 
Ачария отново досипваше догоре. По този начин, когато Богът изяждаше нещо до 
половината, Адвейта Ачария слагаше още отново и отново.  
 
ЧЧ Мадхя 3.90: След като напълни едно гърне със зеленчуци, Адвейта Ачария ги 
помоли да ядат повече, а Чайтаня Махапрабху каза: „Колко още мога да продължа да 
ям?“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.91: Адвейта Ачария отвърна: „Моля Ти се, не отказвай това, което вече Ти 
дадох. Каквото и да Ти давам, можеш да изядеш половината, а другото да оставиш.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.92: По този начин, отправяйки различни смирени молби, Адвейта Ачария 
накара Чайтаня Махапрабху и Бог Нитянанда да се хранят. Така Чайтаня Махапрабху 
удовлетвори всички желания на Адвейта Ачария. 
 
ЧЧ Мадхя 3.93: Нитянанда Прабху отново подхвърли шеговито: „Моят стомах все още 
не е запълнен. Моля Ти се, отнеси храната си. Не съм взел ни най-малко от нея.“  
 
ЧЧ Мадхя 3.94: След като каза това, Нитянанда Прабху взе шепа ориз и я хвърли на 
пода пред себе си, сякаш беше много гневен. 
 
ЧЧ Мадхя 3.95: Когато две или четири късчета от хвърления ориз докоснаха тялото 
Му, Адвейта Ачария започна да танцува по различни начини с все още полепналия по 
тялото Му ориз. 
 
ЧЧ Мадхя 3.96: Когато хвърленият от Нитянанда Прабху ориз докосна тялото Му, 
Адвейта Ачария си помисли, че допирът с остатъците от храната на Парамахамса 
Нитянанда Го е пречистил. Именно заради това, Той започна да танцува. 
 
ЧЧ Мадхя 3.97: Адвейта Ачария каза шеговито: „Скъпи мой, Нитянанда, аз Те поканих 
тук и резултатите не закъсняха. Ти не принадлежиш на никоя каста или династия. По 
природа Ти си луд.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.98: За да ме подлудиш като себе си, Ти хвърли остатъците от храната си 
върху мен. Дори не се уплаши от факта, че съм брамин.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.99: Нитянанда Прабху отвърна: „Това са остатъци от храната на Бог 
Кришна. Ако ги смяташ за обикновени отпадъци, Ти извършваш оскърбление.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.100: Шрила Нитянанда Прабху продължи: „Ако поканиш в дома си поне 
сто санняси и ги нахраниш обилно, това ще анулира оскърблението Ти. “ 
ЧЧ Мадхя 3.101: Адвейта Ачария отговори: „Никога повече няма да поканя друг такъв 
санняси, който разваля всичките Ми брамински смрти правила. “ 
 
ЧЧ Мадхя 3.102: След това, Адвейта Ачария помогна на Боговете да измият ръцете и 
устите си. Сетне Ги заведе до едно хубаво легло и Ги склони да легнат и да си починат. 
 



  47

ЧЧ Мадхя 3.103: Шри Адвейта Ачария даде на двамата Богове карамфил и кардамон, 
смесени с цветя от туласи. Поради това Те имаха много добър дъх и аромат в устите 
си.  
 
ЧЧ Мадхя 3.104: След това Шри Адвейта Ачария намаза телата Им със сандалова 
паста, а после постави благоуханни гирлянди от цветя на гърдите Им.  
 
ЧЧ Мадхя 3.105: Когато Богът легна на леглото, Адвейта Ачария изчака, за да 
масажира нозете Му, но Богът беше доста колеблив и заговори на Адвейта Ачария 
както следва. 
 
ЧЧ Мадхя 3.106: Шри Чайтаня Махапрабху рече: „Адвейта Ачария, Ти Ме накара да 
танцувам по най-различни начини. Недей да правиш сега това. Отиди с Мукунда и 
Харидаса да обядваш." 
 
ЧЧ Мадхя 3.107: Скоро след това, Адвейта Ачария прие прасадам с Мукунда и 
Харидаса, и те похапнаха от все сърце толкова, колкото Им се искаше.  
 
ЧЧ Мадхя 3.108: Когато хората от Шантипур чуха, че Шри Чайтаня Махапрабху е 
отседнал в града, всички веднага отидоха да видят Неговите лотосови нозе. 
 
ЧЧ Мадхя 3.109: Безкрайно удовлетворени, всички хора започнаха да викат на висок 
глас святото име на Бога: „Хари! Хари!“ В действителност, щом зърнаха красотата на 
Бога, те онемяха от удивление. 
 
ЧЧ Мадхя 3.110: Те съзерцаваха красотата от цвета на тялото на Шри Чайтаня 
Махапрабху и яркия Му блясък, който превъзхождаше сиянието на слънцето. Преди 
всичко великолепието се излъчваше от шафранените одежди, които блестяха върху 
тялото Му.  

ЧЧ Мадхя 3.111: Хората идваха и си отиваха с огромно удоволствие. Невъзможно 
беше да се преброи колко много хора се събраха до края на деня. 

ЧЧ Мадхя 3.112: Веднага щом вечерта дойде, Адвейта Ачария поведе съвместното 
възпяване. Той дори започна да танцува сам и Богът гледаше Неговото изпълнение.  
 
ЧЧ Мадхя 3.113: Когато Адвейта Ачария започна да танцува, Нитянанда Прабху 
затанцува зад Него. Харидаса Тхакура, много удовлетворен, също започна да танцува 
зад Него.  
 
ЧЧ Мадхя 3.114: Адвейта Ачария рече: „Скъпи мои приятели, какво бих могъл да 
кажа? Днес получих толкова висше трансцедентално удоволствие. След много, много 
дни,  Бог Кришна е в Моя дом.“ 
ЧЧ Мадхя 3.115: Адвейта Ачария поведе санкиртан групата и с голямо удоволствие 
запя този стих. Появиха се симптомите на екстаза: изпотяване, треперене, настръхване 
на косите, сълзи в очите, а от време на време тътен и силни крясъци. 
 
ЧЧ Мадхя 3.116: От време на време, докато танцуваше, Адвейта Ачария се въртеше 
наоколо и сграбчваше лотосовите нозе на Шри Чайтаня Махапрабху. Тогава Адвейта 
Ачария Му заговаряше както следва. “ 
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ЧЧ Мадхя 3.117: „Шри Адвейта Ачария казваше: „Дни наред Ме избягваш като се 
измъкваш. Сега си в дома Ми и ще Те държа тук здраво.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.118: Говорейки по този начин, Адвейта Ачария с огромно удоволствие 
изпълняваше съвместното възпяване в продължение на три часа тази нощ, като не 
спираше да танцува.  
 
ЧЧ Мадхя 3.119: Докато Адвейта Ачария танцуваше така, Бог Чайтаня изпита 
екстатична любов към Кришна и поради раздяла с Него, вълните и пламъците на 
любовта нараснаха.  
 
ЧЧ Мадхя 3.120: Обзет от екстаз, Шри Чайтаня Махапрабху внезапно падна за земята. 
Щом Адвейта Ачария видя това, Той спря да танцува.  
 
ЧЧ Мадхя 3.121: Когато Мукунда видя екстаза на Шри Чайтаня Махапрабху, той 
разбра чувствата на Бога и започна да пее множество стихове, увеличаващи силата на 
екстаза на Бога. 
 
ЧЧ Мадхя 3.122: Адвейта Ачария повдигна тялото на Шри Чайтаня Махапрабху, за да 
Му помогне да танцува, но след като чу стиховете, изпети от Мукунда, Богът не 
можеше да овладее симптомите, които разтърсваха тялото Му.  
 
ЧЧ Мадхя 3.123: Сълзи се стичаха от очите Му и цялото Му тяло трепереше. Косата 
Му настръхна, дишаше затруднено и заекваше. Понякога стоеше, понякога падаше. 
Понякога плачеше.  
 
ЧЧ Мадхя 3.124: Мукунда пееше: „Моя скъпа, близка приятелко. Какво ли не ми се 
случи? Поради ефекта от отровата на любовта ми към Кришна, тялото и умът ми са 
толкова опечалени. 
 
ЧЧ Мадхя 3.125: „Чувствам, че умът ми изгаря ден и нощ, и не мога да си почина. Ако 
имаше място, на което да срещна Кришна, щях да отида, щях да полетя натам 
незабавно.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.126: Тази строфа беше изпята от Мукунда с меден глас, но веднага щом 
Шри Чайтаня Махапрабху я чу, умът Му се разпиля на парчета.  
 
ЧЧ Мадхя 3.127: Трансценденталните, екстатични симптоми на разочарование, мъка, 
удоволствие, неспокойствие, гордост и смирение всичките започнаха да се сражават в 
Бога като войници. 
ЧЧ Мадхя 3.128: Цялото тяло на Бог Шри Чайтаня Махапрабху започна да се олюлява,  
поради яростната атака на различни екстатични симптоми. В резултат на това, Той 
незабавно падна на земята и дишането Му почти спря.  
 
ЧЧ Мадхя 3.129: Виждайки състоянието на Бога, всички отдадени много се 
разтревожиха. Тогава, изведнъж, Богът стана и започна да издава силни звуци.  
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ЧЧ Мадхя 3.130: Изправяйки се, Богът рече: „Не спирай да говориш! Не спирай да 
говориш!“ Сетне, Той започна да танцува, преизпълнен с удоволствие. Никой не 
можеше да разбере силните вълни на този екстаз.  
 
ЧЧ Мадхя 3.131: Бог Нитянанда придружаваше Чайтаня Махапрабху, за да се увери, че 
Той няма да падне, а Адвейта Ачария и Харидаса Тхакура ги следваха, танцувайки.  
 
ЧЧ Мадхя 3.132: По този начин, Богът танцува най-малко три часа. Понякога 
симптомите на екстаза бяха видни, изразяващи удоволствие, тъга и много други вълни 
на екстатична емоционална любов.  
 
ЧЧ Мадхя 3.133: Богът не беше слагал нищо в устата Си в продължение на три дни, а 
сетне се нахрани обилно. Поради това, когато танцуваше и подскачаше нависоко, Той 
почувства известна умора.  
 
ЧЧ Мадхя 3.134: Напълно погълнат от любовта към Бога, Той не разбираше Своята 
умора. Нитянанда Прабху, обаче, Го хвана и по този начин прекъсна Неговото 
танцуване.  
 
ЧЧ Мадхя 3.135: Въпреки че Богът беше изморен, Нитянанда Прабху Му помагаше да 
стои изправен, като Го придържаше. По това време Адвейта Ачария прекрати 
възпяването и, отдавайки разнообразни видове служене на Бога, Го настани да си легне 
и да си почине. 
 
ЧЧ Мадхя 3.136: В продължение на десет дни, всяка вечер Адвейта Ачария 
провеждаше угощения и възпяване. Той служеше на Бога неизменно по този начин.  
 
ЧЧ Мадхя 3.137: На сутринта Чандрашекхара доведе Шачимата от дома й на паланкин, 
придружавана от много предани. 
 
ЧЧ Мадхя 3.138: Така всички хора от град Надия – в това число всички жени, момчета 
и възрастни мъже - отидоха там и тълпата нарастваше.  
 
ЧЧ Мадхя 3.139: Сутринта, след извършването на всички задължения и след като 
Богът мантрува Харе Кришна маха-мантра, хората придружиха Шачимата до къщата 
на Адвейта Ачария.  
 
ЧЧ Мадхя 3.140: Веднага щом майка Шачи се появи, Чайтаня Махапрабху падна пред 
нея като пръчка. Майка Шачи заплака, вземайки Бога в скута си.  
 
ЧЧ Мадхя 3.141: Виждайки се един друг и двамата бяха залети от чувства. Зървайки 
главата на Бога без коса, майка Шачи много се разтревожи. 
ЧЧ Мадхя 3.142: От любов тя започна да милва тялото на Бога. Понякога целуваше 
лицето Му и опитваше да Го наблюдава внимателно, но тъй като очите й бяха пълни 
със сълзи, не можеше да вижда. 
 
ЧЧ Мадхя 3.143: Разбирайки, че Бог Чайтаня е приел отречения начин на живот, 
Шачимата, разплакана каза на Бога: „Мой, скъпи Нимай, не бъди жесток като 
Вишварупа, Твоя по-голям брат.“ 
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ЧЧ Мадхя 3.144: Майка Шачи продължи: „След като прие ордена на отречението, 
Вишварупа никога повече не дойде да ме види. Ако и Ти постъпиш така, това със 
сигурност ще бъде краят за мен.“  
 
ЧЧ Мадхя 3.145: Богът отвърна: „Скъпа Моя майко, моля ти се, чуй Ме. Това тяло 
принадлежи на теб. Аз не притежавам нищо. 
 
ЧЧ Мадхя 3.146: Това тяло е отгледано от теб и е произлязло от теб. Не мога да платя 
този дълг дори и след милиони раждания. 
 
ЧЧ Мадхя 3.147: Съзнателно или не, Аз приех този орден на отречението. Но така или 
иначе, никога не бих могъл да бъда безразличен към теб. 
 
ЧЧ Мадхя 3.148: Скъпа Моя майко, където и да Ме помолиш да остана, ще остана, 
каквото и да ми заръчаш, Аз ще го изпълня. “ 
 
ЧЧ Мадхя 3.149: Казвайки това, Богът отдаваше отново и отново почитания на Своята 
майка, а майка Шачи, много удовлетворена, Го вземаше отново и отново в скута си.  
 
ЧЧ Мадхя 3.150: После Адвейта Ачария въведе майка Шачи в къщата. Богът веднага 
беше готов да се срещне с всички отдадени.  
 
ЧЧ Мадхя 3.151: Богът се видя с всички отдадени един подир друг и, вглеждайки се в 
лицето на всеки по отделно, го прегръщаше силно.  
 
ЧЧ Мадхя 3.152: Въпреки, че преданите бяха нещастни да видят главата на Бога без 
коса, те независимо от това изпитваха голяма радост, съзерцавайки красотата Му.  
 
ЧЧ Мадхя 3.153-155: Шриваса, Рамай, Видянидхи, Гададхара, Гангадаса, Вакрешвара, 
Мурари, Шукламбара, Буддхиманта Кхан, Нандана, Шридхара, Виджая, Васудева, 
Дамодара, Мукунда, Санджая и всички останали – мога да спомена още много – в 
действителност всички жители на Навадвипа, дойдоха там и Богът ги посрещна с 
усмивка и поглед, преливащи от милост.  
 
ЧЧ Мадхя 3.156: Всеки повтаряше светите имена на Хари и танцуваше. Така къщата на 
Адвейта Ачария се превърна в Шри Ваикунтха Пури.  
 
ЧЧ Мадхя 3.157: Хората идваха от различни близки селца, както и от Навадвипа, за да 
видят Шри Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 3.158: На всеки, който идваше да види Бога от близко селце или специално 
от Навадвипа, Адвейта Ачария даваше място за отсядане, както и разнообразна храна,  
достатъчна за много дни. Всъщност, Той уреждаше всичко по най-добрия начин.  
 
ЧЧ Мадхя 3.159: Запасите на Адвейта Ачария бяха неизчерпаеми и неунищожими. 
Колкото повече стоки и продукти използваше, толкова повече се появяваха отново.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.160: От деня, в който Шачимата пристигна в дома на Адвейта Ачария, тя 
пое в свои ръце готвенето, и Шри Чайтаня Махапрабху се хранеше в компанията на 
всички предани.   
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ЧЧ Мадхя 3.161: Всички, които идваха през деня, виждаха Бог Чайтаня Махапрабху и 
приятелското отношение на Адвейта Ачария. През нощта те имаха възможността да 
погледат как Богът танцува и да чуят как пее.  
 
ЧЧ Мадхя 3.162: Когато Богът изпълняваше киртан, Той проявяваше всички видове 
трансцендентални симптоми. Изглеждаше зашеметен и трепереше, косата Му 
настръхваше, а гласът Му заекваше. Наблюдаваха се сълзи и опустошение.  
 
ЧЧ Мадхя 3.163: Често Богът се строполяваше на земята. Виждайки това, майка Шачи 
започваше да ридае. 
 
ЧЧ Мадхя 3.164: Шримати Шачимата мислеше, че тялото на Бога се наранява от 
паданията на земята. Тя плачеше: „Уви!“ и се молеше на Бог Вишну. 
 
ЧЧ Мадхя 3.165: „Скъпи мой Господи, милостиво ми дари тази благословия като 
резултат от служенето, което съм Ти отдавала още от детството си.   
 
ЧЧ Мадхя 3.166: Когато и Нимай да падне върху повърхността на земята, моля Ти се, 
не Му причинявай болка.“ 

ЧЧ Мадхя 3.167: Когато майка Шачи бе завладяна от родителската любов към Бог 
Чайтаня Махапрабху, тя бе изпълнена с щастие, страх и смирение, и проявяваше 
определени телесни симптоми. 

ЧЧ Мадхя 3.168: Тъй като Адвейта Ачария даваше милостиня и храна на Бог Чайтаня 
Махапрабху, останалите предани, начело с Шриваса Тхакура, също искаха да Му дадат 
милостиня и да Го поканят на обяд. 
 
ЧЧ Мадхя 3.169: Чувайки предложенията на другите отдадени на Бога, майка Шачи 
им рече: „Колко пъти ще имам шанса да видя Нимай отново?“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.170: Шачимата се каза: „Що се отнася до вас, вие можете да виждате 
Нимай (Шри Чайтаня Махапрабху) много пъти и на други места, но каква е 
възможността аз да Го видя отново? Аз ще трябва да си стоя вкъщи. А един санняси 
никога не се завръща у дома си.“ 

 

ЧЧ Мадхя 3.171: Майка Шачи призова всички предани да й дарят тази милост: докато 
Шри Чайтаня Махапрабху живее в къщата на Адвейта Ачария, само тя да Му приготвя 
храна. 

ЧЧ Мадхя 3.172: Чувайки призива на майка Шачи, всички предани отдадоха 
почитанията си и казаха: „Съгласни сме с всяко желание на майка Шачи.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.173: Когато Чайтаня Махапрабху съзря огромната настойчивост на Своята 
майка, Той се развълнува. Поради това събра всички присъстващи отдадени и им 
заговори: 
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ЧЧ Мадхя 3.174: Шри Чайтаня Махапрабху им рече: „Без ваше позволение се опитах 
да отида до Вриндавана. Срещнах известни пречки и се наложи да се върна. 
 
ЧЧ Мадхя 3.175: „Мои скъпи приятели, въпреки че внезапно приех ордена на живота в 
отречение все пак съзнавам, че никога не бих могъл да бъда безразличен към вас. 
 
ЧЧ Мадхя 3.176: Скъпи мои приятели, докато съществувам, никога не бих се отказал 
от вас, нито пък бих бил способен да се откажа от Моята майка. 
 
ЧЧ Мадхя 3.177: След приемането на санняс, на един санняси не се позволява да 
остане в родното си място, заобиколен от своите роднини. 
 
ЧЧ Мадхя 3.178: Наредете нещата така, че да не ви напусна, но и в същото време да не 
бъда обвиняван от хората, че след приемането на ордена на живота в отречение съм 
останал с близките си.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.179: Щом чуха изявлението на Бог Чайтаня, всички предани начело с 
Адвейта Ачария, отидоха при майка Шачи. 
 
ЧЧ Мадхя 3.180: Когато изложиха положението на Бог Чайтаня, майка Шачи, която е 
майка на вселената, заговори: 
 
ЧЧ Мадхя 3.181: Шачимата рече: „За мен ще бъде огромна радост, ако Нимай (Шри 
Чайтаня Махапрабху) остане тук. Но в същото време, ако някой Го обвинява в нещо, 
това ще бъде моето най-голямо нещастие.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.182: Майка Шачи каза: „Следното решение е добро. Мисля, че ако Нимай 
остане в Джаганнатха Пури, Той няма да напусне нито един от нас. и в същото време 
ще може да стои настрана като истински санняси. По този начин и двете цели ще бъдат 
постигнати. 

ЧЧ Мадхя 3.183: Понеже Джаганнатха Пури и Навадвипа са близко свързани, точно 
както две стаи на една къща, хората от Навадвипа обикновено отиват в Джаганнатха 
Пури, а тези от Джаганнатха Пури отиват в Навадвипа. Това отиване и връщане из 
градовете ще помогне да имаме новини от Бог Чайтаня. По този начин и аз ще 
получавам вести от Него. 

 
ЧЧ Мадхя 3.184: Всички вие, предани, ще можете да ходите и да се връщате, а 
понякога Той също ще може да идва да се окъпе в Ганг. 
 
ЧЧ Мадхя 3.185: Не се интересувам от моето лично щастие или нещастие, само от 
Неговото щастие. Всъщност, аз приемам Неговото щастие за свое." 
 
ЧЧ Мадхя 3.186: След като изслушаха Шачимата, всички предани й поднесоха своите 
молитви и я увериха, че заръката й, също като ведическо предписание, няма да бъде 
престъпена. 
 
ЧЧ Мадхя 3.187: Всички отдадени съобщиха на Бог Чайтаня за решението на майка 
Шачи. Изслушвайки го, Богът остана много доволен.  
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ЧЧ Мадхя 3.188: Бог Шри Чайтаня Махапрабху отдаде почитанията си на всички 
предани, събрали се както от Навадвипа, така и от други градове, и им заговори както 
следва. 
 
ЧЧ Мадхя 3.189: „Скъпи мои приятели, всички вие сте Мои много приближени 
другари. Сега Аз ви моля за услуга. Моля направете я за Мен.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.190: Бог Чайтаня Махапрабху ги помоли всички да се приберат у дома и 
да започнат да възпяват святото име заедно. Помоли ги да обожават Кришна, да 
мантруват святото Му име и да говорят за забавленията Му.  
 
ЧЧ Мадхя 3.191: След като даде напътствия на преданите, Богът поиска разрешение от 
тях да отиде в Джаганнатха Пури. Увери ги, че от време на време ще идва и ще се 
среща с тях отново и отново.  
 
ЧЧ Мадхя 3.192: Така, Шри Чайтаня Махапрабху отдаде почитанията си на всички 
предани и, усмихвайки се нежно, се сбогува с тях.  
 
ЧЧ Мадхя 3.193: След като помоли всички предани да се завърнат по домовете си, 
Богът реши да отиде в Джаганнатха Пури. В това време Харидаса Тхакура започна да 
плаче и да изговаря патетични думи.  
 
ЧЧ Мадхя 3.194: Харидаса Тхакура заговори: „Ти отиваш в Джаганнатха Пури и това е 
добре, но каква ще бъде моята посока? На мен не ми е разрешено да ходя в 
Джаганнатха Пури. 
 
ЧЧ Мадхя 3.195: Тъй като аз съм най-нисшият измежду хората, няма да мога да Те 
виждам. Как ще поддържам грешния си живот?“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.196: Богът отвърна на Харидаса Тхакура: „Моля те, удръж смирението си. 
Само като зърна твоето смирение умът Ми се вълнува.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.197: Бог Чайтаня Махапрабху увери Харидаса Тхакура, че ще ходатайства 
пред Бог Джаганнатха и че със сигурност ще го вземе със себе си в Джаганнатха Пури.  
 
ЧЧ Мадхя 3.198: След това, Адвейта Ачария уважително помоли Бог Чайтаня да 
прояви Своята милост като остане още два или четири дни.  
 
ЧЧ Мадхя 3.199: Чайтаня Махапрабху никога не престъпваше молбите на Адвейта 
Ачария; поради това Той остана в дома Му и не замина веднага за Джаганнатха Пури.  
 
ЧЧ Мадхя 3.200: Решението на Бог Чайтаня бе прието с радост от Адвейта Ачария, 
майка Шачи и всички останали предани. Адвейта Ачария честваше всеки оставащ ден с 
голямо празненство.  
 
ЧЧ Мадхя 3.201: През деня преданите обсъждаха теми свързани с Кришна, а през 
нощта направиха голямо празненство, възпявайки съвместно светите имена в дома на 
Адвейта Ачария.  
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ЧЧ Мадхя 3.202: Майка Шачи готвеше с голямо удоволствие и Шри Чайтаня 
Махапрабху, заедно с преданите, приемаха прасадам с огромна наслада. 
 
ЧЧ Мадхя 3.203: По този начин всичко, с което Адвейта Ачария разполагаше – 
Неговата вяра, отдаденост, дом, богатства и всичко останало - бе успешно използвано в 
обожанието на Бог Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 3.204: Докато майка Шачи  непрекъснато гледаше лицето на своя син и 
докато Го хранеше, нейното щастие растеше и тя бе напълно удовлетворена.  
 
ЧЧ Мадхя 3.205: По този начин, всички отдадени се срещнаха в дома на Адвейта 
Ачария и прекараха няколко дни в настроение за голям празник. 
 
ЧЧ Мадхя 3.206: На следващия ден, Бог Чайтаня Махапрабху помоли всички шредани 
да се завърнат по съответните си домове.  
 
ЧЧ Мадхя 3.207: Шри Чайтаня Махапрабху ги помоли също да извършват съвместно 
възпяване на святото име на Бог в своите домове и ги увери, че ще могат да Го срещнат 
отново. 
 
ЧЧ Мадхя 3.208: Шри Чайтаня Махапрабху им каза: „Понякога вие ще идвате в 
Джаганнатха Пури, а друг път Аз ще идвам да се изкъпя в Ганг.“ 
 
ЧЧ Мадхя 3.209-210: Шри Адвейта Ачария изпрати четирима – Нитянанда Госай, 
Джагадананда Пандита, Дамодара Пандита и Мукунда Датта - да придружат Бога. След 
като успокои майка си Шачимата, Шри Чайтаня Махапрабху отдаде молитви в 
лотосовите й нозе. 
 
ЧЧ Мадхя 3.211: Когато всичко беше готово, Бог Чайтаня Махапрабху обиколи майка 
си и след това тръгна за Джаганнатха Пури. В къщата на Адвейта Ачария се надигна 
бурен плач. 
 
ЧЧ Мадхя 3.212: Шри Чайтаня Махапрабху остана хладнокръвен. Той тръгна бързо, а 
Адвейта Ачария го следваше ридаейки.  
 
ЧЧ Мадхя 3.213: След като изминаха известно разстояние, Шри Чайтаня Махапрабху 
помоли Адвейта Ачария с допрени една в друга длани, изричайки следните сладки 
думи. 
 
ЧЧ Мадхя 3.214: Шри Чайтаня Махапрабху каза: „Моля те, успокой всички предани и 
Моята майка. Ако ти не се овладееш, никой друг не би могъл да продължи да 
съществува."  
 
ЧЧ Мадхя 3.215: Казвайки това, Шри Чайтаня Махапрабху прегърна Адвейта Ачария 
и Му забрани да Го следва повече. После, спокоен, Той продължи към Джаганнатх 
аПури. 
 
ЧЧ Мадхя 3.216: Богът, заедно с другите четирима, вървеше покрай бреговете на река 
Ганг и, минавайки по пътя за Чатрабхога, се устреми към Ниладри, Джаганнатха Пури.  
 



  55

ЧЧ Мадхя 3.217: В своята книга, позната като „Чайтаня мангала“ ("Чайтаня 
Бхагавата“), Врндавана Даса Тхакура описва много подробно пътя на Бога към 
Джаганнатха Пури.  
 
ЧЧ Мадхя 3.218: Ако някой слуша за дейностите на Бога в дома на Адвейта Ачария, 
той много скоро ще придобие съкровището на любовта към Кришна.  
 
ЧЧ Мадхя 3.219: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунатха, 
винаги копнеещ за тяхната милост, аз, Кришнадаса, разказвам "Шри Чайтаня 
Чаритамрита", следвайки техните стъпки.  
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Глава 4 
Преданото служене на Шри Мадхавендра Пури 

 

 
 
ЧЧ Мадхя 4.1: Предлагам своите уважителни почитания на Мадхавендра Пури, на 
който беше дадено гърне със сладък ориз, откраднат от Шри Гопинатха, познат 
оттогава насетне като Кшира-чора. Доволен от любовта на Мадхавендра Пури, Шри 
Гопала, божеството на Говардхана, се появи пред очите на обществото. 
 
ЧЧ Мадхя 4.2: Вечна слава на Бог Чайтаня Махапрабху! Вечна слава на Нитянанда 
Прабху! Вечна слава на Адвейта Прабху! И вечна слава на всички предани на Бог 
Чайтаня! 

ЧЧ Мадхя 4.3-4: Богът отиде до Джаганнатха Пури и посети храма на Бог 
Джаганнатха. Той също така се срещна със Сарвабхаума Бхаттачария. Всички тези 
забавления са подробно обяснени от Врндавана даса Тхакура в неговата книга „Чайтаня  
Бхагавата”. 
 
ЧЧ Мадхя 4.5: По своята природа всички дейности на Шри Чайтаня Махапрабху са 
много прекрасни и сладостни, а когато са описани от Врндавана даса Тхакура, те стават 
като порой от нектар. 
 
ЧЧ Мадхя 4.6: Затова аз много смирено заявявам, че тъй като тези случки вече са били 
добре описани от Врндавана даса Тхакура, за мен ще е голяма гордост да повторя 
същото, а  това няма да е никак добре. Аз нямам такива сили. 
 
ЧЧ Мадхя 4.7: Следователно аз представям само резюме от тези събития, вече 
подробно описани от Врндавана даса Тхакура в неговата „Чайтаня Мангала” (сега 
известно като „Чайтаня Бхагавата” ). 
 
ЧЧ Мадхя 4.8: Някои от случките той не описва подробно, а само обобщава и именно 
тях аз ще се опитам да разкажа в тази книга. 
 
ЧЧ Мадхя 4.9: По този начин аз предлагам своите уважителни почитания в лотосовите 
нозе на Врндавана даса Тхакура. Надявам се да не обидя лотосовите му нозе с това 
действие. 

ЧЧ Мадхя 4.10: Шри Чайтаня Махапрабху продължи към Джаганнатха Пури с четири 
от Своите предани, възпявайки святото име на Бога, Харе Кришна мантрата, с голям 
плам. 

ЧЧ Мадхя 4.11: Всеки ден Шри Чайтаня Махапрабху лично отиваше до някое село и 
събираше голямо количество ориз и други зърна за приготвянето на прасадам. 
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ЧЧ Мадхя 4.12: Имаше много реки по пътя и при всяка река имаше събирач на такси. 
Ала те не възпираха Бога и Той им даряваше милостта си. Най-накрая Той достигна до 
селището Ремуна. 
 
ЧЧ Мадхя 4.13: Муртито на Гопинатха в храма на Ремуна бе много привлекателно. 
Бог Чайтаня посети храма и предложи Своите почитания с голяма преданост. 
 
ЧЧ Мадхя 4.14: Когато Шри Чайтаня Махапрабху предложи почитанията си в 
лотосовите нозе на муртито на Гопинатха, шлемът от цветя на главата на Гопинатха 
падна на главата на Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 4.15: Когато шлемът на муртито падна на главата Му, Шри Чайтаня 
Махапрабху стана много доволен и затова пя и танцува по различни начини заедно с 
отдадените си.  
 
ЧЧ Мадхя 4.16: Всички слуги на муртито бяха поразени от изумление поради 
интензивната любов на Шри Чайтаня Махапрабху, Неговата изящна красота и 
трнасценденталните Му качества. 

ЧЧ Мадхя 4.17: Заради любовта им към Шри Чайтаня Махапрабху, те Му служеха по 
многообразни начини и тази нощ Богът остана в храма на Гопинатха. 
 
ЧЧ Мадхя 4.18: Богът остана там, защото беше много нетърпелив да получи останките 
от сладкия ориз, предложен на муртито на Гопинатха, след като бе чул разказ от Своя 
духовен учител, Ишвара Пури, за това какво някога се бе случило там. 
 
ЧЧ Мадхя 4.19: Това мурти бе познато надлъж и шир като Кшира-чора-гопинатха и 
Чайтаня Махапрабху разказа на преданите си историята за това как божеството бе 
станало толкова известно. 

ЧЧ Мадхя 4.20: Преди това муртито открадна гърне със сладък ориз за Мадхавендра 
Пури; затова Той стана се прослави като Бога, който открадна сладкия ориз. 

ЧЧ Мадхя 4.21: Веднъж Шри Мадхавендра Пури пътуваше до Врндавана, където се 
натъкна на хълма, познат като Говардхана. 

ЧЧ Мадхя 4.22: Мадхавендра Пури беше почти полудял в екстаза си от любов към 
Върховния и не знаеше дали е ден или нощ. Понякога се изправяше, а понякога падаше 
на земята. Не можеше да разграничи дали е на правилното място или не. 

ЧЧ Мадхя 4.23: След като обиколи хълма, Мадхавендра Пури отиде до Говинда-кунда 
и се изкъпа. После седна под едно дърво, за да отдъхне вечерта. 

ЧЧ Мадхя 4.24: Докато седеше под едно дърво, непознато пастирче дойде с гърне с 
мляко, постави го пред Мадхавендра Пури и, усмихвайки се, му заговори както следва: 

ЧЧ Мадхя 4.25: ”О, Мадхавендра Пури, моля те, изпий млякото, което съм донесъл. 
Защо не помолиш за някаква храна и не ядеш? С каква медитация се занимаваш?” 
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ЧЧ Мадхя 4.26: Когато видя красотата на това момче, Мадхавендра Пури остана много 
доволен. Като чу сладките Му думи, той забрави изобщо за глада и жаждата. 

ЧЧ Мадхя 4.27: Мадхавендра Пури каза: „Кой си Ти? Къде живееш? И откъде знаеш, 
че постя?” 

ЧЧ Мадхя 4.28: Момчето отговори: „Господине, аз съм пастирче и живея в това село. 
В моето село никой не пости. 

ЧЧ Мадхя 4.29: В това село човек може да моли другите за храна и така да яде. Някои 
хора пият само мляко, но ако човек не помоли никого за храна, Аз го снабдявам с 
всички провизии. 

ЧЧ Мадхя 4.30: Жените, които идват тук да вземат вода, са те видели; те Ми дадоха 
това мляко и ме пратиха при теб”. 

ЧЧ Мадхя 4.31: Момчето продължи „Трябва много скоро да отида да издоя кравите, но 
ще се върна и ще взема обратно гърнето за мляко от теб”. 

ЧЧ Мадхя 4.32: Казвайки това, момчето си тръгна. Наистина, То внезапно изчезна от 
взора и сърцето на Мадхавендра Пури се изпълни със съмнение. 

ЧЧ Мадхя 4.33: След като изпи млякото, Мадхавендра Пури изми гърнето и го остави 
настрани. Той гледаше към пътя, но момчето така и не се завърна. 

ЧЧ Мадхя 4.34: Мадхавендра Пури не можеше да заспи. Той седна и започна да 
мантрува Харе Кришна маха-мантрата, а към края на нощта се унесе за малко и 
външните му дейности спряха. 

ЧЧ Мадхя 4.35: Насън Мадхавендра Пури видя същото това момче. Момчето дойде 
при него и, държейки ръката му, го заведе до един храст в джунглата. 

ЧЧ Мадхя 4.36: Момчето показа на Мадхавендра Пури храста и каза: „ Аз живея в този 
храст и затова много страдам от страшен студ, поройни дъждове, ветрове и изгаряща 
жега. 

ЧЧ Мадхя 4.37: Моля те, доведи хората от селото и ги накарай да Ме извадят от този 
храст. После ги накарай да Ме положат подобаващо на върха на хълма. 

ЧЧ Мадхя 4.38: Моля те, постройте храм на върха на хълма,” продължи момчето „ и 
Ме поставете в този храм. След това Ме измийте с големи количества студена вода, за 
да може тялото Ми да бъде изчистено. 

ЧЧ Мадхя 4.39: Много дни те наблюдавам и се чудя: кога Мадхавендра Пури ще дойде 
да Ми служи? 
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ЧЧ Мадхя 4.40: Приех служенето ти заради екстатичната ти любов към Мен. Така Аз 
ще се появя и в Мое присъствие всички паднали души ще бъдат избавени. 

ЧЧ Мадхя 4.41: Името ми е Гопала. Аз съм този, който повдига хълма Говардхана. Бях 
поставен от Ваджра и тук Аз съм на власт. 

ЧЧ Мадхя 4.42: Когато мюсюлманите атакуваха, свещенослужителят, който Ми 
служеше, Ме скри в този храст в джунглата. След това той избяга в страх от атаката. 

ЧЧ Мадхя 4.43: Тъй като свещенослужителят си отиде, Аз останах в този храст. Много 
е добре, че ти дойде тук. Сега просто внимателно Ме премести.” 

ЧЧ Мадхя 4.44: След като каза това, момчето изчезна. След това Мадхавендра Пури се 
събуди и започна да обмисля съня си. 

ЧЧ Мадхя 4.45: Мадхавендра Пури започна да съжалява: „Видях Бог Кришна 
директно, но не можах да Го позная!” Така той падна на земята в екстатична любов. 

ЧЧ Мадхя 4.46: Мадхавендра Пури плака известно време, но след това събра ума си, за 
да изпълни поръчката на Гопала. Така той стана спокоен. 

ЧЧ Мадхя 4.47:  След сутрешното си къпане, Мадхавендра Пури влезе в селото и 
събра всички хора. След това заговори както следва: 

ЧЧ Мадхя 4.48: „Собственикът на това село, Говардхана-дхари, лежи в храстите. Нека 
отидем там и да Го спасим от това място.  

ЧЧ Мадхя 4.49: Храстите са много гъсти и няма да можем да навлезем в джунглата. 
Затова вземете сатъри и лопати, за да прочистите пътя”. 

ЧЧ Мадхя 4.50: След като чуха това, всички хора придружиха Мадхавендра Пури с 
голямо удоволствие. Според неговите указания, те окастриха храстите, прочистиха 
пътя и влязоха в джунглата. 

ЧЧ Мадхя 4.51: Когато видяха муртито, покрито с мръсотия и трева, те всички бяха 
поразени от учудване и удоволствие. 

ЧЧ Мадхя 4.52: След като почистиха тялото на божеството, някои от тях казаха 
„Муртито е много тежко. Един сам човек не може да Го помръдне”. 

ЧЧ Мадхя 4.53: Тъй като божеството беше много тежко, някои от по-силните мъже се 
събраха, за да Го занесат до върха на Хълма. Мадхавендра Пури също отиде там. 

ЧЧ Мадхя 4.54: Един голям камък бе направен на трон и божеството бе монтирано 
върху него. Друг голям камък бе поставен зад Божеството за подкрепа. 
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ЧЧ Мадхя 4.55: Всички брахмани свещенослужители от селото се събраха и взеха 
девет стомни и вода от езерото Говинда-кунда бе занесена там и пречистена. 

ЧЧ Мадхя 4.56: Когато муртито беше монтирано, деветстотин стомни с вода бяха 
донесени от Говинда-кунда. Имаше музикални звуци от рогове и барабани, и песни на 
жени. 

ЧЧ Мадхя 4.57: По време на фестивала за церемонията по поставянето, някои хора 
пееха, а някои танцуваха. Всичкото мляко, кисело мляко и пречистено масло в селото 
бяха донесени на фестивала. 

ЧЧ Мадхя 4.58: Различни храни и сладкиши, както и други видове почерпки бяха 
донесени там. Не съм способен да ги опиша всичките. 

ЧЧ Мадхя 4.59: Селяните донесоха голямо количество листа от туласи, цветя и 
различни видове одежди. Тогава Шри Мадхавендра Пури лично започна абхишека ( 
церемонията по умиване). 

ЧЧ Мадхя 4.60: След като всички неблагоприятни неща бяха премахнати от 
възпяването на мантрата, церемонията по изкъпването на божеството започна. Първо 
муртито беше масажирано с голямо количество олио, така че тялото му стана много 
лъскаво. 

ЧЧ Мадхя 4.61: След първото къпане бяха направени още къпания с панча-гавя, а 
после с панчамрита. Сетне беше направена маха-снана с гхи и вода, които бяха 
донесени в стотици купи. 

ЧЧ Мадхя 4.62: Когато маха-снана приключи, муртито отново бе масажирано с 
ароматизирано масло и тялото Му стана лъскаво. След това последната церемония по 
къпане бе направена с ароматизирана вода, държана в раковина. 

ЧЧ Мадхя 4.63: След като тялото на божеството бе почистено, то бе облечено с много 
красиво облекло. Сетне върху тялото на муртито бяха поставени паста от сандалово 
дърво, гирлянди от туласи и други гирлянди от ароматни цветя. 

ЧЧ Мадхя 4.64: Като приключи церемонията по къпането, бяха запалени аромати и 
светлини, и всякакви храни бяха предложени на божеството. Тези храни включваха 
кисело мляко, прясно мляко и толкова сладкиши, колкото бяха събрани. 

ЧЧ Мадхя 4.65: За начало на божеството бяха предложени много разнообразни храни, 
след това ароматизирана вода за пиене в нови стомни, а сетне вода за измиване на 
устата. Накрая бе поднесен пан,  смесен с разнообразни подправки. 

ЧЧ Мадхя 4.66: След последното предлагане на тамбула и пан, бе направена бхога-
аратрика. Накрая всички направиха разнообразни молитви и после поднесоха 
почитанията си, падайки по лице пред божеството в пълно отдаване. 



  61

ЧЧ Мадхя 4.67: След като хората от селото разбраха, че муртито ще бъде поставено, 
те донесоха всичките си запаси от ориз, дхал и пшеничено брашно. Те донесоха толкова 
големи количества, че цялата повърхност в горната част на върха беше изпълнена. 

ЧЧ Мадхя 4.68: Когато селяните донесоха своите запаси от ориз, дхал и брашно, 
грънчарите на селото донесоха всякакви видове съдинки за готвене и на сутринта 
готвенето започна. 

ЧЧ Мадхя 4.69: Десет брахмани готвеха зърнените храни, а петима брахмани готвеха 
сухите и течните зеленчуци. 

ЧЧ Мадхя 4.70: Зеленчуковите ястия бяха направени от различни видове спанак, 
корени и плодове, събрани от гората, и някой бе направил бада и бади от намачкан 
дхал. По този начин брахманите приготвиха всякакви видове храна. 

ЧЧ Мадхя 4.71: Пет до седем мъже бяха приготвили огромно количество чапати, 
които бяха добре покрити с гхи (пречистено масло), както и всички зеленчуци, ориз и 
дхал. 

ЧЧ Мадхя 4.72: Целият сготвен ориз беше натрупан върху листа палаша, които бяха 
разпръснати по земята върху нови платове. 

ЧЧ Мадхя 4.73: Върху купчината сготвен ориз имаше купчини чапати, и всички 
зеленчуци и течни зеленчукови ястия бяха поставени върху различни съдинки около 
тях. 

ЧЧ Мадхя 4.74: Купи с кисело мляко, прясно мляко, мътеница и шикхарини, сладък 
ориз, сметана и твърда сметана бяха наредени около зеленчуците. 

ЧЧ Мадхя 4.75: По този начин беше проведена церемонията Аннакута и Мадхавендра 
Пури Госвами лично предложи всичко на Гопала. 

ЧЧ Мадхя 4.76: Много гърнета за вода бяха напълнени с ароматизирана вода за пиене 
и Бог Шри Гопала, който  беше стоял гладен много дни, изяде всичко, което Му бе 
предложено. 

ЧЧ Мадхя 4.77: Въпреки че Шри Гопала изяде всичко предложено, все пак, при досега 
на Неговата трансцендентална ръка, всичко остана както преди. 

ЧЧ Мадхя 4.78: Как Гопала изяде всичко макар храната да си остана същата, бе  
доловено по трансцендентален начин от Мадхавендра Пури Госвами; нищо не остава 
тайна за отдадените на Бога. 

ЧЧ Мадхя 4.79: Чудесният фестивал и поставянето на Шри Гопаладжи бе направено за 
един ден. Със сигурност всичко това бе постигнато чрез могъществото на Гопала. 
Никой, освен един отдаден, не може да разбере това. 
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ЧЧ Мадхя 4.80: Мадхавендра Пури предложи вода на Гопала, за да си измие устата, и 
Му даде ядки индийски пипер за дъвкане. Тогава, докато се провеждаше арати, всички 
хора пееха „Джая, джая” („Вечна слава на Гопала!”). 

ЧЧ Мадхя 4.81: Подготвяйки почивката на Бога, Шри Мадхавендра Пури донесе нова 
кушетка, а върху нея разпростря нова покривка за легло и така ложето беше готово. 

ЧЧ Мадхя 4.82: Временен храм бе построен като покриха леглото със сламени 
рогозки. По този начин имаше легло и сламена рогозка, която да го покрива. 

ЧЧ Мадхя 4.83: След като Богът бе положен да почива на леглото, Мадхавендра Пури 
събра всички брахмани, които бяха приготвили прасадама, и им каза „ Сега нахранете 
всички пищно, от децата до възрастните”. 

ЧЧ Мадхя 4.84: Всички хора се събраха и седнаха да уважат прасадама, като си 
взимаха храна. Брахманите и жените им бяха нахранени първи. 

ЧЧ Мадхя 4.85: Тези, които взеха прасадам, включваха не само хората от селото 
Говардхана, но и тези, които бяха дошли от други села. Те също видяха муртито на 
Гопала и им бе предложен прасадам за ядене. 
 
ЧЧ Мадхя 4.86: Виждайки влиянието на Мадхавендра Пури, всички хора, събрали се 
там, бяха изумени. Те видяха церемонията Аннакута, която бе проведена преди това по 
времето на Кришна и която сега отново се провеждаше по милостта на Шри 
Мадхавендра Пури. 

ЧЧ Мадхя 4.87: Всички брахмани, които присъстваха на това събитие, бяха посветени 
от Мадхавендра Пури във ваишнавския култ, и Мадхавендра Пури ги включи в 
различни видове служене. 

ЧЧ Мадхя 4.88: След като си почине, божеството трябва да бъде събудено в края на 
деня и незабавно трябва да Му бъде предложена храна и вода. 

ЧЧ Мадхя 4.89: Когато из страната се разчу, че Бог Гопала се е явил на върха на хълма 
Говардхана, всички хора от съседните села дойдоха да видят муртито. 

ЧЧ Мадхя 4.80: Едно след друго селата бяха щастливи да помолят Мадхавендра Пури 
да им отреди да проведат церемонията Аннакута. Така, ден след ден, церемонията 
Аннакута се провеждаше за известно време. 

ЧЧ Мадхя 4.81: Шри Мадхавендра Пури не ядеше нищо през деня, но през нощта, след 
като поставяше муртито да почива, приемаше млечна храна. 

ЧЧ Мадхя 4.92: На следната сутрин отново започваше отдаването на служба към 
божеството и хората от някое село пристигнаха с всякакви видове зърна за ядене. 



  63

ЧЧ Мадхя 4.93: Жителите на селото донасяха на муртито на Гопала толкова зърнени 
храни, гхи, кисело и прясно мляко, колкото имаха в тяхното село. 

ЧЧ Мадхя 4.94: На следващия ден, почти както преди, имаше церемония Аннакута. 
Всички брахмани подготвяха храни и Гопала ги приемаше. 

ЧЧ Мадхя 4.95: Идеалното място да навлезеш в Кришна съзнание е Враджабхуми или 
Врондавана, където хората са естествено склонни да обичат Кришна и Кришна е 
естествено склонен да ги обича. 

ЧЧ Мадхя 4.96: Тълпи от хора идваха от различни села, за да видят божеството Гопала 
и приемаха богато маха-прасадам. Когато виждаха върховно съвършената форма на 
Бог Гопала, цялата им скръб и нещастие изчезваха. 

ЧЧ Мадхя 4.97: Всички села в съседство на Враджабхуми (Вриндавана) разбраха за 
появата на Гопала и всички хора от тези села дойдоха да Го видят. Ден след ден те 
провеждаха церемонията Аннакута. 

ЧЧ Мадхя 4.98: По този начин не само съседните села, но и всички останали 
провинции узнаха за появата на Гопала. Така дойдоха хора от всички кътчета и носеха 
разнообразни дарове. 

ЧЧ Мадхя 4.99: Хората от Матхура, които са много големи капиталисти, също 
донесоха различни дарове и ги предложиха на муртито в предано служене. 

ЧЧ Мадхя 4.100: Така пристигнаха безбройни дарове от злато, сребро, украшения, 
ароматизирани предмети и харни. Складът на Гопала се увеличаваше ежедневно. 

ЧЧ Мадхя 4.101: Един много богат кшатрия по царска заповед построи храм, някой 
направи пособия за готвене и някой направи крепостни стени.  

ЧЧ Мадхя 4.102: Всяко едно семейство, живеещо на земята на Враджабхуми, дари по 
една крава. По този начин, хиляди крави станаха собственост на Гопала. 

ЧЧ Мадхя 4.103: Накрая двама отречени брахмани пристигнаха от Бенгал и 
Мадхавендра Пури, който много ги хареса, ги задържа във Врндавана и им предостави 
всякакви удобства. 

ЧЧ Мадхя 4.104: Те двамата бяха посветени от Мадхавендра Пури и той им възложи 
ежедневната грижа за Бога. Това служене се провеждаше постоянно и почитанието към 
божеството стана много пищно. Така Мадхавендра Пури беше много доволен. 

ЧЧ Мадхя 4.105: По този начин обожанието на муртито в храма бе изпълнявано 
много пищно в продължение на две години. Тогава, един ден, Мадхавендра Пури 
сънува сън. 
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ЧЧ Мадхя 4.106: В този сън Мадхавендра Пури видя Гопала, който каза: „Телесната 
Ми температура все още не е намаляла. Моля донеси сандалово дърво от провинцията 
Малая и намажи пастата по тялото Ми, за да Ме охлади. 

ЧЧ Мадхя 4.107: Донеси сандалова паста от Джаганнатха Пури. Любезно тръгни 
бързо. Тъй като никой друг не може да го направи, ти трябва да го сториш.” 

ЧЧ Мадхя 4.108: След като сънува този сън, Мадхавендра Пури Госвами бе много 
щастлив в екстаза на божествената любов и, за да изпълни поръчката на Бога, той 
потегли на изток към Бенгал. 

ЧЧ Мадхя 4.109: Преди да тръгне, Мадхавендра Пури направи всички приготовления 
за редовното почитане на божеството и ангажира различни хора с разнообразни задачи. 
След това, за да изпълни заръката на Гопала, той пое към Бенгал. 

ЧЧ Мадхя 4.110: Когато Мадхавендра Пури пристигна в къщата на Адвеита Ачария в 
Шантипура, Ачария остана много доволен като видя екстатичната божествена любов да 
се проявява в Мадхавендра Пури. 

ЧЧ Мадхя 4.111: Адвейта Ачария помоли да бъде посветен от Мадхавендра Пури. 
След като го посвети, Мадхавендра Пури тръгна към Южна Индия. 

ЧЧ Мадхя 4.112: Когато отиде в Южна Индия, Шри Мадхавендра Пури посети 
Ремуна, където се намира Гопинатха. Като видя красотата на муртито, Мадхавендра 
Пури бе поразен. 

ЧЧ Мадхя 4.113: В коридора на храма, откъдето хората обичайно виждаха Божеството, 
Мадхавендра Пури пя и танцува. После той седна там и попита един брахмана какви 
видове храни предлагат на божеството. 

ЧЧ Мадхя 4.114: От прецизността на приготовленията, Мадхавендра Пури разбра в 
заключение, че се предлагаше само най-добрата храна. 

ЧЧ Мадхя 4.115: Мадхавендра Пури си помисли: „Ще попитам свещеника какви храни 
се предлагат на Гопинатха, така че като готвим в нашата кухня да можем да предложим 
подобни храни на Шри Гопала”. 

ЧЧ Мадхя 4.116: Когато браминът свещенослужител бе запитан по този въпрос, той 
подробно обясни какви видове храни се предлагаха на муртито на Гопинатха. 

ЧЧ Мадхя 4.117: Браминът свещенослужител каза: „Вечерта на божеството се 
предлага сладък ориз в дванадесет глинени съдинки. Тъй като вкусът е досущ като 
нектар (амрта), сладкишът се нарича амрта-кели. 

ЧЧ Мадхя 4.118: Този сладък ориз е известен по целия свят като гопинатха-кшира. 
Той не се предлага никъде другаде до света”. 
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ЧЧ Мадхя 4.119: Докато Мадхавендра Пури говореше с брамина свещенослужител, 
сладкият ориз бе поставен пред муртито като приношение. Чувайки това, 
Мадхавендра Пури си помисли следното: 

ЧЧ Мадхя 4.120: ”Ако без да поискам ми дадат малко сладък ориз, бих могъл да го 
опитам и да направя подобно ястие, което да предложа на моя Бог Гопала”. 

ЧЧ Мадхя 4.121: Мадхавендра Пури много се засрами, когато пожела да опита сладкия 
ориз, и веднага започна да мисли за Бог Вишну. Докато мислеше за Бог Вишну, 
предлагането приключи и започна арати церемонията. 

ЧЧ Мадхя 4.122: След като приключи аратито, Мадхавендра Пури предложи 
почитанията си на божеството и след това напусна храма. Той не каза нищо повече на 
никого. 

ЧЧ Мадхя 4.123: Мадхавендра Пури избягваше да проси. Той беше напълно 
необвързан и безразличен към материални неща. Ако, без да е молил, някой му 
предложеше храна, той ядеше; иначе постеше. 

ЧЧ Мадхя 4.124: Парамахамса като Мадхавендра Пури винаги е доволен в любящото 
служене към Бога. Физически глад и жажда не могат да попречат на дейностите му. 
Когато пожела да опита малко от сладкия ориз, предложен на муртито, той реши, че е 
извършил обида като е пожелал да изяде това, което е било предложено на божеството. 

ЧЧ Мадхя 4.125: Мадхавендра Пури напусна храма и седна на селския пазар, където 
беше свободно. Седейки там, той започна да мантрува. В същото време, 
свещенослужителят от храма сложи божеството да почива. 

ЧЧ Мадхя 4.126: Привършвайки дневните си задължения, свещенослужителят отиде 
да си почине. Насън той видя божеството Гопинатха, което дойде да му говори и му 
каза следното: 

ЧЧ Мадхя 4.127: ”О, свещенослужителю, моля те, стани и отвори вратата на храма. 
Запазил съм една купичка със сладък ориз за санняси Мадхавендра Пури. 

ЧЧ Мадхя 4.128: Тази купичка със сладък ориз е точно зад Моята платнена завеса. Ти 
не я видя заради хитростите Ми. 

ЧЧ Мадхя 4.129: Един санняси на име Мадхавендра Пури седи на празния пазар. Моля 
те, вземи тази купичка сладък ориз зад Мен и му я занеси”. 

ЧЧ Мадхя 4.130: Събуждайки се от съня, свещенослужителят веднага стана от леглото 
и реши, че е мъдро да се изкъпе преди да влезе в стаята на божеството. След това той 
отвори вратата на храма. 
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ЧЧ Мадхя 4.131: По наставленията на Божеството, свещенослужителят намери 
съдинката сладък ориз зад платнената завеса. Той взе гърненцето и избърса мястото, 
където то бе стояло. После излезе от храма. 

ЧЧ Мадхя 4.132: Той затвори вратата на храма и отиде до селото с гърненцето сладък 
ориз, търсейки при всяка сергия Мадхавендра Пури. 

ЧЧ Мадхя 4.133: Държейки гърнето сладък ориз, свещенослужителят викаше: „Моля, 
този, чието име е Мадхавендра Пури, да дойде и да вземе тази съдинка! Гопинатха е 
откраднал този съд със сладък ориз за теб!” 

ЧЧ Мадхя 4.134: Свещенослужителят продължи: „Ще дойде ли моля санняси, чието 
име е Мадхавендра Пури, да вземе това гърне със сладък ориз и да се наслади на 
прасадаама с голямо щастие! Ти си най-големият късметлия в тези три свята!” 

ЧЧ Мадхя 4.135: Чувайки тази покана, Мадхавендра Пури излезе и се представи. 
Тогава свещенослужителят му предаде гърнето със сладък ориз и му отдаде 
почитанията си, просвайки се пред него. 

ЧЧ Мадхя 4.136: Когато му бе разказана историята за гърненцето със сладък ориз 
детайлно, Шри Мадхавендра Пури веднага потъна в екстатична любов към Кришна. 

ЧЧ Мадхя 4.137: Когато видя признаците на екстатичната любов да се показват в 
Мадхавендра Пури, свещенослужителят бе поразен от учудване. Той можа да разбере 
защо Кришна му бе станал толкова задължен и видя, че действието на Кришна бе 
подобаващо. 

ЧЧ Мадхя 4.138: Свещенослужителят отдаде почитанията си на Мадхавендра Пури и 
се завърна в храма. Тогава, в екстаз, Мадхавендра Пури изяде сладкия ориз, предложен 
му от Кришна. 

ЧЧ Мадхя 4.139: След това, Мадхавендра Пури изми гърненцето и го счупи на 
парчета. После завърза всички парчета с връхната си дреха и ги запази усърдно. 

ЧЧ Мадхя 4.140: Всеки ден Мадхавендра Пури ядеше по едно парче от този глинен 
съд и след като го изяждаше незабавно бе завладяван от екстаз. Това са удивителни 
истории. 

ЧЧ Мадхя 4.141: След като счупи съда и зави парчетата в дрехата си, Мадхавендра 
Пури си помисли: „Господ ми даде гърненце със сладък ориз и когато утре сутрин 
хората чуят, ще има големи тълпи”. 

ЧЧ Мадхя 4.142: Мислейки за това, Шри Мадхавендра Пури отдаде почитанията си на 
Гопинатха на място и напусна Ремуна преди утрото. 
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ЧЧ Мадхя 4.143: Вървейки и вървейки, Мадхавендра Пури най-накрая стигна до 
Джаганнатха Пури, който е също така познат като Нилачала. Там той видя Бог 
Джаганнатха и беше преизпълнен с любящ екстаз. 

ЧЧ Мадхя 4.144: Когато Мадхавендра Пури бе изпълнен с екстаз от любов към Бога, 
той понякога се изправяше, а понякога падаше на земята. Понякога се смееше, 
танцуваше и пееше. По този начин той се наслаждаваше на трансценденталното 
блаженство от виждането на Бог Джаганнатха. 

ЧЧ Мадхя 4.145: Когато Мадхавендра Пури пристигна в Джаганнатха Пури, хората 
разбраха за неговата трансцендентална репутация. Затова тълпи от люде идваха и му 
предлагаха всякакви почитания в отдаденост. 

ЧЧ Мадхя 4.146: Дори и на някого да не му харесва, репутацията, предопределена от 
провидението, идва при него. Наистина, неговата трансцендентална репутация е 
известна по целия свят. 

ЧЧ Мадхя 4.147: Страхувайки се за репутацията си (пратиштха), Мадхавендра Пури 
избяга от Ремуна. Но репутацията, породена от любовта към Бога, е толкова възвишена, 
че върви редом с отдадения, сякаш го следва. 

ЧЧ Мадхя 4.148: Мадхавендра Пури искаше да напусне Джаганатха Пури защото 
хората го ценяха като велик отдаден; все пак, това заплашваше да възпрепятства 
събирането на сандалово дърво за Бог Гопала. 

ЧЧ Мадхя 4.149: Шри Мадхавендра Пури разказа на всички служители на Бог 
Джаганнатха и на всички отдадени там, историята на появата на Шри Гопала. 

ЧЧ Мадхя 4.150: Когато всички отдадени от Джаганнатха Пури чуха, че божеството 
Гопала иска сандалово дърво, с голямо удоволствие се заловиха да го събират. 

ЧЧ Мадхя 4.151: Тези, които познаваха държавни служители, се срещнаха с тях и 
помолиха за камфор и сандалово дърво, които те събраха. 

ЧЧ Мадхя 4.152: Един брахмана и един слуга бяха дадени на Мадхавендра Пури, само 
за да носят сандаловото дърво. Бяха му дадени, също така, и необходимите пътнически 
разходи.  

ЧЧ Мадхя 4.153: За да мине покрай събирачите на таксите по пътя, Мадхавендра Пури 
бе снабден с нужните документи за освобождаване от държавните служители. 
Документите му бяха дадени в ръцете. 

ЧЧ Мадхя 4.154: По този начин, Мадхавендра Пури тръгна към Вриндавана с товара 
от сандалово дърво и след няколко дни отново достигна селото Ремуна и храма 
Гопинатха там. 
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ЧЧ Мадхя 4.155: Когато Мадхавендра Пури стигна до храма Гопинатха, той предложи 
смирените си почитания много пъти в лотосовите нозе на Бога. В екстаз от любов, той 
започна да танцува и пее без да спира. 

ЧЧ Мадхя 4.156: Когато свещенослужителят на Гопинатха видя Мадхавендра Пури 
отново, той отдаде почитта си към него и, давайки му сладкия ориз прасадам, го накара 
да яде. 

ЧЧ Мадхя 4.157: Мадхавендра Пури се приюти в храма за през нощта, но към края на 
нощта имаше друг сън. 

ЧЧ Мадхя 4.158: Мадхавендра Пури сънува, че Гопала се появява пред него и казва: 
„О, Мадхавендра Пури, вече получих сандаловото дърво и камфора. 

ЧЧ Мадхя 4.159: Сега просто смеси всичкото сандалово дърво заедно с камфора и след 
това всеки ден мажи пастата върху тялото на Гопинатха докато свърши. 

ЧЧ Мадхя 4.160: Няма разлика между Моето тяло и това на Гопинатха. Те са едно и 
също тяло. Затова, ако намажеш пастата от сандалово дърво върху тялото на 
Гопинатха, ти естествено ще я намажеш и върху Моето тяло. По този начин 
температурата на тялото Ми ще бъде понижена. 

ЧЧ Мадхя 4.161: Не бива да се колебаеш да действаш в съответствие с Моята заповед. 
Вярвайки с Мен, просто направи необходимото”. 

ЧЧ Мадхя 4.162: След като даде тези напътствия, Гопала изчезна и Мадхавендра Пури 
се събуди. Той веднага повика всички слуги от Гопинатха и те дойдоха пред него. 

ЧЧ Мадхя 4.163: Мадхавендра Пури каза: „Помажете тялото на Гопинатха с тези 
камфор и сандалово дърво, които съм донесъл за Гопала от Вриндавана. Правете това 
редовно всеки ден. 

ЧЧ Мадхя 4.164: Ако пастата от сандалово дърво бъде помазана по тялото на 
Гопинатха, тогава Гопала ще бъде охладен. В крайна сметка, Върховният Бог е напълно 
независим; Неговата заповед е всесилна”. 

ЧЧ Мадхя 4.165: Слугите на Гопинатха останаха много доволни да чуят, че през 
лятото цялата паста от сандалово дърво ще бъде използвана за помазване на тялото на 
Гопинатха. 

ЧЧ Мадхя 4.166: Мадхавендра Пури каза: „Тези двама помощници редовно ще стриват 
сандаловото дърво и също така трябва да намерите още двама други души да помагат. 
Аз ще плащам надниците им.” 

ЧЧ Мадхя 4.167: По този начин Гопинатхаджи бе снабден с паста от стрито сандалово 
дърво ежедневно. Слугите на Гопинатха бяха много доволни от това. 
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ЧЧ Мадхя 4.168: Така пастата от сандалово дърво бе помазана по тялото на Гопинатха, 
докато целият запас бе изчерпан. Мадхавендра Пури остана там дотогава. 

ЧЧ Мадхя 4.169: В края на лятото, Мадхавендра Пури се завърна в Джаганнатха Пури, 
където остана с голямо удоволствие през целия период на Чатурмася. 

ЧЧ Мадхя 4.170: По този начин, Шри Чайтаня Махапрабху лично възхвали нектарните 
качества на Мадхавендра Пури и докато разказваше всичко това на преданите си, Той 
лично му се наслаждаваше. 

ЧЧ Мадхя 4.171: Бог Шри Чайтаня Махапрабху помоли Нитянанда Прабху да отсъди 
дали има на света по-голям щастливец от Мадхавендра Пури. 

ЧЧ Мадхя 4.172: Шри Чайтаня Махапрабху каза: „Мадхавендра Пури бе толкова 
голям щастливец, че Кришна лично се яви пред него под предлог, че му носи мляко. 
Три пъти Богът даде заповеди на Мадхавендра Пури насън. 

ЧЧ Мадхя 4.173: Задължен поради любящите действия на Мадхавендра Пури, Бог 
Кришна лично се яви като Бог Гопала и, приемайки служенето му, освободи целия свят. 

ЧЧ Мадхя 4.174: Заради Мадхавендра Пури Бог Гопинатха открадна гърнето със 
сладък ориз. Така Той стана известен като Кшира-чора (крадецът, който открадна 
сладкия ориз). 

ЧЧ Мадхя 4.175: Мадхавендра Пури помаза пастата от сандалово дърво по тялото на 
Гопинатха и по този начин бе завладян от любов към Бога. 

ЧЧ Мадхя 4.176: В индийските провинции, в които управляваха мюсюлманите, беше 
много неудобно да пътуваш със сандалово дърво и камфор. Заради това Мадхавендра 
Пури можеше да си навлече неприятности. Това стана ясно на Бог Гопала. 

ЧЧ Мадхя 4.177: Богът е много милостив и привързан към Своите отдадени, затова 
когато Гопинатха бе покрит с паста от сандалово дърво, усилията на Мадхавендра Пури 
бяха увенчани с успех”. 

ЧЧ Мадхя 4.178: Чайтаня Махапрабху постави стандарта на силната любов на 
Мадхавендра Пури пред Нитянанда Прабху за отсъждане „Всички негови любящи 
дейности са необичайни,” каза Чайтаня Махапрабху „Наистина, човек остава поразен 
от учудване, когато чуе за действията му”. 

ЧЧ Мадхя 4.179: Чайтаня Махапрабху продължи: „Шри Мадхавендра Пури имаше 
обичая да остава сам. Той бе напълно отречен и винаги много тих. Той бе 
незаинтересован от всичко материално и от страх да не говори за ежедневни неща, 
винаги живееше без спътник. 
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ЧЧ Мадхя 4.180: След като получи трансценденталните заповеди от Гопала, тази 
велика личност пътува хиляди мили, само за да се сдобие със сандалово дърво чрез 
просия. 

ЧЧ Мадхя 4.181: Въпреки че Мадхавендра Пури беше гладен, той не молеше за храна 
за ядене. Тази отречена личност носеше товар от сандалово дърво заради Шри Гопала. 

ЧЧ Мадхя 4.182: Без да обръща внимание на личните си удобства, Мадхавендра Пури 
пренесе един маунд (около осемдесет и два фунта)11 сандалово дърво и двадесет толи 
(около осем унции)12 камфор, за да бъде помазано тялото на Гопала. Това 
трансцендентално удоволствие бе достатъчно за него. 

ЧЧ Мадхя 4.183: Тъй като имаше ограничения срещу изнасянето на сандаловото дърво 
от провинция Ориса, лицето, отговарящо за таксите, конфискува товара, но 
Мадхавендра Пури му показа документите за освобождаване, дадени му от 
правителството, и така избегна трудностите. 

ЧЧ Мадхя 4.184: Мадхавендра Пури изобщо не беше притеснен по време на дългото 
пътуване към Вриндавана през провинциите, управлявани от мюсюлманите и 
изпълнени с безброй много стражи. 

ЧЧ Мадхя 4.185: Въпреки че Мадхавендра Пури нямаше и петаче със себе си, той не 
се страхуваше да премине покрай събирачите на такси. Неговото единствено 
удоволствие бе да носи товара сандалово дърво към Вриндавана за Гопала. 

ЧЧ Мадхя 4.186: Това е естественият резултат от интензивната любов към Бога. 
Отдаденият не взема предвид личните неудобства или пречки. При всички 
обстоятелства той иска да служи на Върховния Бог. 

ЧЧ Мадхя 4.187: Шри Гопала искаше да покаже колко силно Мадхавендра Пури обича 
Кришна; затова Той го помоли да отиде до Нилачала да донесе сандалово дърво и 
камфор. 

ЧЧ Мадхя 4.188: С големи трудности и след много усилия, Мадхавендра Пури донесе 
товара от сандалово дърво до Ремуна. Все пак, той беше много доволен и омаловажи 
всички трудности. 

ЧЧ Мадхя 4.189: За да провери силната любов на Мадхавендра Пури, Гопала, 
Върховната Божествена Личност, му нареди да донесе сандалово дърво от Нилачала и 
когато Мадхавендра Пури мина през изпита, Богът прояви голяма милост към него. 

                                                 
11 Около 37 килограма 

12 Около 230 грама 
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ЧЧ Мадхя 4.190: Такова поведение, проявено в любящо служене между отдадения и 
неговия обект на отдаденост, Шри Кришна, е трансцендентално. То не е възможно да 
бъде разбрано от обикновен човек. Обикновените хора дори нямат тази способност”. 

ЧЧ Мадхя 4.191: След като каза това, Бог Чайтаня Махапрабху прочете знаменития 
стих на Мадхавендра Пури. Този стих е точно като луната. Разпръсква светлина по 
целия свят. 

ЧЧ Мадхя 4.192: Продължителното триене повишава аромата от малайското сандалово 
дърво. По подобен начин, размишленията върху този стих повишават разбирането на 
човек за важността му. 

ЧЧ Мадхя 4.193: Както каустубха-мани се счита за най-ценния от скъпоценните 
камъни, така и този стих се счита за най-добрата от поемите, касаещи настроенията на 
преданото служене. 

ЧЧ Мадхя 4.194: Всъщност този стих бе изречен лично от Шримати Рхадхарани и 
само по Нейната милост се прояви в думите на Мадхавендра Пури. 

ЧЧ Мадхя 4.195: Само Шри Чайтаня Махапрабху е опитвал поезията на този стих. 
Никой човек на длъж и на шир не е способен да я разбере. 

ЧЧ Мадхя 4.196: Мадхавендра Пури рецитираше този стих отново и отново в края на 
своето материално съществуване. Така, произнасяйки този стих, той постигна крайната 
цел на живота. 

ЧЧ Мадхя 4.197: „О, Боже мой! О най-милостиви господарю! О, господарю на 
Матхура! Кога ще Те видя отново? Пради това, че не Те виждах, моето неспокойно 
сърце стана нестабилно. О най-възлюблени, какво да правя сега?” 

ЧЧ Мадхя 4.198: Когато Шри Чайтаня Махапрабху рецитира този стих, Той незабавно 
падна на земята в безсъзнание. Той бе поразен и нямаше никакъв контрол над себе си. 

ЧЧ Мадхя 4.199: Когато Бог Шри Чайтаня Махапрабху падна на земята в екстатична 
любов, Бог Нитянанда бързо Го взе на скута си. Тогава, плачейки, Чайтаня Махапрабху 
се изправи отново. 

ЧЧ Мадхя 4.200: Показвайки екстатични емоции, Богът започна да тича тук и там, 
издавайки кънтящи звуци. Понякога Той се смееше, понякога плачеше, а понякога 
танцуваше и пееше. 

ЧЧ Мадхя 4.201: Чайтаня Махапрабху не можеше да рецитира целия стих. Просто 
повтаряше „Айи дина! Айи дина!”. Така Той не можеше да говори и в очите Му имаше 
обилни сълзи. 
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ЧЧ Мадхя 4.202: Треперене, потене, радостни сълзи, шок, избледняване на телесния 
блясък, разочарование, униние, загуба на паметта, гордост, радост и смирение можеха 
да се видят в тялото на Шри Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 4.203: Този стих откри вратата към екстатичната любов и когато тя се 
прояви, всички слуги на Гопинатха видяха Чайтаня Махапрабху да танцува в екстаз. 

ЧЧ Мадхя 4.204: Когато много хора се струпаха около Шри Чайтаня Махапрабху, Той 
си възвърна външните сетива. В същото време, предлагането на муртито бе 
привършило и се носеше арати изпълнение. 

ЧЧ Мадхя 4.205: Когато муртите бяха положени да почиват, свещенослужителят 
излезе от храма и предложи всичките дванадесет гърнета със сладък ориз на Бог 
Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 4.206: Когато всички купи със сладък ориз, оставени от Гопинатха, бяха 
поставени пред Шри Чайтаня Махапрабху, Той остана много доволен. За да нахрани 
отдадените, Той прие пет от тях. 

ЧЧ Мадхя 4.207: Седемте останали гърнета бяха предадени нататък и занесени на 
свещенослужителя. След това петте гърнета със сладък ориз, които Богът бе приел, 
бяха разпределени сред петимата предани и те изядоха прасадама. 

ЧЧ Мадхя 4.208: Тъй като бе идентичен с божеството Гопинатха, Шри Чайтаня 
Махапрабху вече бе опитал и изял гърнетата със сладък ориз. И все пак, за да прояви 
предано служене, Той отново изяде гърнетата сладък ориз като отдаден. 

ЧЧ Мадхя 4.209: Шри Чайтаня Махапрабху прекара онази нощ в храма, зает със 
съвместно възпяване. На сутринта, след като видя изпълнението на мангала-арати, Той 
си тръгна. 

ЧЧ Мадхя 4.210: По този начин, Бог Шри Чайтаня Махапрабху лично опита със 
собствената си уста трансценденталните качества на Гопаладжи, Гопинатха и Шри 
Мадхавендра Пури. 

ЧЧ Мадхя 4.211: Ето как аз описах както трансценденталната слава на привързаността 
на Бог Чайтаня Махапрабху към Неговите отдадени, така и най-висшата проява на 
екстатична любов на Бог. 
 
ЧЧ Мадхя 4.212: Онзи, който чуе този разказ с вяра и отдаденост, придобива 
съкровището на божествената любов в лотосовите нозе на Шри Кришна. 

ЧЧ Мадхя 4.213: 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 
Делата на Сакши Гопала 

 

ЧЧ Мадхя 5.1: Поднасям почтителните си поклони пред Върховния Бог [брахманя-
дева], който се появи като Сакши Гопала, за да облагодетелства един брахмана. В 
продължение на сто дни Той вървеше из страната, стъпвайки на собствените си нозе. 
Неговите дейности са удивителни! 
 
ЧЧ Мадхя 5.2: Вечна слава на Бог Шри Чайтаня Махапрабху! Вечна слава на Бог 
Нитянанда Прабху! Вечна слава на Шри Адвейта Прабху! И вечна слава на всички 
предани на Шри Чайтаня Махапрабху! 
 
ЧЧ Мадхя 5.3: Вървейки и вървейки, Шри Чайтаня Махапрабху и Неговите другари 
най-сетне стигнаха в Яджапура, на брега на реката Ваитарани. Там Той видя храма на 
Варахадева и Му поднесе почитанията си. 
 
ЧЧ Мадхя 5.4: В храма на Варахадева, Шри Чайтаня Махапрабху пя, танцува и 
поднесе молитви. Той прекара там и нощта. 
 
ЧЧ Мадхя 5.5: Сетне Шри Чайтаня Махапрабху отиде в град Катака, за да посети 
храма на Гопала Свидетеля. Когато видя муртито на Гопала, Той изпита голяма радост 
от красотата Му. 
 
ЧЧ Мадхя 5.6: Намирайки се там, Шри Чайтаня Махапрабху пя и танцува известно 
време, и, изпълнен с щастие, поднесе множество молитви на Гопала. 
 
ЧЧ Мадхя 5.7: Същата нощ Шри Чайтаня Махапрабху остана в храма на Гопала, и, 
заедно с останалите предани, изслуша разказа за Гопала Свидетеля с голяма наслада. 
 
ЧЧ Мадхя 5.8: Преди това, докато обикаляше цяла Индия, за да посети различните 
поклоннически места, Нитянанда Прабху също бе дошъл да види Сакши Гопала в 
Катака. 
 
ЧЧ Мадхя 5.9: По това време Нитянанда Прабху беше чул историята на Сакши Гопала 
от местните хора. Сега Той отново я разказа и Бог Чайтаня Махапрабху изслуша 
описанието с голямо удоволствие. 
 
ЧЧ Мадхя 5.10: Някога във Видянагара, Южна Индия, имало двама брахмани, които 
предприели дълго пътешествие, за да посетят различни места за поклонение. 
 
ЧЧ Мадхя 5.11: Най-напред те посетили Гая, сетне Каши, сетне Праяга. Накрая, в 
голяма радост, пристигнали в Матхура. 
 
ЧЧ Мадхя 5.12: След като дошли в Матхура те започнали да посещават различните 
гори на Вриндавана и отишли при хълма Говардхана. Посетили всичките дванадесет 
гори [вани] и накрая пристигнали в самото градче Вриндавана. 
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ЧЧ Мадхя 5.13: В селцето Панчакроши Вриндавана, на мястото, където сега се издига 
храма на Говинда, имало голям храм, където се извършвало величествено обожание на 
Гопала. 
 
ЧЧ Мадхя 5.14: След като се окъпали на различните места за къпане по протежение на 
река Ямуна, такива като Кеши Гхата и Калия Гхата, поклонниците посетили храма на 
Гопала, а сетне се разположили там да отдъхнат. 
 
ЧЧ Мадхя 5.15: Хубостта на муртито на Гопала отнесла умовете им и, изпълнени с 
голямо щастие, те останали там два или четири дни. 
 
ЧЧ Мадхя 5.16: Единият от двамата брахмани бил стар човек, а другият бил млад. 
Младежът помагал на стареца. 
 
ЧЧ Мадхя 5.17: Всъщност, младият брахмана винаги отдавал служене на възрастния, 
който на свой ред бил много удовлетворен от служенето му и почувствал голямо 
благоразположение към него. 
 
ЧЧ Мадхя 5.18: По-старият казал на по-младия, "Ти ми отдаде толкова много различни 
видове служене. Помагаше ми докато пътувахме из всички тези поклоннически места. 
 
ЧЧ Мадхя 5.19: Дори собственият ми син не ми е служил така. По твоята милост аз не 
изпитах умора в това пътуване. 
 
ЧЧ Мадхя 5.20: Ако не изразя уважението си към теб, бих бил неблагодарник. Затова 
ти обещавам да ти дам дъщеря си." 
 
ЧЧ Мадхя 5.21: Младият брахмана отвърнал: "Мой скъпи господарю, моля те, чуй ме. 
Ти казваш нещо много необичайно. Подобно нещо никога не се е случвало. 
 
ЧЧ Мадхя 5.22: Ти си човек от най-аристократично семейство, добре образован и 
много заможен. Пък аз въобще не съм от благородно потекло, нямам нужното 
образование и не съм богат. 
 
ЧЧ Мадхя 5.23: Господарю, не съм подходящ жених за дъщеря ти. Отдавам ти 
служене единствено за удовлетворение на Кришна. 
 
ЧЧ Мадхя 5.24: Бог Кришна е много щастлив от служенето, което се отдава на 
брахманите, а когато Богът е удовлетворен, достойнствата на преданото служене на 
човека се увеличават." 
 
ЧЧ Мадхя 5.25: По-възрастният брахмана отговорил, "Скъпо мое момче, недей да се 
съмняваш в мен. Ще ти дам дъщеря си. Вече съм го решил." 
 
ЧЧ Мадхя 5.26: Младият брахмана казал, "Ти имаш съпруга и синове, имаш и голям 
кръг роднини и приятели. 
 
ЧЧ Мадхя 5.27: Без съгласието на всичките си роднини не е възможно да ми дадеш 
дъщеря си. Виж, например, историята за Царица Рукмини и нейния баща, Бхишмака. 
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ЧЧ Мадхя 5.28: Цар Бхишмака искал да даде дъщеря си Рукмини на Кришна, обаче 
Рукми, най-големият му син, възразил. Затова той не можел да изпълни решението си." 
 
ЧЧ Мадхя 5.29: Възрастният брахмана казал, "Дъщеря ми е моя собственост. Ако аз 
избера да дам собствеността си на някого, кой би могъл да ме спре? 
 
ЧЧ Мадхя 5.30: Мое скъпо момче, ще ти дам дъщеря си и не ме интересува мнението 
на останалите. Не се съмнявай в мен за това, просто приеми предложението ми." 
 
ЧЧ Мадхя 5.31: По-младият брахмана отвърнал, "Щом си решил да ми дадеш младата 
си дъщеря, тогава кажи го пред муртито на Гопала." 
 
ЧЧ Мадхя 5.32: Заставайки пред Гопала, старият брахмана казал, "Мой скъпи 
Господи, моля Те, бъди свидетел, че дадох дъщеря си на този момък." 
 
ЧЧ Мадхя 5.33: Тогава младият брахмана се обърнал към муртито с думите, "Мой 
скъпи Господи, Ти си моят свидетел. Ще те повикам да свидетелстваш ако е 
необходимо по-късно." 
 
ЧЧ Мадхя 5.34: След тези разговори двамата брахмани поели към дома. Както 
обикновено младият брахмана се отнасял към по-възрастния като че ли по-възрастният 
бил гуру [духовен учител] и му отдавал най-различни видове служене. 
 
ЧЧ Мадхя 5.35: След като се завърнали във Видянагара, всеки от брахманите се 
прибрал у дома си. Като минало известно време, възрастният брахмана станал 
неспокоен. 
 
ЧЧ Мадхя 5.36: Той започнал да си мисли, "Дадох дума на този брахмана на свято 
място и каквото обещах неминуемо ще се случи. Сега трябва да кажа това на жена си, 
на синовете си и на останалите си роднини и приятели." 
 
ЧЧ Мадхя 5.37: Затова един ден старият брахмана свикал на среща всичките си 
роднини и приятели, и на всички разказал какво се било случило пред Гопала. 
 
ЧЧ Мадхя 5.38: Когато тези, които спадали към семейния кръг, изслушали разказа на 
възрастния брахмана, те надали разочаровани възклицания. Всички до един го 
помолили да не повтаря отново предложението си. 
 
ЧЧ Мадхя 5.39: Те единодушно казали: "Ако дадеш дъщеря си в пропаднало 
семейство, с аристократизма ти е свършено. Научат ли за това, хората ще се подбиват с 
теб и ще ти се смеят." 
 
ЧЧ Мадхя 5.40: Старият брахмана казал: "Как бих могъл да се отрека от обещанието, 
което дадох на свято място по време на поклонение? Каквото и да се случи, аз трябва да 
му дам дъщеря си." 
 
ЧЧ Мадхя 5.41: Роднините в един глас рекли, "Дадеш ли дъщеря си на това момче, ние 
ще се откажем от всякакво родство с теб." А съпругата и синовете му заявили, "Случи 
ли се такова нещо, ще изпием отрова и ще се убием." 
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ЧЧ Мадхя 5.42: Старият брахмана казал: "Ако не дам дъщеря си на младия брахмана, 
той ще призове Шри Гопаладжи за свидетел. Така ще вземе дъщеря ми насила и в такъв 
случай моите религиозни принципи няма да значат нищо." 
 
ЧЧ Мадхя 5.43: Единият му син отвърнал: "Муртито може и да е свидетел, обаче се 
намира в далечна страна. Как би могъл Той да дойде и да свидетелства срещу теб? 
Защо въобще се тревожиш за това? 
 
ЧЧ Мадхя 5.44: Няма нужда директно да отричаш, че си казал такова нещо. Не се 
налага да лъжеш. Просто кажи, че не си спомняш какво си казал. 
 
ЧЧ Мадхя 5.45: Ако просто кажеш: :"Не си спомням," аз ще се погрижа за останалото. 
Ще победя в спор младия брахмана." 
 
ЧЧ Мадхя 5.46: Когато чул това, умът на стария брахмана много се обезпокоил. 
Чувствайки се безпомощен, той просто насочил мислите си към лотосовите нозе на 
Гопала. 
 
ЧЧ Мадхя 5.47: Старият брахмана се помолил, "Мой скъпи Гопала, приел съм подслон 
в Твоите лотосови нозе, и затова Те моля да защитиш моите религиозни принципи от 
нарушение, като същевременно спасиш близките ми от смърт." 
 
ЧЧ Мадхя 5.48: На следващия ден възрастният брахмана размишлявал дълбоко по 
този въпрос, когато младият брахмана дошъл в къщата му. 
 
ЧЧ Мадхя 5.49: Младият брахмана се приближил и му поднесъл почитанията си. 
Сетне, като с голямо смирение допрял длани, той заговорил както следва. 
 
ЧЧ Мадхя 5.50: "Ти обеща да ми дадеш дъщеря си, а сега не казваш нищо. Какво е 
окончателното ти решение?" 
 
ЧЧ Мадхя 5.51: След тези думи на младия брахмана, възрастният не отвърнал нищо. 
Възползвайки се от възможността, синът му без бавене излязъл напред с тояга, готов да 
удари младежа. 
 
ЧЧ Ади 5.52: Синът казал: "О, колко си низък! Искаш да се ожениш за сестра ми, както 
джудже иска да хване луната!" 
 
ЧЧ Мадхя 5.53: Виждайки тоягата в дланта на сина, младият брахмана побягнал. На 
следния ден, обаче, той събрал цялото село. 
 
ЧЧ Мадхя 5.54: Всички хора от селото повикали стария брахмана и го отвели на 
събора. Тогава младият брахмана заговорил пред тях така. 
 
ЧЧ Мадхя 5.55: "Този джентълмен обеща да ми даде дъщеря си, обаче сега не спазва 
обещанието си. Моля ви, попитайте го за поведението му." 
 
ЧЧ Мадхя 5.56: Всички събрали се хора попитали възрастния брахмана: "След като 
вече си обещал да му дадеш дъщеря си, защо не изпълняваш обещанието си? Дал си 
честната си дума." 
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ЧЧ Мадхя 5.57: Старият брахмана рекъл, "Мои скъпи приятели, моля ви, чуйте какво 
имам да кажа. Не си спомням ясно да съм правил подобно обещание." 
 
ЧЧ Мадхя 5.58: Когато синът на стария брахмана чул това, той се възползвал от 
възможността да си поиграе с думите. Нагло се изправил насред събранието и казал 
следното. 
 
ЧЧ Мадхя 5.59: "Пътувайки из различни свети поклоннически места, баща ми носеше 
много пари. Виждайки парите, този негодник решил да ги отнеме. 
 
ЧЧ Мадхя 5.60: С баща ми нямаше никой друг освен този човек. Давайки му да яде 
наркотика дхутура, този разбойник побъркал баща ми. 
 
ЧЧ Мадхя 5.61: След като взел всичките пари на баща ми, негодникът рекъл, че те са 
отмъкнати от някой крадец. Сега пък твърди, че баща ми му е обещал дъщеря си. 
 
ЧЧ Мадхя 5.62: Всички вие, сбрани тук, сте благородни люде. Моля ви, отсъдете, 
подобава ли дъщерята на баща ми да бъде дадена на такъв беден брахмана." 
 
ЧЧ Мадхя 5.63: Чувайки всичко това, събраните хора се изпълнили донякъде със 
съмнение. Те считали за напълно възможно привличането към богатствата да накара 
човек да се откаже от религиозните си принципи. 
 
ЧЧ Мадхя 5.64: В това време младият брахмана казал, "Скъпи господа, чуйте. Просто 
за да спечели победа в спора, този човек лъже. 
 
ЧЧ Мадхя 5.65: Понеже беше много доволен от служенето ми, този брахмана по своя 
воля ми рече: "Обещавам ти да ти дам дъщеря си." 
 
ЧЧ Мадхя 5.66: Тогава аз му забраних да го прави като му казах: "О, най-добър сред 
брахманите, аз не съм подходящ съпруг за твоята дъщеря. 
 
ЧЧ Мадхя 5.67: Ти си мъдър, учен и заможен човек, принадлежащ към аристократичен 
род, а аз съм беден, необразован и без претенции за аристократичност." 
 
ЧЧ Мадхя 5.68: При все това този брахмана настояваше. Отново и отново ме молеше 
да приема предложението му с думите: "Вече съм ти дал дъщеря си. Моля те, приеми 
я!" 
 
ЧЧ Мадхя 5.69: Тогава аз казах: "Моля те, чуй. Ти си учен брахмана. Съпругата, 
приятелите и роднините ти никога няма да се съгласят с подобно предложение. 
 
ЧЧ Мадхя 5.70: Скъпи ми господарю, ти няма да успееш да изпълниш обещанието си. 
То ще бъде нарушено." Обаче отново и отново браминът настояваше на обещанието 
си. 
 
ЧЧ Мадхя 5.71: "Аз ти предложих дъщеря си. Не се колебай. Тя е моя дъщеря и аз ще 
ти я дам. Кой може да ми забрани?' 
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ЧЧ Мадхя 5.72: В този миг събрах ума си и помолих брамина да даде обещанието си 
пред муртито на Гопала. 
 
ЧЧ Мадхя 5.73: Тогава този господин изрече пред муртито на Гопала: "Мой скъпи 
Господи, моля Те, бъди свидетел. Аз давам дъщеря си на този брахмана." 
 
ЧЧ Мадхя 5.74: Приемайки муртито на Гопала за свой свидетел, тогава аз казах 
следното в лотосовите Му нозе. 
 
ЧЧ Мадхя 5.75: "Ако този брахмана по-късно се поколебае да ми даде дъщеря си, мой 
скъпи Боже, ще се позова на Теб за свидетел. Моля те, обърни внимание на това." 
 
ЧЧ Мадхя 5.76: Така аз се позовах на велика личност в тази случка. Помолих 
Върховния Бог да бъде мой свидетел. Целият свят приема словата на Върховния Бог." 
 
ЧЧ Мадхя 5.77-78: Възползвайки се от възможността, възрастният брахмана незабавно 
потвърди, че това наистина бе вярно. Той каза: "Ако Гопала лично дойде тук да 
послужи за свидетел, със сигурност ще дам дъщеря си на младия брахмана." Най-
големият син на брамина също веднага прие това с думите: "Да, това е много добро 
разрешение." 
 
ЧЧ Мадхя 5.79: Възрастният брахмана си помислил: "Понеже Бог Кришна е много 
милостив, Той без съмнение ще дойде, за да докаже думите ми." 
 
ЧЧ Мадхя 5.80: Атеистично настроеният син си мислел: "Няма начин Гопала да дойде 
и да свидетелствува." Разсъждавайки по такъв начин, и бащата, и синът се съгласили. 
 
ЧЧ Мадхя 5.81: Младият брахмана се възползвал от възможността да каже: "Моля те, 
запиши това на хартия черно на бяло, за да не се отметнеш отново." 
 
ЧЧ Мадхя 5.82: Всички събрали се хора записали това черно на бяло и взели 
подписите и на двамата, служейки като посредници. 
 
ЧЧ Мадхя 5.83: Тогава младият брахмана казал: "Всички вие, благородни хора, чуйте 
ме! Този уважаван брахмана е верен на истината и следва религиозните принципи. 
 
ЧЧ Мадхя 5.84: Той няма желание да наруши обещанието си, но боейки се, че 
роднините му могат да извършат самоубийство, се отклони от истината. 
 
ЧЧ Мадхя 5.85: По силата на благочестието на този възрастен брахмана, аз ще призова 
Върховния Бог за свидетел. Така ще запазя истинността на неговото обещание." 
 
ЧЧ Мадхя 5.86: Чувайки категоричните думи на младия брахмана, някои атеисти сред 
събралите се започнали да се подбиват с него. Някои други, обаче, казали: "В крайна 
сметка Господ е милостив и ако пожелае, може да дойде." 
 
ЧЧ Мадхя 5.87: След срещата младият брахмана поел за Вриндавана. Пристигайки 
там, той най-напред поднесъл почтителните си поклони пред муртито, а сетне Му 
разказал всичко до последната подробност. 
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ЧЧ Мадхя 5.88: Той казал: "Господи мой, Ти си закрилникът на браминската култура, 
а освен това си много милостив. Затова имай добрината да проявиш Своята милост, 
защитавайки религиозните принципи на нас, двамата брахмани. 
 
ЧЧ Мадхя 5.89: Мой скъпи Боже, аз не съм тръгнал да се ощастливявам, взимайки 
дъщерята за невяста. Вълнува ме единствено това, че браминът наруши обещанието си, 
а това ми причинява голяма болка." 
 
ЧЧ Мадхя 5.90: Младият брахмана продължил: "Мой скъпи господарю, Ти си много 
милостив и знаеш всичко. Затова, любезно свидетелствувай в този случай. Онзи, който 
знае как стоят нещата, а при все това не свидетелствува, се въвлича в греховни 
дейности." 
 
ЧЧ Мадхя 5.91: Бог Кришна отвърнал: "Мой скъпи брахмана, върни се у дома си и 
събери всички хора. На тази среща просто се стреми да Ме помниш. 
 
ЧЧ Мадхя 5.92: Аз със сигурност ще се появя там и тогава ще защитя честта на вас, 
двамата брахмани, свидетелствувайки за обещанието." 
 
ЧЧ Мадхя 5.93: Младият брахмана отговорил: "Мой скъпи господарю, дори да се 
появиш там като мурти на четириръкия Вишну, пак никой от тези хора няма да 
повярва на думите Ти. 
 
ЧЧ Мадхя 5.94: Единствено ако дойдеш там в този образ на Гопала и изговориш 
думите с красивия си лик хората ще се вслушат в свидетелството ти." 
 
ЧЧ Мадхя 5.95: Бог Кришна казал: "Никога не съм чувал мурти да отива от едно 
място на друго!" Браминът отвърнал: "Така е, но как тогава ми говориш, макар да си 
мурти? 
 
ЧЧ Мадхя 5.96: Мой скъпи Боже, Ти не си статуя; Ти си самият син на Махараджа 
Нанда. Сега, заради стария брахмана, можеш да направиш нещо, което не си правил 
никога преди." 
 
ЧЧ Мадхя 5.97: Тогава Шри Гопаладжи се усмихнал и казал: "Мой скъпи брахмана, 
чуй Ме. Ще вървя зад теб и така ще дойда с теб." 
 
ЧЧ Мадхя 5.98: Богът продължил: "Недей да се опитваш да Ме видиш като се 
обръщаш. Само ако Ме зърнеш, ще остана неподвижен на това място. 
 
ЧЧ Мадхя 5.99: Ще знаеш, че вървя след теб, по звука от звънчетата на глезените Ми. 
 
ЧЧ Мадхя 5.100: Готви по един килограм ориз всеки ден и го предлагай. Аз ще го 
изяждам и ще вървя след теб." 
 
ЧЧ Мадхя 5.101: На следния ден браминът помолил Гопала за разрешение и поел към 
своята страна. Гопала го следвал, стъпка след стъпка. 
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ЧЧ Мадхя 5.102: Докато Гопала вървял след младия брахмана, подрънкващият звук от 
камбанките на глезените Му се долавял ясно. Браминът бил много щастлив и готвел 
първокласен ориз, за да храни Гопала. 
 
ЧЧ Мадхя 5.103: Младият брахмана вървял ли вървял по този начин, докато най-сетне 
пристигнал в своя край. Когато наближил селото си, започнал да мисли така. 
 
ЧЧ Мадхя 5.104: "Ето, стигнах в моето село. Сега ще си ида у дома и ще кажа на 
всички, че свидетелят е пристигнал." 
 
ЧЧ Мадхя 5.105: Сетне браминът се замисли, че ако хората не видят директно 
муртито на Гопала, те няма да повярват, че е дошъл. "Но дори и Гопала да остане тук," 
си рекъл, "пак няма от какво да се боя." 
 
ЧЧ Мадхя 5.106: Разсъждавайки така, браминът се обърнал да погледне назад и видял 
Гопала, Върховния Бог, да стои там и да се усмихва. 
 
ЧЧ Мадхя 5.107: Богът казал на брамина: "Сега можеш да си идеш вкъщи. Аз ще 
остана тук и няма да си тръгна." 
 
ЧЧ Мадхя 5.108: Тогава младият брахмана влязъл в града и известил всички хора за 
пристигането на Гопала. Чувайки това, людете били поразени от удивление. 
 
ЧЧ Мадхя 5.109: Всички граждани отишли да видят Гопала Свидетеля, и когато 
съзрели Бога действително да стои там, те до един поднесли почтителните си поклони. 
 
ЧЧ Мадхя 5.110: Когато хората надошли, те били много щастливи да съзерцават 
красотата на Гопала, а когато научили, че Той действително бе вървял дотам, останали 
смаяни. 
 
ЧЧ Мадхя 5.111: Тогава старият брахмана, изключително удовлетворен, излязъл 
напред и незабавно се проснал като пръчка пред Гопала. 
 
ЧЧ Мадхя 5.112: Така, в присъствието на хората от града, Бог Гопала свидетелствал, 
че старият брахмана бе предложил дъщеря си на младия брахмана. 
 
ЧЧ Мадхя 5.113: След като бе извършена сватбената церемония, Богът казал на 
двамата брамини: "Вие двамата сте Мои вечни слуги, живот след живот." 
 
ЧЧ Мадхя 5.114: Богът продължил: "Много съм доволен от вашата правдивост. Сега 
можете да поискате от Мен благословия." Тогава с голяма радост двамата брамини 
помолили за благословия. 
 
ЧЧ Мадхя 5.115: Брамините казали: "Умоляваме Те да останеш тук, за да могат хората 
по цял свят да знаят колко милостив си Ти към слугите си." 
 
ЧЧ Мадхя 5.116: Бог Гопала останал, а двамата брамини се захванали да Му служат. 
След като научили за тази случка, много хора от различни страни започнали да се 
стичат, за да зърнат Гопала. 
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ЧЧ Мадхя 5.117: Накрая и царят на страната дочул удивителната история и също 
дошъл да види Гопала, оставайки много доволен. 
 
ЧЧ Мадхя 5.118: Царят изградил красив храм, където се извършвало редовно служене. 
Гопала станал известен надлъж и шир под името Сакши Гопала [Гопала Свидетелят]. 
 
ЧЧ Мадхя 5.119: Така Сакши Гопала останал във Видянагар и приемал служене в 
продължение на дълго време. 
 
ЧЧ Мадхя 5.120: По-късно имало битка и тази страна била завладяна от цар 
Пурушоттама-дева от Ориса. 
 
ЧЧ Мадхя 5.121: Този цар победил царя на Видянагара и завладял трона му, Маникя-
симхасана, който бил инкрустиран с множество скъпоценни камъни. 
 
ЧЧ Мадхя 5.122: Цар Пурушоттама-дева бил велик отдаден и бил напреднал в 
цивилизацията на арийците. Той се помолил в лотосовите нозе на Гопала: "Моля Те, 
ела в моето царство." 
 
ЧЧ Мадхя 5.123: Когато царят Го помолил да дойде в царството му, Гопала, който вече 
му бил задължен заради служенето му, приел молитвата му. Така царят взел муртито 
на Гопала и се върнал в Катака. 
 
ЧЧ Мадхя 5.124: След като спечелил трона Маникя, цар Пурушоттама-дева го занесъл 
в Джаганнатха Пури и го подарил на Бог Джаганнатха. Междувременно въвел редовно 
служене на муртито на Гопала в Катака. 
 
ЧЧ Мадхя 5.125: Когато муртито на Гопала било инсталирано в Катака, царицата на 
Пурушоттама-дева отишла да Го види и с голяма преданост Му подарила различни 
видове украшения. 
 
ЧЧ Мадхя 5.126: Царицата имала една много ценна перла, която носела на носа си, и 
искала да я даде на Гопала. Тогава започнала да размисля така: 
 
ЧЧ Мадхя 5.127: "Ако имаше дупка на носа на муртито, щях да мога да Му дам 
перлата." 
 
ЧЧ Мадхя 5.128: Обмисляйки това, царицата поднесла почитанията си на Гопала и се 
завърнала в двореца си. Същата нощ сънувала, че Гопала се появил и й заговорил по 
следния начин. 
 
ЧЧ Мадхя 5.129: "В детството Ми майка Ми направи дупка в носа и с голямо усилие 
постави там перла. 
 
ЧЧ Мадхя 5.130: Тази дупка все още си е там и ти можеш да я използваш, за да 
поставиш перлата, която искаш да Ми дадеш" 
 
ЧЧ Мадхя 5.131: След като сънувала това, царицата го разказала на своя съпруг, царя. 
Тогава те заедно отишли в храма с перлата. 
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ЧЧ Мадхя 5.132: Виждайки дупката в носа на муртито, те поставили перлата там и, 
много удовлетворени, вдигнали голям празник. 
 
ЧЧ Мадхя 5.133: Оттогава Гопала се намира в град Катака [Куттак], и е познат като 
Сакши Гопала. 
 
ЧЧ Мадхя 5.134: Така Бог Чайтаня Махапрабху изслуша разказа за делата на Гопала. 
Както Той, така и близките Му предани бяха много удовлетворени. 
 
ЧЧ Мадхя 5.135: Когато Шри Чайтаня Махапрабху седеше пред муртито на Гопала, 
всички предани видяха, че Той и муртито имат един и същи облик. 
 
ЧЧ Мадхя 5.136: И двамата имаха еднакъв цвят на кожата, и двамата бяха снажни. И 
двамата носеха шафранени одежди, и двамата бяха много вглъбени. 
 
ЧЧ Мадхя 5.137: Преданите видяха, че и Бог Чайтаня Махапрабху, и Гопала сияеха 
ослепително и имаха лотосови очи. И двамата бяха потънали в екстаз, и на двамата 
лицата наподобяваха месечини. 
 
ЧЧ Мадхя 5.138: Когато Нитянанда видя муртито на Гопала и Шри Чайтаня 
Махапрабху по този начин, Той започна да обменя намеци с преданите, всички от 
които се усмихваха. 
 
ЧЧ Мадхя 5.139: Така с голяма радост Бог Шри Чайтаня Махапрабху прекара нощта в 
храма. След като присъства на церемонията мангала-арати заранта, Той пое по своя 
път. 
 
ЧЧ Мадхя 5.140: [В своята книга "Чайтаня Бхагавата"] Шрила Вриндавана даса 
Тхакура много живо е описал местата, посетени от Бога на път за Бхуванешвара. 
 
ЧЧ Мадхя 5.141: Когато Шри Чайтаня Махапрабху пристигна в Камалапура, Той се 
изкъпа в река Бхаргинади, поверявайки Своя санняски жезъл в ръцете на Бог 
Нитянанда. 
 
ЧЧ Мадхя 5.142-143: Когато Бог Шри Чайтаня Махапрабху отиде в храма на Бог 
Шива, познат като Капотешвара, Нитянанда Прабху, който пазеше санняския Му 
жезъл, счупи жезъла на три и го хвърли в река Бхаргинади. По-късно тази река стана 
известна като Данда-бханга-нади. 
 
ЧЧ Мадхя 5.144: Като видя храма на Джаганнатха отдалеч, Шри Чайтаня Махапрабху 
незабавно изпадна в екстаз. Поднасяйки почитания на храма, Той затанцува в екстаза 
на любовта към Бог. 
 
ЧЧ Мадхя 5.145: Всички предани се заразиха от екстаза на Бог Чайтаня и така, 
погълнати в божествена любов, те танцуваха и пееха, вървейки по главния път. 
 
ЧЧ Мадхя 5.146: Шри Чайтаня Махапрабху се смееше, плачеше, танцуваше и 
издаваше множество екстатични вибрации и звуци. Макар храмът да се намираше едва 
на шест мили, на Него му се струваше, че е хиляди мили далеч. 
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ЧЧ Мадхя 5.147: Така, вървейки все напред, Богът най-сетне дойде до мястото, 
познато като Атхаранала. Стигайки там, Той прояви външното си съзнание и заговори 
на Шри Нитянанда Прабху. 
 
ЧЧ Мадхя 5.148: Когато Богът си възвърна външното съзнание, Той помоли Бог 
Нитянанда Прабху: "Моля Те, върни Ми жезъла." Тогава Нитянанда Прабху отвърна: 
"Той се счупи на три части." 
 
ЧЧ Мадхя 5.149: Нитянанда Прабху каза: "Когато Ти припадна в екстаз, Аз Те 
прихванах, обаче и двамата паднахме върху жезъла. 
 
ЧЧ Мадхя 5.150: Така жезълът се счупи под тежестта ни. Къде отидоха парчетата, не 
мога да кажа. 
 
ЧЧ Мадхя 5.151: Без съмнение жезълът се счупи заради нанесените от Мен 
оскърбления. Сега можеш да Ме накажеш за това както сметнеш за уместно." 
 
ЧЧ Мадхя 5.152: След като чу историята как е бил счупен жезълът Му, Богът донякъде 
се натъжи и, преструвайки се на малко ядосан, заговори по следния начин. 
 
ЧЧ Мадхя 5.153: Чайтаня Махапрабху каза: "Вие всички Ми сторихте добро като Ме 
доведохте до Нилачала. Обаче, единственото Ми притежание беше този жезъл, а вие не 
го опазихте. 
 
ЧЧ Мадхя 5.154: Затова всички трябва да вървите или преди, или след Мен, за да 
видите Бог Джаганнатха. Аз няма да вървя с вас." 
 
ЧЧ Мадхя 5.155: Мукунда Датта каза на Шри Чайтаня Махапрабху: "Господи мой, Ти 
върви напред и остави всички останали да Те следваме. Няма да вървим с Теб." 
 
ЧЧ Мадхя 5.156: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху тръгна много бързо напред, 
отделяйки се от останалите предани. Никой не можеше да проумее истинската цел на 
двамата Богове, Чайтаня Махапрабху и Нитянанда Прабху. 
 
ЧЧ Мадхя 5.157: Преданите не разбираха защо Нитянанда Прабху счупи жезъла, защо 
Шри Чайтаня Махапрабху Му позволи да го стори, нито защо, след като Му бе 
позволил, се бе ядосал. 
 
ЧЧ Мадхя 5.158: Забавлението със счупения жезъл е много дълбоко. Само онзи, чиято 
преданост е неотлъчна от лотосовите нозе на двамата Богове, може да го разбере. 
 
ЧЧ Мадхя 5.159: Славата на Бог Гопала, който е толкова милостив към брахманите, е 
много велика. Разказът за Сакши Гопала бе изговорен от Нитянанда Прабху и изслушан 
от Шри Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 5.160: Онзи, който слуша този разказ за Бог Гопала с вяра и любов, много 
скоро ще достигне лотосовите нозе на Бог Гопала. 
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ЧЧ Мадхя 5.161: 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 

Освобождението на Сарвабхаума Бхаттачария 

 

 

ЧЧ Мадхя 6.1: Отдавам своите смирени почитания на Бог Гоурачандра, Върховната 
Божествена Личност, който преобрази коравосърдечния Сарвабхаума Бхаттачария, 
вместилището на цялата негодна логика, във велик преданоотдаден.  

ЧЧ Мадхя 6.2: Вечна слава на Бог Чайтаня Махапрабху! Вечна слава на Бог Нитянанда 
Прабху! Вечна слава на Адвейта Ачария! И вечна слава на всички предани на Бог 
Чайтаня!  

ЧЧ Мадхя 6.3: В екстатично настроение Шри Чайтаня Махапрабху отиде от 
Атхаранала до храма на Джаганнатха. След като видя Бог Джаганнатха, Той стана 
много неспокоен поради любов към Бога.  

ЧЧ Мадхя 6.4: Бог Шри Чайтаня Махапрабху се завтече бързо да прегърне Бог 
Джаганнатха, но когато встъпи в храма, Той бе толкова завладян от божествена любов, 
че се свлече в безсъзнание на пода.  

ЧЧ Мадхя 6.5: Когато Шри Чайтаня Махапрабху падна на земята, Сарвабхаума 
Бхаттачария бе наблизо и Го видя. Когато стражът се закани да набие Бога, 
Сарвабхаума Бхаттачария незабавно му забрани.  

ЧЧ Мадхя 6.6: Сарвабхаума Бхаттачария бе много изненадан да види личната красота 
на Бог Чайтаня Махапрабху, както и трансценденталните трансформации, проявени в 
тялото Му поради любовта към Бога.  

ЧЧ Мадхя 6.7: Шри Чайтаня Махапрабху остана в безсъзнание много дълго време. 
Междувременно настъпи моментът за предлагане на прасадам на Бог Джаганнатха, а 
Бхаттачария се опитваше да измисли лек.  

ЧЧ Мадхя 6.8: Докато Бог Чайтаня Махапрабху беше в безсъзнание, Сарвабхаума 
Бхаттачария, с помощта на стражаря и някои свои ученици, Го отнесе в дома си и Го 
положи в една много освещавана стая.  

ЧЧ Мадхя 6.9: Изследвайки тялото на Шри Чайтаня Махапрабху, Сарвабхаума видя, 
че коремът Му не се движи и че не диша. Виждайки състоянието Му, Бхаттачария се 
изпълни с тревога.  
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ЧЧ Мадхя 6.10: Тогава Бхаттачария взе фина памучна вата и я постави пред ноздрите 
на Бога. Когато видя, че влакната се раздвижиха леко, той се обнадежди.  

ЧЧ Мадхя 6.11: Седнал край Шри Чайтаня Махапрабху той си помисли: „Това е 
трансцендентална екстатична трансформация, причинена от любов към Кришна.”  

ЧЧ Мадхя 6.12: Щом видя признаците на суддипта-саттвика, Сарвабхаума 
Бхаттачария веднага позна трансценденталната екстатична трансформация в тялото на 
Бог Чайтаня Махапрабху. Такива признаци се проявяват само в телата на вечно 
освободените предани.  

ЧЧ Мадхя 6.13: Сарвабхаума Бхаттачария размишляваше: "Необикновените 
екстатични признаци на адхирудха-бхава се появяват в тялото на Шри Чайтаня 
Махапрабху. Това е много удивително! Как са възможни в тялото на човешко 
същество?”  

ЧЧ Мадхя 6.14: Докато Бхаттачария си мислеше по този начин у дома си, всички 
предани на Чайтаня Махапрабху, водени от Нитянанда Прабху, се приближиха към 
Симха-двара (портите на входа на храма).  

ЧЧ Мадхя 6.15: Там преданите чуха хората да говорят за един отшелник, който е 
дошъл в Джаганнатха Пури и е видял Божеството на Джаганнатха.  

ЧЧ Мадхя 6.16: Хората рекоха, че този санняси бил паднал в безсъзнание щом видял 
муртито на Бог Джаганнатха. Понеже съзнанието Му не се възвърнало, Сарвабхаума 
Бхаттачария Го бил отнесъл в дома си.  

ЧЧ Мадхя 6.17: Чувайки това, преданите разбраха, че иде реч за Бог Чайтаня 
Махапрабху. Точно тогава пристигна Шри Гопинатха Ачария.  

ЧЧ Мадхя 6.18: Гопинатха Ачария беше жител на Надия, зет на Вишарада и предан на 
Чайтаня Махапрабху. Той познаваше истинската самоличност на Негова Светлост.  

ЧЧ Мадхя 6.19: Гопинатха Ачария отпреди се познаваше с Мукунда Датта и когато 
Ачария го видя в Джаганнатха Пури, той много се учуди.  

ЧЧ Мадхя 6.20: Мукунда Датта отдаде почитания на Гопинатха Ачария, когато го 
срещна. Тогава Ачария прегърна Мукунда Датта и го попита има ли новини за Шри 
Чайтаня Махапрабху.  

ЧЧ Мадхя 6.21: Мукунда Датта отвърна, "Богът вече пристигна тук. Ние дойдохме с 
Него." 

ЧЧ Мадхя 6.22: Веднага щом Гопинатха Ачария видя Нитянанда Прабху, той Му 
отдаде почитанията си. По този начин, срещайки всички предани, той питаше отново и 
отново за новини, свързани с Бог Чайтаня Махапрабху.   
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ЧЧ Мадхя 6.23: Мукунда Датта отвърна, "След като прие ордена санняса, Бог Чайтаня 
Махапрабху дойде в Джаганнатха Пури и доведе всички ни със себе си.   

ЧЧ Мадхя 6.24: Бог Чайтаня Махапрабху изостави компанията ни и тръгна напред, за 
да види Бог Джаганнатха. Ние тъкмо пристигнахме и сега Го търсим.  

ЧЧ Мадхя 6.25: От разговорите на обикновените хора подразбрахме, че Богът сега е в 
къщата на Сарвабхаума Бхаттачария.  

ЧЧ Мадхя 6.26: Щом видял Бог Джаганнатха, Чайтаня Махапрабху се изпълнил с 
екстатични чувства и загубил съзнание, а Сарвабхаума Бхаттачария го отвел в дома си в 
това състояние.  

ЧЧ Мадхя 6.27: Точно когато си мислех, че искам да те срещна, по случайност ние 
наистина се срещнахме.  

ЧЧ Мадхя 6.28: Най-напред нека всички ние да отидем в дома на Сарвабхаума 
Бхаттачария и да видим Чайтаня Махапрабху. По-късно ще дойдем да видим Бог 
Джаганнатха." 

ЧЧ Мадхя 6.29: Чувайки това и много удовлетворен, Гопинатха Ачария незабавно взе 
всички предани със себе си и се отправи към къщата на Сарвабхаума Бхаттачария.  

ЧЧ Мадхя 6.30: Пристигайки в дома на Сарвабхаума Бхаттачария, всички видяха Бога 
да лежи в безсъзнание. Виждайки Го в това състояние, Гопинатха Ачария много се 
натъжи, но в същото време беше много щастлив просто от това, че вижда Бога. 

ЧЧ Мадхя 6.31: Сарвабхаума Бхаттачария позволи на всички предани да влязат в дома 
му и щом видя Нитянанда Прабху, Бхаттачария Му отдаде почитания.  

ЧЧ Мадхя 6.32: Сарвабхаума приветства всички предани и ги посрещна както 
подобава. Те всички бяха много доволни да видят Бог Чайтаня Махапрабху.  

ЧЧ Мадхя 6.33: Тогава Бхаттачария ги отпрати обратно да видят Бог Джаганнатха и 
помоли собствения си син, Чанданешвара, да ги придружи като гид.  

ЧЧ Мадхя 6.34: Всички бяха изключително удовлетворени да съзерцават Божеството 
на Бог Джаганнатха. Особено Бог Нитянанда преливаше от екстаз.  

ЧЧ Мадхя 6.35: Когато Бог Нитянанда Прабху почти загуби съзнание, всички предани 
Го подхванаха и Го успокоиха. По това време жрецът на Бог Джаганнатх донесе 
гирлянд, който бе прасадам от Божеството, и го предложи на Нитянанда Прабху.  

ЧЧ Мадхя 6.36: Всички бяха удовлетворени да получат този гирлянд, който бе носил 
Бог Джаганнатха. След това те всички се завърнаха на мястото, където се намираше Бог 
Шри Чайтаня Махапрабху.  
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ЧЧ Мадхя 6.37: Всички предани тогава започнаха високо да възпяват Харе Кришна 
мантра. Точно преди пладне Богът възвърна Своето съзнание.   

ЧЧ Мадхя 6.38: Чайтаня Махапрабху се изправи и със силен глас възпя имената 
„Хари! Хари!” Саравабхаума Бхаттачария бе много удовлетворен да види как Богът 
възвърна съзнание и взе прах от лотосовите Му нозе.  

ЧЧ Мадхя 6.39: Бхаттачария каза на всички: „Моля ви, направете своите обедни 
омивания незабавно. Днес ще ви поднеса маха-прасадам, остатъците от храната, 
предложена на Бог Джаганнатха." 

ЧЧ Мадхя 6.40: След като се изкъпаха в морето, Шри Чайтаня Махапрабху и 
преданите Му много скоро се завърнаха. Богът тогава изми нозете си и седна на една 
постелка, за да обядва.  

ЧЧ Мадхя 6.41: Сарвабхаума Бхаттачария уреди да бъдат донесени различни видове 
прасадам от храма на Джаганнатха. Шри Чайтаня Махапрабху тогава обядва с голямо 
доволство.   

ЧЧ Мадхя 6.42: На Чайтаня Махапрабху бяха сервирани специален ориз и 
първокласни зеленчуци на златни чинии. Така Той обядва в компанията на Своите 
предани.   

ЧЧ Мадхя 6.43: Докато Сарвабхаума Бхаттачария лично раздаваше прасадама, Бог 
Чайтаня го помоли: „Моля те, дай Ми само варени зеленчуци. 

ЧЧ Мадхя 6.44: Можеш да предложиш тортите и приготовленията, направени с 
кондензирано мляко, на всички предани.” Чувайки това, Бхаттачария допря своите 
длани и каза следното.  

ЧЧ Мадхя 6.45: "Днес всички вие, моля ви, опитайте да вкусите обяда точно както Бог 
Джаганнатха го е приел." 

ЧЧ Мадхя 6.46: След като каза това, той ги накара всички да изядат различните торти 
и приготовления с кондензирано мляко. След като ги нахрани, той им предложи вода да 
си измият ръцете, нозете и устите.  

ЧЧ Мадхя 6.47: Молейки за разрешение от Бог Чайтаня Махапрабху и Неговите 
предани, Сарвабхаума Бхаттачария тогава отиде с Гопинатха Ачария да обядват. След 
като се наобядваха, те се върнаха при Бог Чайтаня Махапрабху.  

ЧЧ Мадхя 6.48: Отдавайки своите почитания на Чайтаня Махапрабху, Сарвабхаума 
Бхаттачария каза, „Намо нараяная” ["Отдавам своите почитания на Нараяна. "], на 
което Чайтаня Махапрабху отговори, "Кришне матир асту" ["Нека вниманието ти бъде 
насочено към Кришна”]. 
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ЧЧ Мадхя 6.49: Чувайки тези думи, Сарвабхаума разбра, че Бог Чайтаня е ваишнава 
санняси. 

ЧЧ Мадхя 6.50: Тогава Сарвабхаума каза на Гопинатха Ачария, „Аз искам да знам 
предишното положение на Чайтаня Махапрабху." 

ЧЧ Мадхя 6.51: Гопинатха Ачария отвърна, "Имаше един човек на име Джаганнатха, 
който беше жител на Навадвипа и чието презиме беше Мишра Пурандара.  

ЧЧ Мадхя 6.52: Бог Чайтаня Махапрабху е синът на този Джаганнатха Мишра, а 
Неговото предишно име беше Вишвамбхара Мишра. Той също така е внук на 
Ниламбара Чакраварти." 

ЧЧ Мадхя 6.53: Бхаттачария каза, "Ниламбара Чакраварти беше съученик на моя баща, 
Махешвара Вишарада. Като такъв го познавам.   

ЧЧ Мадхя 6.54: Джаганнатха Мишра Пурандара беше уважаван от моя баща. Затова, 
заради връзката им с моя баща, аз уважавам и Джаганнатха Мишра и Ниламбара 
Чакраварти." 

ЧЧ Мадхя 6.55: Чувайки, че Шри Чайтаня Махапрабху принадлежи на областта Надия, 
Сарвабхаума Бхаттачария бе много удовлетворен и се обърна към Бога както следва.  

ЧЧ Мадхя 6.56: "Ти естествено заслужаваш уважение. Освен това, Ти си санняси; 
затова аз искам да Ти стана личен слуга." 

ЧЧ Мадхя 6.57: Веднага щом Чайтаня Махапрабху чу това от Бхаттачария, Той 
незабавно си спомни за Бог Вишну и му заговори смирено следното.   

ЧЧ Мадхя 6.58: "Понеже преподаваш Веданта философията, ти си учител и господар 
на всички хора по света, а също и техен доброжелател. Освен това си благодетел на 
всички видове санняси.  

ЧЧ Мадхя 6.59: "Аз съм млад санняси и всъщност нямам никакво знание за това кое е 
добро и кое лошо. Затова приемам подслон при теб и те считам за Свой духовен 
учител.  

ЧЧ Мадхя 6.60: Дошъл съм тук единствено, за да общувам с тебе и сега приемам 
подслон у тебе. Ще имаш ли добрината да се грижиш за Мен във всяко отношение? 

ЧЧ Мадхя 6.61: Онова, което Ми се случи днес, беше голямо препятствие за Мен, но 
ти милостиво Ме облекчи от него." 

ЧЧ Мадхя 6.62: Бхаттачария отвърна: "Недей да отиваш сам да виждаш муртито в 
храма на Джаганнатха. По-добре да отиваш с мен или моите хора." 
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ЧЧ Мадхя 6.63: Богът каза: "Никога няма да влизам в храма, а ще гледам Бога откъм 
Гаруда-стамбха." 

ЧЧ Мадхя 6.64: Тогава Сарвабхаума Бхаттачария каза на Гопинатха Ачария: "Вземи 
със себе си Госвамиджи и Му покажи Бог Джаганнатха. 

ЧЧ Мадхя 6.65: Също така жилището на моята леля по майчина линия е на съвсем 
уединено място. Стори необходимото Той да се настани там." 

ЧЧ Мадхя 6.66: Така Гопинатха Ачария отведе Бог Чайтаня Махапрабху в Неговото 
жилище и Му показа къде може да намери вода, ведра и стомни. Той наистина стори 
всичко необходимо. 

ЧЧ Мадхя 6.67: На следния ден Гопинатха Ачария заведе Бог Чайтаня Махапрабху да 
види ранното арати на Бог Джаганнатха. 

ЧЧ Мадхя 6.68: След това Гопинатха Ачария взе със себе си Мукунда Датта и отидоха 
в дома на Сарвабхаума. Когато пристигнаха, Сарвабхаума се обърна към Мукунда 
Датта със следните слова: 

ЧЧ Мадхя 6.69: "Този санняси е много кротък и смирен по природа, а красивият Му 
лик радва очите. Затова обичта ми към Него нараства. 

ЧЧ Мадхя 6.70: От коя сампрадая е получил Той монашеския сан и какво е името 
Му?" 

ЧЧ Мадхя 6.71: Гопинатха Ачария отвърна: "Името на Бога е Шри Кришна Чайтаня, а 
Негов санняс-гуру е изключително щастливият Кешава Бхарати." 

ЧЧ Мадхя 6.72: Сарвабхаума Бхаттачария каза: "Шри Кришна е много добро име, но 
Той принадлежи към общността Бхарати. Следователно е второкласен санняси." 

ЧЧ Мадхя 6.73: Гопинатха Ачария отговори: "Шри Кришна Чайтаня Махапрабху не 
зависи от никакви външни формалности. Той няма нужда да приема санняс от по-висша 
сампрадая." 

ЧЧ Мадхя 6.74: Бхаттачария попита: "Шри Чайтаня Махапрабху е в разцвета на 
младостта си. Как би могъл да опази принципите на санняса? 

ЧЧ Мадхя 6.75: Аз постоянно ще цитирам Веданта философията пред Чайтаня 
Махапрабху, за да може да остане непоколебим в отречението си и така да встъпи на 
пътя на монизма." 

ЧЧ Мадхя 6.76: След това Сарвабхаума Бхаттачария предложи: "Ако Шри Чайтаня 
Махапрабху желае, аз бих могъл да Го въведа в първокласна сампрадая, давайки Му 
шафранената дреха и извършвайки отново пречистващия процес." 

ЧЧ Мадхя 6.77: Гопинатха Ачария и Мукунда Датта бяха много недоволни от тези 
думи. Затова Гопинатха Ачария се обърна към Сарвабхаума Бхаттачария така: 
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ЧЧ Мадхя 6.78: "Скъпи ми Бхаттачария, ти не познаваш величието на Бог Чайтаня 
Махапрабху. Всички черти на Върховната Божествена Личност се откриват у Него в 
най-висша степен." 

ЧЧ Мадхя 6.79: Гопинатха Ачария продължи: "Бог Чайтаня Махапрабху е признат за 
Върховната Божествена Личност. Онези, които са невежи за това, намират 
заключението на мъдрите люде много трудно за разбиране." 

ЧЧ Мадхя 6.80: Учениците на Сарвабхаума Бхаттачария възразиха: "Кое доказателство 
те кара да заключиш, че Шри Чайтаня Махапрабху е Върховният Бог?" Гопинатха 
Ачария отвърна: "Словата на боговдъхновените ачарии, които разбират Върховната 
Божествена Личност, са доказателството." 

ЧЧ Мадхя 6.81: Учениците на Бхаттачария казаха: "Ние извличаме знание за 
Абсолютната Истина посредством логически хипотези." Гопинатха Ачария отговори: 
"Човек не може да придобие знание за Върховната Божествена Личност от подобни 
логически хипотези и аргументи." 

ЧЧ Мадхя 6.82: Гопинатха Ачария продължи: "Човек може да разбере Върховния Бог 
единствено по Неговата милост, а не чрез догадки или хипотези." 

ЧЧ Мадхя 6.83: Ачария продължи: "Ако някой получи капчица от благосклонността на 
Бога по силата на преданото служене, той може да разбере природата на Върховната 
Божествена Личност. 

ЧЧ Мадхя 6.84: "Мой Господи, ако някой е благословен дори с най-малката следа от 
милостта на Твоите лотосови нозе, той може да разбере величието на Твоята личност. 
Ала онези, които разсъждават в ума си с цел да проумеят Върховния Бог, са неспособни 
да Те опознаят, дори да изучават Ведите в продължение на много години."13 

ЧЧ Мадхя 6.85-86: После Гопинатха Ачария се обърна към Сарвабхаума Бхаттачария: 
"Ти си велик учен и учител на множество ученици. Истината е, че няма друг учен като 
тебе на земята. При все това, тъй като си лишен дори от прашинка от Божията милост, 
ти си неспособен да Го разбереш, макар Той да присъства в дома ти. 

ЧЧ Мадхя 6.87: Ти нямаш вина; такова е заключението на писанията. Човек не може да 
разбере Върховния Бог просто чрез ученост." 

ЧЧ Мадхя 6.88: Сарвабхаума Бхаттачария отвърна: "Мой скъпи Гопинатха Ачария, 
моля те, внимавай какво говориш. Къде е доказателството, че ти си получил милостта 
на Бога?" 

ЧЧ Мадхя 6.89: Гопинатха Ачария отговори: "Познанието за сумум бонум, 
Абсолютната Истина, е доказателство за милостта на Върховния Бог." 

ЧЧ Мадхя 6.90: Гопинатха Ачария продължи: "Ти видя симптомите на Върховната 
Божествена Личност в тялото на Шри Чайтаня Махапрабху по време на вглъбението 
Му в екстатично настроение. 
                                                 
13 Шримад Бхагаватам 10.14.29 
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ЧЧ Мадхя 6.91: Въпреки че директно видя признаците на Върховния Бог в снагата на 
Шри Чайтаня Махапрабху, ти не можеш да Го разбереш. Това обикновено се нарича 
илюзия. 

ЧЧ Мадхя 6.92: Онзи, който се намира под влияние на външната енергия, се нарича 
бахирмукха джана, светски човек, защото въпреки възприятията си, той не може да 
разбере истинската същина." Като чу Гопинатха Ачария да казва това, Сарвабхаума 
Бхаттачария се усмихна и заговори така. 

ЧЧ Мадхя 6.93: Бхаттачария каза: "Ние просто беседваме приятелски, обсъждайки 
въпроси описани в писанията. Недей да се гневиш. Аз говоря единствено като се 
опирам на шастрите. Моля те, не се обиждай. 

ЧЧ Мадхя 6.94: Шри Чайтаня Махапрабху несъмнено е велик, необикновен предан, 
обаче не можем да Го смятаме за инкарнация на Бог Вишну, защото според шастра в 
тази епоха на Кали няма инкарнация. 

ЧЧ Мадхя 6.95: Друго име на Бог Вишну е Триюга, понеже няма инкарнация на Бог 
Вишну в Кали-юга. Наистина, такова е заключението на разкритите писания." 

ЧЧ Мадхя 6.96: Чувайки това, Гопинатха Ачария никак не беше доволен. Той каза на 
Бхаттачария: "Смяташ се за познавач на всички ведически писания. 

ЧЧ Мадхя 6.97: „Шримад Бхагаватам” и „Махабхарата” са двете най-важни ведически 
писания, но ти не обръщаш никакво внимание на техните твърдения. 

ЧЧ Мадхя 6.98: В „Шримад Бхагаватам” и „Махабхарата” се казва, че Богът се появява 
директно, но ти твърдиш, че в тази епоха няма проявление или въплъщение на Бог 
Вишну. 

ЧЧ Мадхя 6.99: В тази епоха на Кали няма лила-аватара на Върховната Божествена 
Личност; затова Той е познат като Триюга. Такова е едно от светите Му имена." 

ЧЧ Мадхя 6.100: Гопинатха Ачария продължи: "Несъмнено има инкарнация във всяка 
епоха и подобна инкарнация се нарича юга-аватара. Обаче твоето сърце дотолкова се е 
вкоравило от логика и аргументи, че си неспособен да обмислиш тези факти. 

ЧЧ Мадхя 6.101: "В миналото тялото на твоя син е било с три различни цвята, в 
съответствие с епохата. Тези цветове са били бял, червен и жълт. В тази епоха 
[Двапара-юга] Той е приел възчерно тяло."14 

ЧЧ Мадхя 6.102: „В епохата на Кали, също както и в Двапара-юга, хората поднасят 
молитви на Върховната Божествена Личност с различни мантри и спазват 
предписаните принципи на допълненията към ведическата литература. Сега моля чуй 
за това от мен. 

ЧЧ Мадхя 6.103: В тази епоха на Кали онези, които са интелигентни, извършват 
съвместно възпяване на Харе Кришна маха-мантра, обожавайки Върховния Бог, който 
                                                 
14 Шримад Бхагаватам 10.8.13 
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се появява в тази епоха винаги описвайки славата на Кришна. Тази инкарнация е с 
жълтеникав оттенък и винаги е придружавана от пълните си експанзии [като Шри 
Нитянанда Прабху] и от личните си експанзии [като Гададхара], както и от Своите 
предани и съратници [като Сварупа Дамодара].”15 

ЧЧ Мадхя 6.104: "Богът [в инкарнацията на Гоурасундара] има златист оттенък. В 
действителност цялото Му тяло, което е много добре сложено, е като разтопено злато. 
Сандалова паста е намазана по цялата Му снага. Той ще приеме четвъртия сан в 
духовния живот [санняса] и ще бъде много себеовладян. Ще се отличава от маявади 
саннясите по това, че ще бъде неотклонно установен в преданото служене и ще 
разпространява движението санкиртана."16 

ЧЧ Мадхя 6.105: Сетне Гопинатха Ачария каза: "Няма нужда да се цитират толкова 
много доказателства от шастрите, защото ти си един умозрителен сухар. Няма полза 
да се сеят семена в безплодна почва. 

ЧЧ Мадхя 6.106: Когато Богът бъде доволен от теб, ти също ще разбереш тези 
заключения и ще цитираш шастрите. 

ЧЧ Мадхя 6.107: Лъжливите аргументи и философстването на учениците ти не е тяхна 
грешка. Те просто са приели облагите на философията Маявада. 

ЧЧ Мадхя 6.108: "Поднасям почтителните си поклони на Върховния Бог, който е 
изпълнен с безгранични качества и чиито различни енергии донасят съгласие и 
несъгласие между спорещите. Така илюзорната енергия отново и отново покрива 
себеосъзнаването и на двете спорещи страни.”17 

ЧЧ Мадхя 6.109: "Почти във всички случаи онова, което казват учените брахмани, се 
приема; нищо не е невъзможно за оня, който приема подслон в Моята илюзорна 
енергия и говори под нейно влияние."18 

ЧЧ Мадхя 6.110: След като изслуша това от Гопинатха Ачария, Сарвабхаума 
Бхаттачария каза: "Най-напред иди в жилището на Шри Чайтаня Махапрабху и Го 
покани тук заедно със спътниците Му. Помоли Го от мое име. 

ЧЧ Мадхя 6.111: Вземи джаганнатха-прасадам и първо го дай на Чайтаня 
Махапрабху и другарите Му. След това се върни тук и продължавай да ми даваш акъл." 

ЧЧ Мадхя 6.112: Гопинатха Ачария беше шурей на Сарвабхаума Бхаттачария; затова 
отношенията им бяха много сладостни и близки. В зависимост от обстоятелствата 
Гопинатха Ачария го поучаваше като понякога го гълчеше, понякога го възхваляваше, а 
понякога му се надсмиваше. Така беше от много време. 

                                                 
15 Шримад Бхагаватам 11.5.31-32 

16 Стих от Махабхарата, Вишну-сахасра-нама-стотра 

17 Шримад Бхагаватам 6.4.31 

18 Шримад Бхагаватам 11.22.4 
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ЧЧ Мадхя 6.113: Шрила Мукунда Датта се почувства много удовлеторен, чувайки 
заключителните твърдения на Гопинатха Ачария, но бе много недоволен и ядосан на 
думите, изречени от Сарвабхаума Бхаттачария. 

ЧЧ Мадхя 6.114: Следвайки заръката на Сарвабхаума Бхаттачария, Гопинатха Ачария 
отиде при Шри Чайтаня Махапрабху и Го покани от името на Бхаттачария. 

ЧЧ Мадхя 6.115: Думите на Бхаттачария бяха обсъдени пред Шри Чайтаня 
Махапрабху. Гопинатха Ачария и Мукунда Датта не одобряваха становището на 
Бхаттачария, което им причиняваше умствени страдания. 

ЧЧ Мадхя 6.116: Като чу това, Шри Чайтаня Махапрабху каза: "Не говорете така. 
Сарвабхаума Бхаттачария прояви голяма нежност и милост към Мен. 

ЧЧ Мадхя 6.117: От бащина обич към Мен той иска да Ме предпази и да се погрижи да 
следвам предписаните принципи за един санняси. Какво лошо има в това?" 

ЧЧ Мадхя 6.118: На следващата сутрин Шри Чайтаня Махапрабху и Сарвабхаума 
Бхаттачария заедно посетиха храма на Бог Джаганнатха. И двамата бяха в много 
приятно настроение. 

ЧЧ Мадхя 6.119: Когато влязоха в храма, Сарвабхаума Бхаттачария предложи на 
Чайтаня Махапрабху място за сядане, а самият той седна на пода, за да отдаде почитта, 
подобаваща на санняси. 

ЧЧ Мадхя 6.120: След това той започна да дава напътствия на Бога върху философията 
Веданта, и от обич и преданост Му заговори така. 

ЧЧ Мадхя 6.121: Бхаттачария каза: "Да слуша философията Веданта е основно 
задължение на един санняси. Затова без колебание трябва да изучаваш философията 
Веданта, слушайки я непрестанно от по-висшестоящ човек." 

ЧЧ Мадхя 6.122: Бог Чайтаня отговори: "Ти си много милостив към Мен, затова 
считам за Свой дълг да се подчиня на заръката ти." 

ЧЧ Мадхя 6.123: Така в продължение на седем последователни дни Шри Чайтаня 
Махапрабху слушаше философията Веданта, изложена от Сарвабхаума Бхаттачария. 
Чайтаня Махапрабху, обаче, не промълви ни дума и не даде никакъв знак дали тя е 
вярна или погрешна. Той просто седеше там и слушаше Бхаттачария. 

ЧЧ Мадхя 6.124: На осмия ден Сарвабхаума Бхаттачария каза на Чайтаня Махапрабху: 
"Ти слушаш философията Веданта от мен непрестанно вече седем дни. 

ЧЧ Мадхя 6.125: Просто слушаш ли слушаш и си мълчиш. Понеже не казваш дали я 
смяташ за правилна или погрешна, не мога да зная дали действително разбираш 
философията Веданта или не." 

ЧЧ Мадхя 6.126: Шри Чайтаня Махапрабху отговори: "Аз съм глупец и затова не 
изучавам „Веданта Сутра”. Просто се опитвам да я чуя от теб, понеже ти ми нареди 
така. 
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ЧЧ Мадхя 6.127: Слушам единствено, за да изпълня задълженията на ордена на 
отречението санняса. За съжаление, не мога да разбера и дума от тълкуванията, които 
представяш." 

ЧЧ Мадхя 6.128: Сарвабхаума Бхаттачария отвърна: "Приемам, че не разбираш, но 
дори и онзи, който не разбира, задава въпроси по темата. 

ЧЧ Мадхя 6.129: Ти слушаш отново и отново, но продължаваш да мълчиш. Не мога да 
разбера какво всъщност става в ума Ти." 

ЧЧ Мадхя 6.130: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху разкри мислите си, казвайки, „Аз 
мога да разбера значението на всяка сутра много ясно, но твоите обяснения просто 
обезпокоиха ума Ми. 

ЧЧ Мадхя 6.131: Значението на афоризмите във „Веданта Сутра” само по себе си 
съдържа ясен смисъл, но другите коментари, които ти представи, просто покриват 
значението на сутрите като облак.  

ЧЧ Мадхя 6.132:  Ти не обясняваш прякото значение на Брахма-сутрите. Всъщност, 
изглежда, че заниманието ти е да покриваш тяхното истинско значение.” 

ЧЧ Мадхя 6.133: Чайтаня Махапрабху продължи, „Веданта Сутра” е обобщение на 
всичките Упанишади; затова каквото директно значение се открива в Упанишадите е 
също така записано във „Веданта Сутра” или „Вяса Сутра”.  

ЧЧ Мадхя 6.134: Прекият смисъл на всяка сутра трябва да бъде приеман без 
тълкуване. Въпреки това, ти просто се отказваш от прекия смисъл и продължаваш с 
въображаемото си тълкувание.  

ЧЧ Мадхя 6.135: Въпреки че има други доказателства, доказателствата, представени 
във ведическата литература, трябва да се приемат като най-важни. Ведическите 
изявления, разбрани пряко, са най-първокласните доказателства." 

ЧЧ Мадхя 6.136:  Чайтаня Махапрабху продължи, "Раковината и кравешката тор не са 
нищо друго, освен костите и изпражненията на някои живи същества, но според 
ведическата версия те и двете се смятат за много чисти. 

ЧЧ Мадхя 6.137: "Ведическите твърдения са самоочевидни. Каквото се посочва там 
трябва да бъде прието. Ако тълкуваме според собственото си въображение, авторитетът 
на Ведите веднага се губи." 

ЧЧ Мадхя 6.138: Шри Чайтаня Махапрабху продължи, "Брахма-сутра”, съставена от 
Шрила Вясадева, е лъчиста като слънцето. Този, който се опитва да тълкува нейния 
смисъл, просто покрива това слънце с облак. 
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ЧЧ Мадхя 6.139: Всички Веди и литературата, която стриктно следва ведическите 
принципи, обясняват, че Върховният Брахман е Абсолютната Истина, най-великият от 
всички, и е аспект на Върховния Господ. 

ЧЧ Мадхя 6.140: Всъщност, Върховната Абсолютна Истина е личност, Бог, 
Върховната Личност, изпълнен с всички съвършенства. Ти се опитваш да Го обрисуваш 
като безличен и безформен. 

ЧЧ Мадхя 6.141: Където се среща някакво безличностно описание във Ведите, Ведите 
искат да се установи, че всичко, принадлежащо на Бога, Върховната Личност, е 
трансцендентално и лишено от светски характеристики." 

ЧЧ Мадхя 6.142: Шри Чайтаня Махапрабху продължи: "Каквито и безличностни 
характеристики ведическите мантри да приписват на Абсолютната Истина, в края се 
доказва, че Абсолютната Истина е личност. Върховният Господ може да бъде разбран в 
два аспекта - безличностен и личностен. Ако някой разглежда Върховната Личност в 
двата Й аспекта, той може действително да разбере Абсолютната Истина. Той знае, че 
личностното разбиране е по-силно, защото виждаме, че всичко е изпълнено с 
разнообразие. Никой не може да види нещо, което да не е изпълнено с разнообразие."19 

ЧЧ Мадхя 6.143: Всичко в космическото проявление произтича от Абсолютната 
Истина, пребивава в Абсолютната Истина, и след унищожението отново влиза в 
Абсолютната Истина. 

ЧЧ Мадхя 6.144: "Личностните характеристики на Върховната Божествена Личност са 
категоризирани в три падежа - а именно аблативен, инструментален и 
локативен/местен." 

ЧЧ Мадхя 6.145-146: Шри Чайтаня Махапрабху продължи: "Когато Бог, Върховната 
Личност, пожела да стане много, Той хвърли поглед върху материалната енергия. 
Преди сътворението не е имало светски очи или ум; така се потвърждава  
трансценденталната природа на ума и очите на Абсолютната Истина. 

ЧЧ Мадхя 6.147: "Думата "Брахман" указва съвършената Върховна Божествена 
Личност, която е Кришна. Такова е мнението на цялата ведическа литература. 

ЧЧ Мадхя 6.148: Поверителният смисъл на Ведите не е лесно разбираем за 
обикновените хора, поради това значение му се допълва от думите на Пураните. 

ЧЧ Мадхя 6.149: "Колко изключително щастливи са Нанда Махараджа, пастирите и 
всички жители на Враджабхуми! Тяхното щастие няма граници, защото Абсолютната 
Истина, източникът на трансцендентално блаженство, вечният Върховен Брахман, 
стана техен приятел."20 

                                                 
19 Цитат от „Чайтаня Чандродая Натака” 6.6.7 от Кави Карнапура 

20 Шримад Бхагаватам 10.14.32 
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ЧЧ Мадхя 6.150: Ведическата мантра „апани-пада” отрича материалните ръце и 
крака, но въпреки това разкрива, че Господ върви много бързо и приема всичко, което 
Му се предлага. 

ЧЧ Мадхя 6.151: Всички тези мантри потвърждават, че Абсолютната Истина е 
личностна, но Маявадите, отхвърляйки директния смисъл, тълкуват Абсолютната 
Истина като безличностна. 

ЧЧ Мадхя 6.152: Нима е възможно да описваш като безформена тази Върховна 
Божествена Личност, чиято трансцендентална форма е изпълнена с шест 
трансцендентални достояния? 

ЧЧ Мадхя 6.153: Върховната Божествена Личност има три първостепенни енергии. 
Нима се опитваш да докажеш, че Тя няма никакви енергии? 

ЧЧ Мадхя 6.154: Вътрешната енергия на Върховния Господ, Вишну, е духовна, както е 
потвърдено от шастрите. Има и друга духовна енергия, известна като кшетрагя, или 
живото същество. Третата енергия, която е известна като невежество, прави живото 
същество безбожно и го подтиква към плодоносна дейност. 

ЧЧ Мадхя 6.155: "О царю, кшетрагя-шакти е живото същество. Въпреки, че то има 
възможност да живее и в двата свята – материалния или духовния - то страда от 
тристранните нещастия на материалното съществуване, защото е повлияно от 
енергията  авидя [незнанието], която покрива изначалното му положение. 

ЧЧ Мадхя 6.156: Това живо същество, покрито от влиянието на невежеството, 
съществува в различни форми в материалните условия. О царю, по този начин то е 
пропорционално освободено от влиянието на материалната енергия, в по-голяма или 
по-малка степен". 

ЧЧ Мадхя 6.157: "Върховната Божествена Личност е сач-чид-ананда-виграха [„Брахма 
Самхита” 5.1.] Това означава, че изначално Той има три енергии – енергията на 
удоволствието, енергията на вечността и енергията на знанието. Заедно те се наричат 
енергията чит и се намират в пълнота във Върховния Бог. За живите същества, които 
са неразделна частици от Бога, енергията на удоволствието в материалния свят 
понякога е неудовлетворяваща, а понякога смесена. Не е такъв случаят с Бога, 
Върховната Личност, защото Той не е под влиянието на материалната енергия или 
нейните проявления." 

ЧЧ Мадхя 6.158: Върховната Божествена Личност в изначалната Му форма е изпълен 
с вечност, знание и блаженство. Духовната енергия в тези три части [сат, чит и 
ананда] приема три различни форми. 

ЧЧ Мадхя 6.159: Трите части на духовната енергия се наричат хладини [частта на 
блаженството], сандхини [частта на вечността] и самвит [частта на знанието]. Ние 
приемаме информацията за тях като пълно познание на Бога, Върховната Личност. 
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ЧЧ Мадхя 6.160: Духовната енергия на Бога, Върховната Личност, също се появява в 
три фази - вътрешна, междинна и външна. Всички те са заети в предано служене на 
Него с любов. 

ЧЧ Мадхя 6.161: В Своята духовна енергия, Върховният Господ се наслаждава на 
шест вида съвършенства. Ти не приемаш тази духовна енергия и това се дължи на 
голямата ти безочливост. 

ЧЧ Мадхя 6.162: Богът е господар на енергиите, а живото същество е техен слуга. Това 
е разликата между Бога и живото същество. Обаче ти заявяваш, че Бог и живите 
същества са едно и също. 

ЧЧ Мадхя 6.163: "В Бхагавад Гита” живото същество се утвърждава като междинната 
енергия на Бога, Върховната Личност, но ти казваш, че живото същество е напълно 
различно от Бога. 

ЧЧ Мадхя 6.164: "Земя, вода, огън, въздух, ефир, ум, интелект и фалшиво его са Моите 
осем отделени енергии.”21 

ЧЧ Мадхя 6.165: "Освен тези по-нисши енергии, които са материалнии, има и друга 
енергия, духовна енергия, и това е живото същество, о силноръки. Целият материален 
свят се поддържа от живите същества".22 

ЧЧ Мадхя 6.166: Трансценденталната форма на Бога, Върховната Личност, е 
съвършено изпълнена с вечност, знание и блаженство. Въпреки това, ти описваш тази 
трансцендентална форма като продукт на материалното добро. 

ЧЧ Мадхя 6.167: Онзи, който не приема трансценденталната форма на Бога, със 
сигурност е агностик. Такъв човек не трябва да бъде нито виждан, нито докосван. 
Всъщност, той подлежи на наказание от Ямараджа. 

ЧЧ Мадхя 6.168: Будистите не признават авторитета на Ведите, затова са считани за 
агностици. Обаче, онези, които са приели подслона на ведическите писания, ала при 
все това проповядват агностицизъм в съответствие с философията Маявада, със 
сигурност са по-опасни от будистите. 

ЧЧ Мадхя 6.169: Шрила Вясадева представи философията Веданта за освобождението 
на обусловените души, но ако някой чуе коментара на Шанкарачаря, всичко се разваля. 

ЧЧ Мадхя 6.170: "Веданта Сутра” има за цел да установи, че космическото проявление 
е възникнало от преобразуването на невъобразимата енергия на Бога, Върховната 
Личност. 

                                                 
21 Бхагавад Гита 7.4 

22 Бхагавад Гита 7.5 
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ЧЧ Мадхя 6.171: Философският камък, след като докосне желязо, произвежда огромни 
количества злато, без да се променя. Аналогично, Върховната Личност проявява себе 
си като космическото битие посредством Своята невъобразима енергия, но остава 
непроменен в Своята вечна, трансцендентална форма. 

ЧЧ Мадхя 6.172: Теорията на Шанкарачария гласи, че Абсолютната Истина се е 
трансформирала. С приемането на тази теория, маявади философите очернят Шрила 
Вясадева, обвинявайки го, че е сгрешил. По този начин те намират недостатък във 
„Веданта Сутра” и я тълкуват, за да се опитат да установят теорията на илюзията. 

ЧЧ Мадхя 6.173: Теорията на илюзията може да се прилага само когато живото 
същество се отъждествява с тялото. Що се отнася до космическото проявление, то не 
може да се нарече лъжливо, въпреки че със сигурност е временно. 

ЧЧ Мадхя 6.174: Трансценденталната вибрация омкара е звуковата форма на Бога, 
Върховната Личност. Цялото ведическо знание и това космическо проявление 
произлизат от този звук, който представя Върховния Господ. 

ЧЧ Мадхя 6.175: Спомагателната вибрация тат твам аси ["ти си същият"] е 
предназначена за разбирането на живото същество, но основната вибрация е омкара. 
Без да отдава внимание на омкара, Шанкарачаря набляга на вибрацията тат твам 
аси.”  

ЧЧ Мадхя 6.176: Така Шри Чайтаня Махапрабху разкритикува „Шарирака Бхашя” на 
Шанкарачаря като въображаема и посочи стотици грешки в нея. За да защити 
Шанкарачаря, обаче, Сарвабхаума Бхаттачаря безкрайно Му опонираше. 

ЧЧ Мадхя 6.177: Бхаттачария представи различни видове фалшиви аргументи с псевдо 
логика и се опита да победи противника си по много начини. Въпреки това, Шри 
Чайтаня Махапрабху опроверга всички тези аргументи и установи Своето убеждение. 

ЧЧ Мадхя 6.178: Шри Чайтаня Махапрабху продължи: "Върховната Божествена 
Личност е средоточието на всички взаимоотношения, да се действа в предано служене 
към Него е истинското занимание, а постигането на любовта към Бога е крайната цел 
на живота. Тези три теми са описани във ведическата литература. 

ЧЧ Мадхя 6.179: Ако някой се опитва да обяснява ведическата литература по 
различен начин, той се отдава на въображението си. Всяко тълкуване на 
самоочевидната ведическа версия е просто въображаемо. 

ЧЧ Мадхя 6.180: Всъщност Шанкарачария не е виновен. Той просто е изпълнявал 
заповедта на Бога, Върховната Личност. Той е трябвало да си измисли някакво 
тълкувание и в следствие на това е представил един вид ведическа литература, която е 
пълна с атеизъм. 

ЧЧ Мадхя 6.181: "[Обръщайки се към Бог Шива, Върховната Божествена Личност 
каза:]" Моля те, накарай обикновените хора да се отдръпнат от Мен, като представиш 
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свое собствено тълкувание на Ведите. Също така, покрий Me по такъв начин, че хората 
да започнат да се интересуват повече от напредъка в материалната цивилизация, просто 
за да се размножи население лишено от духовно познание."23 

ЧЧ Мадхя 6.182: "[Бог Шива осведоми богиня Дурга, надзирателката на материалния 
свят:]" В епохата на Кали Аз приемам формата на брахмана и обяснявам Ведите чрез 
фалшиви писания по един атеистичен начин, подобен на будистката философия."24 

ЧЧ Мадхя 6.183: Сарвабхаума Бхаттачария много се учуди, когато чу това. Той остана 
зашеметен и не каза нищо. 

ЧЧ Мадхя 6.184: Бог Шри Чайтаня Махапрабху тогава му каза: "Не се учудвай. 
Всъщност, преданото служене на Бога, Върховната Личност, е най-висшето 
съвършенство на човешката дейност. 

ЧЧ Мадхя 6.185: Дори себеудовлетворените мъдреци изпълняват предано служене на 
Върховния Господ. Такива са трансцеденталните качества на Бога. Те са пълни с 
невъобразима духовна мощ. 

ЧЧ Мадхя 6.186: "Онези, които са себеудовлетворени и не са привлечени от външни 
материални желания също са притеглени към любовното служене на Шри Кришна, 
чиито качества са трансцендентални, и чиито дейности са прекрасни. Хари, 
Божествената Личност, се нарича Кришна, защото Той притежава такива 
трансцендентално привлекателни черти." 25 

ЧЧ Мадхя 6.187: След като изслуша стиха атмарама, Сарвабхаума Бхаттачария се 
обърна към Шри Чайтаня Махапрабху, "Скъпи ми господине, моля обясни този стих. 
Аз имам голямо желание да чуя Твоето обяснение на него". 

ЧЧ Мадхя 6.188: Богът отговори: "Първо нека чуя твоето обяснение. След това ще се 
опитам да обясня малкото, което знам." 

ЧЧ Мадхя 6.189: Тогава Сарвабхаума Бхаттачария започна да обяснява стиха 
атмарама и, в съответствие с принципите на логиката, представи различни 
предложения. 

ЧЧ Мадхя 6.190: Бхаттачария обясни стиха атмарама по девет различни начина въз 
основа на писанията. След като изслуша обяснението му, Шри Чайтаня Махапрабху, 
усмихвайки се леко, започна да говори. 

                                                 
23 Цитат от Падма Пурана, Уттара Кханда 62.31 

24 Цитат от Падма Пурана, Уттара Кханда 25.7 

25 Шримад Бхагаватам 1.7.10 
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ЧЧ Мадхя 6.191: Шри Чайтаня Махапрабху каза: "Скъпи мой Бхаттачария, ти си точно 
като Брихаспати, жрецът на небесното царство. Всъщност, никой в този свят не е 
способен да обясни писанията по такъв начин. 

ЧЧ Мадхя 6.192: Скъпи мой Бхаттачария, ти със сигурност обясни този стих по силата 
на твоята обширна ученост, но трябва да знаеш, че освен това научно обяснение, тази 
строфа има и друг смисъл." 

ЧЧ Мадхя 6.193: По молба на Сарвабхаума Бхаттачария, Бог Чайтаня Махапрабху 
започна да обяснява стиха, без да се докосва до деветте обясненията, дадени от 
Бхаттачария. 

ЧЧ Мадхя 6.194: В стиха атмарама има единадесет думи и Шри Чайтаня Махапрабху 
обясни една след друга всяка от тях. 

ЧЧ Мадхя 6.195: Бог Чаитаня Махапрабху взе всяка една дума конкретно и в 
съчетание с думата "атмарама." Така Той обясни думата "атмарама" по осемнадесет 
различни начина. 

ЧЧ Мадхя 6.196: Шри Чайтаня Махапрабху каза: "Бог, Върховната Личност, Неговите 
различни енергии и Неговите трансцендентални качества до едно притежават 
невъобразимо могъщество. Не е възможно да бъдат обяснени напълно.  

ЧЧ Мадхя 6.197: Тези три неща привличат ума на един съвършен ученик, зает в 
духовни дейности, и надделяват над всички други процеси на духовна дейност." 

ЧЧ Мадхя 6.198: Шри Чайтаня Махапрабху обясни смисъла на стиха като предостави 
доказателства относно Шукадева Госвами и четиримата риши Санака, Санат-Кумара, 
Санатана и Санандана. Така Богът даде различни значения и обяснения. 

ЧЧ Мадхя 6.199: След като изслуша обяснението на стиха атмарама от Чайтаня 
Махапрабху, Сарвабхаума Бхаттачария бе поразен от удивление. Тогава той разбира, че 
Бог Шри Чайтаня Махапрабху е самият Кришна и по този начин сам заклейми себе си 
със следните думи. 

ЧЧ Мадхя 6.200: "Чайтаня Махапрабху със сигурност е Самият Бог Кришна. Понеже 
не можах да Го разбера и бях много горд със своята ученост, аз извърших много 
оскърбления." 

ЧЧ Мадхя 6.201: Когато Сарвабхаума Бхаттачария се изобличи като оскърбител и прие 
подслон при Бога, Богът пожела да му окаже милост. 

ЧЧ Мадхя 6.202: За да му окаже милост, Шри Чайтаня Махапрабху му позволи да 
види Неговата Вишну форма. Така Той веднага прие четири ръце. 



  102

ЧЧ Мадхя 6.203: Шри Чайтаня Махапрабху най-напред му показа четириръката си 
форма, а след това се яви пред него в изначалната си форма на Кришна, с възчерен цвят 
на тялото и флейта допряна до устните. 

ЧЧ Мадхя 6.204: Когато Сарвабхаума Бхаттачария видя формата на Бог Кришна, 
проявена в Чайтаня Махапрабху, той веднага се просна на земята, за да Му отдаде 
почитанията си. След това се изправи и с допрени длани започна да отдава молитви. 

ЧЧ Мадхя 6.205: По милостта на Бога, всички истини се разкриха на Сарвабхаума 
Бхаттачария и той успя да разбере важността на възпяването на святото име и 
разпространението на любов към Бога навсякъде. 

ЧЧ Мадхя 6.206: Сарвабхаума Бхаттачария състави сто стиха за много кратък период 
от време. Всъщност, дори и Брихаспати, жрецът на райските планети, не би могъл да 
съчинява стихове толкова бързо. 

ЧЧ Мадхя 6.207: След като изслуша стоте стиха, Шри Чайтаня Махапрабху радостно 
прегърна Сарвабхаума Бхаттачария, който веднага бе завладян от екстатична любов 
към Бога и изпадна в безсъзнание. 

ЧЧ Мадхя 6.208: От екстатичната любов към Бога, Бхаттачария проливаше сълзи, а 
тялото му беше вцепенено. Във възторжено състояние той се потеше, поклащаше и 
тресеше. Понякога танцуваше, понякога пееше, понякога плачеше, а понякога падаше 
на земята да докосне лотосовите нозе на Бога. 

ЧЧ Мадхя 6.209: Докато Сарвабхаума Бхаттачария беше в този екстаз, Гопинатха 
Ачария беше много доволен. Всички другари на Шри Чайтаня Махапрабху се засмяха, 
когато видяха Бхаттачария да танцува така. 

ЧЧ Мадхя 6.210: Гопинатха Ачария каза на Бог Чаитаня Махапрабху, "Господи, Ти 
причини всичко това на Сарвабхаума Бхаттачария." 

ЧЧ Мадхя 6.211: Шри Чайтаня Махапрабху отвърна: "Ти си преданоотдаден. Заради 
общуването с теб, Бог Джаганнатха бе милостив към него.". 

ЧЧ Мадхя 6.212: След това Шри Чайтаня Махапрабху успокои Бхаттачария, и когато 
утихна, той отдаде много молитви на Бога. 

ЧЧ Мадхя 6.213: Сарвабхаума Бхаттачария каза: "Мой скъпи Господи, Ти си избавил 
целия свят, но това не е много сложна задача. Обаче, Ти спаси и мен, а това със 
сигурност е дело на удивителни сили. 

ЧЧ Мадхя 6.214: Умът ми се бе притъпил заради това, че бях изчел твърде много 
книги по логика. В следствие на това се бях превърнал на желязна пръчка. Въпреки 
това, Ти ме разтопи и следователно Твоето влияние е много голямо." 
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ЧЧ Мадхя 6.215: След като изслуша молитвите, отдадени от Сарвабхаума Бхаттачаря, 
Шри Чайтаня Махапрабху се завърна в Своето жилище, а Бхаттачария, чрез Гопинатха 
Ачария, склони Бога да приеме обяд там. 

ЧЧ Мадхя 6.216: Рано на следващата сутрин, Шри Чайтаня Махапрабху отиде да види 
Бог Джаганнатха в храма, и видя надигането на Бога от леглото Му. 

ЧЧ Мадхя 6.217: Свещенослужителят там Му поднесе гирлянди и прасадам, 
предложени на Бог Джаганнатха. Това много удовлетвори Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 6.218: Внимателно увивайки прасадама и гирляндите в кърпа, Чайтаня 
Махапрабху побърза към дома на Сарвабхаума Бхаттачария. 

ЧЧ Мадхя 6.219: Той пристигна в дома на Бхаттачария малко преди изгрев слънце, 
точно когато Бхаттачария ставаше от леглото.  

ЧЧ Мадхя 6.220: Докато Сарвабхаума Бхаттачария ставаше от леглото, той отчетливо 
започна да повтаря "Кришна, Кришна." Бог Чаитанйа беше много доволен да го чуе как 
възпява святото име на Кришна. 

ЧЧ Мадхя 6.221: Бхаттачария забеляза Шри Чайтаня Махапрабху навън и с голямо 
нетърпение отиде при Него, отдавайки молитви в лотосовите Му нозе. 

ЧЧ Мадхя 6.222: Бхаттачария предложи килим на Бога да седне и двамата се 
настаниха там. Тогава Шри Чайтаня Махапрабху отвори прасадама и го постави в 
ръцете на Бхаттачария. 

ЧЧ Мадхя 6.223: По това време Бхаттачария дори не си бе измил устата, нито пък се бе 
изкъпал или приключил със сутрешните си задължения. Въпреки това, той беше много 
доволен да получи прасадама на Бог Джаганнатха. 

ЧЧ Мадхя 6.224: По милостта на Шри Чайтаня Махапрабху, цялата притъпеност в 
съзнанието на Сарвабхаума Бхаттачария беше отстранена. След като рецитира следните 
два стиха, той изяде прасадама, който му беше предложен. 

ЧЧ Мадхя 6.225: Бхаттачария каза: "Човек трябва да изяде маха-прасадам от Господа 
незабавно след получаването му, дори да е изсъхнал, остарял или донесен от далечна 
страна. Той не трябва да взима под внимание нито времето, нито мястото. 

ЧЧ Мадхя 6.226: Един джентълмен трябва да изяде прасадама от Бог Кришна веднага 
щом го получи; не трябва да има никакво колебание. Няма никакви принципи, 
определящи времето и мястото. Такава е заповедта на Бога, Върховната Личност."26 

                                                 
26 Тези два стиха са цитат от Падма Пурана 
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ЧЧ Мадхя 6.227: Шри Чайтаня Махапрабху бе много доволен да види това. Той се 
изпълни с възторг от любов към Бога и прегърна Сарвабхаума Бхаттачария.  

ЧЧ Мадхя 6.228: Богът и слугата се прегърнаха и започнаха да танцуват. Просто като 
се докосваха един друг, те се изпълваха с екстаз. 

ЧЧ Мадхя 6.229: Докато танцуваха и се прегръщаха, в телата им се проявиха духовни 
симптоми. Те се потяха, трепереха и проливаха сълзи, и Богът заговори в Своя екстаз. 

ЧЧ Мадхя 6.230: Шри Чайтаня Махапрабху каза: "Днес Аз завладях трите свята много 
лесно. Днес се възнесох до духовния свят." 

ЧЧ Мадхя 6.231: Чайтаня Махапрабху продължи: "Мисля, че днес всичките Ми 
желания се изпълниха, защото виждам че Сарвабхаума Бхаттачария е придобил вяра в 
маха-прасадам на Бог Джаганнатха. 

ЧЧ Мадхя 6.232: Наистина, днес ти несъмнено прие подслона на лотосовите нозе на 
Кришна и Кришна безрезервно те дари с голямата си милост.  

ЧЧ Мадхя 6.233: Скъпи мой Бхаттачария, днес ти беше освободен от материалното 
робство в телесното разбиране за живота; ти насече на парчета оковите на илюзорната 
енергия. 

ЧЧ Мадхя 6.234: Днес умът ти стана годен да приеме подслон в лотосовите нозе на 
Кришна, защото, надмогвайки ведическите регулиращи принципи, ти яде остатъците 
от храна, предложена  на Господа. 

ЧЧ Мадхя 6.235: "Когато човек се приюти безрезервно в лотосовите нозе на Бога, 
Върховната Личност, безграничният, милостив Бог му дарява Своята безпричинна 
милост. По този начин той може да прекоси непреодолимия океан на невежеството. 
Онези, чиито интелект е вкопчен в телесното разбиране, които мислят, "Аз съм това 
тяло", са годни за храна на кучета и чакали. Върховният Господ никога не дарява 
Своята милост на тези хора."27 

ЧЧ Мадхя 6.236: След като говори на Сарвабхаума Бхаттачария по този начин, Шри 
Чайтаня Махапрабху се върна в жилището си. От този ден нататък, Бхаттачария беше 
освободен, защото фалшивата му гордост беше отстранена. 

ЧЧ Мадхя 6.237: От този ден нататък Сарвабхаума Бхаттачария не знаеше нищо, освен 
лотосовите нозе на Бог Чайтаня Махапрабху и от този ден той можеше да обяснява 
разкритите писания само в съответствие с процеса на предано служене. 

                                                 
27 Шримад Бхагаватам 2.7.42 
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ЧЧ Мадхя 6.238: Виждайки, че Сарвабхаума Бхаттачария е здраво установен във 
вярата на ваишнавизма, Гопинатха Ачария, неговият шурей, започна да танцува, да 
пляска с ръце и да напява, „Хари! Хари!” 

ЧЧ Мадхя 6.239: На следващия ден, Бхаттачария отиде да посети храма на Бог 
Джаганнатха, но преди да стигне до храма, той отиде да види Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 6.240: Когато се срещна с Бог Чаитаня Махапрабху, Бхаттачария се просна 
на земята, за да Му отдаде почитания.  След като отправи различни молитви към Него, 
той заговори за предишното си лошо предразположение с голямо смирение. 

ЧЧ Мадхя 6.241: Тогава Бхаттачария попита Чайтаня Махапрабху, "Кой елемент е най-
важен при изпълнението на предано служене?" Богът отговори, че най-важният елемент 
е възпяването на святото име на Господа. 

ЧЧ Мадхя 6.242: "В тази епоха на кавги и лицемерие, единственото средство за 
избавление е възпяването на светите имена на Господа. Няма друг начин. Няма друг 
начин. Няма друг начин. "28 

ЧЧ Мадхя 6.243: Шри Чайтаня Махапрабху много подробно обясни стиха харер нама 
от „Брихан Нарадия Пурана” и Сарвабхаума Бхаттачария бе поразен от учудване, 
чувайки Неговото обяснение. 

ЧЧ Мадхя 6.244: Гопинатха Ачария напомни на Сарвабхаума Бхаттачария: "Скъпи 
мой Бхаттачария, това, което ти предсказах,  вече се случи." 

ЧЧ Мадхя 6.245: Отдавайки почитанията си на Гопинатха Ачария, Бхаттачария каза: 
"Понеже съм свързан с теб, а ти си преданоотдаден, по твоята милост Богът ми оказа 
милост. 

ЧЧ Мадхя 6.246: Ти си първокласен отдаден, докато аз съм в мрака на логическите 
аргументи. Заради връзката ти с Бога, Той ме дари с благословията си." 

ЧЧ Мадхя 6.247: Шри Чайтаня Махапрабху беше много доволен от това скромно 
изявление. След като прегърна Бхаттачария, Той каза: "Сега иди да видиш Бог 
Джаганнатха в храма." 

ЧЧ Мадхя 6.248: След посещение на храма на Бог Джаганнатх, Сарвабхаума 
Бхаттачария се завърна у дома с Джагадананда и Дамодара.  

ЧЧ Мадхя 6.249: Бхаттачария донесе големи количества от отлични останки от 
храната, благословена от Бог Джаганнатха. Целият този прасадам бе даден на неговия 
слуга брамин, заедно с Джагадананда и Дамодара. 

                                                 
28 Брихан Нарадия Пурана 
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ЧЧ Мадхя 6.250: Сарвабхаума Бхаттачария тогава състави два стиха на листо от 
палмово дърво. Давайки палмовото листо на Джагадананда Прабху, Бхаттачария го 
помоли да го предаде на Шри Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 6.251: Джагадананда и Дамодара после се върнаха при Шри Чайтаня 
Махапрабху, донасяйки Му и прасадама, и палмовото листо, на което бяха съставени 
стиховете. Но Мукунда Датта взе палмовото листо от ръцете на Джагадананда преди 
той да успее да го предаде на Шри Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 6.252: Мукунда Датта тогава преписа двата стиха на стената извън стаята. 
След това, Джагадананда взе палмово листо от Мукунда Датта и го предаде на Господ 
Чаитаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 6.253: Веднага след като Бог Чаитаня Махапрабху прочете двата стиха, Той 
незабавно скъса палмовото листо. Въпреки това, всички предани прочетоха тези 
стихове на външната стена и ги запазиха в сърцата си. Стиховете гласяха следното. 

ЧЧ Мадхя 6.254: "Нека приема подслон при Бога, Върховната Личност, Шри Кришна, 
който е слязъл под формата на Бог Чайтаня Махапрабху да ни научи на истинско 
знание, предано служене към Него и отричане от всичко, което не благоприятства 
Кришна съзнание. Той е дошъл, защото е океан от трансцендентална милост. Нека се 
отдам в Неговите лотосови нозе. 

ЧЧ Мадхя 6.255: Нека съзнанието ми, което е подобно на пчела, приеме подслон в 
лотосовите нозе на Бога, Върховната Личност, който точно сега се е появил като Шри 
Кришна Чайтаня Махапрабху да преподава древната система на предано служене към 
Него самия. Тази система беше почти загубена в резултат на влиянието на времето." 

ЧЧ Мадхя 6.256: Тези два стиха, съставени от Сарвабхаума Бхаттачария, винаги ще 
разгласяват неговото име и слава на висок глас като удари на барабан, защото те са се 
превърнали в перлени огърлици около вратовете на всички предани. 

ЧЧ Мадхя 6.257: Всъщност, Сарвабхаума Бхаттачария стана чист предан на Чайтаня 
Махапрабху; той не знаеше нищо друго, освен да служи на Господа. 

ЧЧ Мадхя 6.258: Бхаттачария винаги възпяваше святото име на Шри Кришна Чайтаня, 
сина на майка Шачи и вместилище на всички добри качества. Всъщност, възпяването 
на светите имена стана негова медитация. 

ЧЧ Мадхя 6.259: Един ден Сарвабхаума Бхаттачария дойде при Чайтаня Махапрабху 
и, след като отдаде почитания, започна да рецитира един стих. 

ЧЧ Мадхя 6.260: Той започна да цитира една от молитвите на Господ Брахма от 
„Шримад Бхагаватам”, но промени две срички в края на стиха. 

ЧЧ Мадхя 6.261: Бхаттачария изрецитира: "Човек, който очаква да се смилиш над него 
и по този начин изтърпява всякакви неблагоприятни условия заради кармата от 
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миналите си дела, който винаги е зает в предано служене на Теб с ум, думи и тяло, и 
който винаги Ти отдава почитания, със сигурност е достоен кандидат да стане Твой 
чист предан." 29 

ЧЧ Мадхя 6.262: Шри Чайтаня Махапрабху веднага отбеляза: "В този стих думата е 
"мукти-паде", но ти го промени на "бхакти-паде." Какво е твоето намерение?" 

ЧЧ Мадхя 6.263: Сарвабхаума Бхаттачария отговори: "Пробуждането на чиста любов 
към Бога, което е в резултат на предано служене, далеч надминава освобождението от 
материалното робство. За тези, които не са привлечени от  преданото служене, 
сливането в сиянието Брахман е един вид наказание." 

ЧЧ Мадхя 6.264-265: Бхаттачария продължи: "Имперсоналистите, които не приемат 
трансценденталната форма на Бог Шри Кришна, и демоните, които винаги са заети в 
това да хулят Бога и да се сражават с Него, са наказвани, като се сливат със сиянието 
Брахман. Но това не се случва с личностите, заети в предано служене на Господа. 

ЧЧ Мадхя 6.266: Има пет вида освобождение: салокя, самипя, сарупя, саришти и 
саюджя.  

ЧЧ Мадхя 6.267: Ако има възможност да служи на Бога, Върховната Личност, един 
чист предан понякога приема салокя, сарупя, самипя или саришти формите на 
освобождение, но никога саюджя. 

ЧЧ Мадхя 6.268: Един чист предан не иска дори да чува за саюджя-мукти, което му 
вдъхва страх и омраза. В действителност, чистият предан по-скоро ще отиде в ада, 
отколкото да се слее със сиянието на Господа." 

ЧЧ Мадхя 6.269: Сарвабхаума Бхаттачария продължи: "Има два вида саюджя-мукти: 
сливане със сиянието Брахман и сливане с  личното тяло на Бога. Сливането с тялото на 
Бога е още по-отвратително от сливането с Неговото сияние." 

ЧЧ Мадхя 6.270: Сарвабхаума Бхаттачария заключи: "Въпреки, че му се предлагат 
всички видове освобождение, чистият предан не ги приема. Той е напълно 
удовлетворен да е зает в служене на Бога. " 

ЧЧ Мадхя 6.271: Бог Шри Чайтаня Махапрабху отвърна: "Думата "мукти-паде" има 
друго значение. " Мукти-пада" пряко се отнася до Бога, Върховната Личност. 

ЧЧ Мадхя 6.272: Всички видове освобождение съществуват в нозете на Бога, 
Върховната Личност, затова Той е известен като мукти-пада. Според друг един смисъл, 
мукти е деветата тема, а Богът, Върховната Личност е подслонът на освобождението. 

                                                 
29 Шримад Бхагаватам 10.14.8 
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ЧЧ Мадхя 6.273: Тъй като Аз мога да разбера Кришна според тези две значения", каза 
Чайтаня Махапрабху, "какъв смисъл има да се променя стихът?" Сарвабхаума 
Бхаттачаря отговори: "Аз не бях в състояние да изтълкувам стиха по този начин. 

ЧЧ Мадхя 6.274: Въпреки, че обяснението Ти е правилно, то не трябва да се използва, 
защото има двусмисленост в думата "мукти-пада". 

ЧЧ Мадхя 6.275: Думата "мукти" се отнася до пет вида освобождение, ала прякото й 
значение обикновено внушава идеята да станеш едно с Бога. 

ЧЧ Мадхя 6.276: Самото звучене на думата "мукти" веднага предизвиква омраза и 
страх, но когато казваме думата "бхакти", ние естествено изпитваме трансцендентално 
блаженство в ума си." 

ЧЧ Мадхя 6.277: Когато чу това обяснение, Богът започна да се смее и с голямо 
удоволствие веднага прегърна Сарвабхаума  Бхаттачария много силно. 

ЧЧ Мадхя 6.278: Наистина, същата тази личност, която бе привикнала да чете и 
преподава майавада философия, сега дори мразеше думата "мукти". Това е възможно 
само по милостта на Шри Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 6.279: Никой не може да разпознае в неизвестен камък философския камък, 
докато той не превърне желязото в злато с досега си.  

ЧЧ Мадхя 6.280: Виждайки трансценденталния ваишнавизъм у Сарвабхаума 
Бхаттачаря, всеки можа да разбере, че Бог Чайтаня беше не друг, а Кришна, синът на 
Нанда Махараджа. 

ЧЧ Мадхя 6.281: След тази случка, всички жители на Джаганнатха Пури, оглавявани 
от Каши Мишра, дойдоха да приемат подслон в лотосовите нозе на Бога. 

ЧЧ Мадхя 6.282: По-късно аз ще опиша как Сарвабхаума Бхаттачария бе винаги зает в 
служене на Бога.  

ЧЧ Мадхя 6.283: Аз също ще опиша в пълни подробности как Сарвабхаума 
Бхаттачария съвършено отдаде служене на Шри Чайтаня Махапрабху като му 
предлагаше милостиня. 

ЧЧ Мадхя 6.285: Ако някой чуе с вяра и любов тези забавления, свързани със срещата 
между Бог Чайтаня Махапрабху и Сарвабхаума Бхаттачария, той много скоро ще се 
освободи от мрежата на умозрителността и плодоносната дейност, и ще постигне 
убежището на лотосовите нозе на Шри Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 6.286: 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 7 

Пътешествието на Бога в Южна Индия 

 

ЧЧ Мадхя 7.1: Бог Чайтаня Махапрабху, изпълнен със състрадание към един брамин 
на име Васудева, го излекува от проказа. Той го превърна в красив мъж, удовлетворен 
от преданото служене. Отдавам смирените си почитания на славния Бог Шри Чайтаня 
Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 7.2: Вечна слава на Бог Чайтаня Махапрабху! Вечна слава на Бог Нитянанда 
Прабху! Вечна слава на Адвейта Ачария! И вечна слава на всички предани на Бог 
Чайтаня! 

ЧЧ Мадхя 7.3: След като освободи Сарвабхаума Бхаттачария, Богът пожела да отиде в 
Южна Индия да проповядва. 

ЧЧ Мадхя 7.4: Шри Чайтаня Махапрабху прие степента на отречението по време на 
нарастващата половина на месец Магха. През следващия месец Пхалгуна, Той отиде в 
Джаганнатха Пури и се установи там. 

ЧЧ Мадхя 7.5: В края на месец Пхалгуна, Той наблюдава церемонията Дола-ятра, и в 
Своята обичайна екстатична любов към Бог, пя и танцува по различни начини на 
събитието. 

ЧЧ Мадхя 7.6: По време на месец Чаитра, докато живееше в Джаганнатха Пури, Богът 
освободи Сарвабхаума Бхаттачария, а в началото на следващия месец (Ваишака), реши 
да отиде в Южна Индия. 

ЧЧ Мадхя 7.7-8: Шри Чайтаня Махапрабху извика всички свои предани заедно и 
държейки ги за ръка, смирено им съобщи: „Всички вие сте Ми по-скъпи от Моя живот. 
Мога да напусна живота си, но да напусна вас ми е трудно. 

ЧЧ Мадхя 7.9: Вие всички сте Мои приятели и правилно изпълнихте приятелските 
задължения като Ме доведохте тук, в Джаганнатха Пури, и ми дадохте възможност да 
видя Бог Джаганнатха в храма. 

ЧЧ Мадхя 7.10: Сега моля всички ви за една благотворителност. Моля, дайте Ми 
разрешение да замина на обиколка из Южна Индия. 

ЧЧ Мадхя 7.11: Ще отида да търся Вишварупа. Моля простете Ми, но искам да отида 
сам; не искам да взимам никого със себе си. 
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ЧЧ Мадхя 7.12: Докато се завърна от Сетубандха, всички вие, скъпи приятели, трябва 
да останете в Джаганнатха Пури.”  

ЧЧ Мадхя 7.13: Знаейки всичко, Шри Чайтаня Махапрабху беше наясно, че 
Вишварупа вече е починал. Нужно бе да се преструва, че не знае, обаче, за да може да 
отиде в Южна Индия и да освободи хората там.  

ЧЧ Мадхя 7.14: Чувайки това изявление на Шри Чаитаня Махапрабху, всички предани 
станаха много нещастни и останаха безмълвни с потиснати лица. 

ЧЧ Мадхя 7.15: Нитянанда Прабху тогава каза: „Как е възможно да отидеш сам? Кой 
може да изтърпи това? 

ЧЧ Мадхя 7.16: Нека един или двама от нас да дойдат с Теб; в противен случай можеш 
да попаднеш в ръцете на крадци и разбойници по пътя. Ти можеш да избереш когото 
поискаш, но двама души трябва да дойдат с Теб. 

ЧЧ Мадхя 7.17: Наистина, Аз знам всички пътища към различните места за 
поклонение в Южна Индия. Само Ми заповядай и ще дойда с Теб.” 

ЧЧ Мадхя 7.18: Богът отговори: „Аз съм просто танцьор, а Ти си кукловодът. Както 
Ме поведеш, така ще танцувам. 

ЧЧ Мадхя 7.19: След като приех санняс, реших да отида във Вриндавана, но вместо 
това Ти ме заведе в къщата на Адвейта Прабху. 

ЧЧ Мадхя 7.20: „На път за Джаганнатха Пури, Ти счупи Моя санняс жезъл. Аз знам, че 
всички вие изпитвате голяма любов към Мен, но подобни неща пречат на дейностите 
Ми.  

ЧЧ Мадхя 7.21: Джагадананда иска да се наслаждавам на телесни сетивни удоволствия 
и от страх Аз правя каквото той Ми каже. 

ЧЧ Мадхя 7.22: Ако понякога направя нещо против неговото желание, от гняв той не 
ми говори в продължение на три дни. 

ЧЧ Мадхя 7.23: Тъй като съм санняси, Аз имам задължението да лежа на земята и да се 
къпя три пъти дневно, дори през зимата. Но Мукунда става много нещастен когато 
вижда Моите сурови отречения. 

ЧЧ Мадхя 7.24: Разбира се, Мукунда не казва нищо, но Аз знам, че той вътрешно е 
много нещастен и виждайки го нещастен, Аз ставам два пъти по-нещастен. 

ЧЧ Мадхя 7.25: Въпреки че съм монах, а Дамодара е брахмачари, той държи пръчка в 
ръката си, за да Ме възпитава.   
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ЧЧ Мадхя 7.26: Според Дамодара, що се отнася до социалния етикет, Аз съм все още 
неофит, затова той не харесва Моята независима природа. 

ЧЧ Мадхя 7.27: Дамодара Пандит и другите са по-напреднали в получаването на 
милостта на Бог Кришна; затова те са независими от общественото мнение. Те искат да 
се радвам на сетивно наслаждение, въпреки че е неетично. Но тъй като съм беден 
санняси, Аз не мога да изоставя монашеските задължения и затова ги следвам стриктно. 

ЧЧ Мадхя 7.28: Затова всички вие трябва да останете тук в Нилачала за няколко дни, 
докато Аз обикалям светите места за поклонение сам.” 

ЧЧ Мадхя 7.29: Всъщност Бог бе във властта на добрите качества на всички Свои 
предани. Преструвайки се, че им приписва грешки, Той се наслади на всички тези 
качества. 

ЧЧ Мадхя 7.30: Никой не може правилно да опише любовта на Бог Шри Чайтаня 
Махапрабху към Неговите предани. Той винаги изтърпяваше всички видове собствено 
нещастие от това, че бе приел монашески живот. 

ЧЧ Мадхя 7.31: Регулиращите принципи, спазвани от Чайтаня Махапрабху, понякога 
бяха нетърпими и всички предани бяха силно афектирани от тях. Въпреки че стриктно 
спазваше предписаните принципи, Чайтаня Махапрабху не можеше да търпи 
нещастието на Своите предани.  

ЧЧ Мадхя 7.32: Затова, за да им попречи да Го придружат и да станат нещастни, Шри 
Чайтаня Махапрабху обяви техните добри качества за грешки. 

ЧЧ Мадхя 7.33: Тогава четиримата предани смирено настояха да отидат с Бога, но 
Шри Чайтаня Махапрабху, понеже бе независимият Върховен Бог, не прие тяхната 
молба.  

ЧЧ Мадхя 7.34: Тогава Бог Нитянанда каза: „Каквото и да заповядаш, то е Мое 
задължение, без значение дали резултатът му е щастие или нещастие. 

ЧЧ Мадхя 7.35: И все пак имам една молба към Теб. Моля Те, обмисли я и ако смяташ, 
че е подходяща, моля Те, приеми я. 

ЧЧ Мадхя 7.36: Ти трябва да вземеш със себе си препаска, външни дрехи и канче за 
вода. Не трябва да взимаш нищо повече от това. 

ЧЧ Мадхя 7.37: Тъй като двете Ти ръце винаги ще бъдат заети с възпяване и броене на 
светите имена, как ще можеш да носиш канчето за вода и връхните дрехи?  

ЧЧ Мадхя 7.38: Когато по пътя паднеш в безсъзнание от екстатична любов към Бога, 
кой ще защити Твоите вещи – канчето за вода, дрехите и т.н.?” 
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ЧЧ Мадхя 7.39: Шри Нитянанда Прабху продължи: „Тук е един прост брамин на име 
Кришнадаса. Моля Те, приеми го и го вземи със себе си. Това е Моята молба. 

ЧЧ Мадхя 7.40: Той ще носи Твоето канче за вода и дрехи. Ти можеш да правиш 
каквото пожелаеш, той няма да каже нито дума.” 

ЧЧ Мадхя 7.41: Приемайки молбата на Бог Нитянанда Прабху, Бог Чайтаня взе всички 
Свои предани и отиде в къщата на Сарвабхаума Бхаттачария. 

ЧЧ Мадхя 7.42: Веднага щом влязоха в къщата му, Сарвабхаума Бхаттачария отдаде 
почитания на Бога и Му предложи място за сядане. След като всички други седнаха, 
Бхаттачария зае мястото си. 

ЧЧ Мадхя 7.43: След като те дискутираха различни теми за Бог Кришна, Шри Чайтаня 
Махапрабху информира Сарвабхаума Бхаттачария, „Аз дойдох в твоя дом само, за да 
получа твоята заповед. 

ЧЧ Мадхя 7.44: Моят по-голям брат Вишварупа прие санняс и отиде в Южна Индия. 
Сега Аз трябва да отида да Го потърся. 

ЧЧ Мадхя 7.45: Моля те, позволи Ми да отида, тъй като трябва да обиколя Южна 
Индия. С твое позволение, Аз скоро ще се завърна много щастливо.” 

ЧЧ Мадхя 7.46: Чувайки това, Сарвабхаума Бхаттачария много се разтревожи. 
Хващайки лотосовите стъпала на Чайтаня Махапрабху, той отговори тъжно:  

ЧЧ Мадхя 7.47: „След много раждания, благодарение на някаква благочестива дейност 
аз получих Твоето общуване. Сега провидението прекъсва това безценно общуване. 

ЧЧ Мадхя 7.48: Ако гръмотевица падне върху главата ми или ако синът ми умре, мога 
да го понеса. Но не мога да издържа нещастието от раздялата с Теб. 

ЧЧ Мадхя 7.49: Мой скъпи Господи, Ти си независимият Върховен Бог. Несъмнено ще 
заминеш. Знам това. И все пак Те моля да останеш тук още няколко дни, така че да 
мога да виждам лотосовите Ти стъпала.” 

ЧЧ Мадхя 7.50: Чувайки молбата на Сарвабхаума Бхаттачария, Чайтаня Махапрабху 
отстъпи. Той стоя няколко дни повече и не замина. 

ЧЧ Мадхя 7.51: Бхаттачария нетърпеливо канеше Бог Чайтаня Махапрабху в своя дом 
и го хранеше много добре. 

ЧЧ Мадхя 7.52: Съпругата на Бхаттачария, която се казваше Сатхимата (майката на 
Сатхи), готвеше. Разказите за тези забавления са много прекрасни. 
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ЧЧ Мадхя 7.53: По-късно ще разкажа за това с подробности, но сега искам да опиша 
обиколката на Шри Чаитаня Махапрабху из Южна Индия. 

ЧЧ Мадхя 7.54: След като стоя пет дни в дома на Сарвабхаума Бхаттачария, Шри 
Чайтаня Махапрабху лично го помоли за разрешение да замине за Южна Индия. 

ЧЧ Мадхя 7.55: След като получи разрешението на Бхаттачария, Бог Чайтаня 
Махапрабху отиде де види Бог Джаганнатха в храма. Той взе Бхаттачария със себе си. 

ЧЧ Мадхя 7.56: Виждайки Бог Джаганнатха, Шри Чаитаня Махапрабху помоли и за 
Неговото разрешение. Тогава свещеникът веднага даде прасадам и гирлянд на Бог 
Чайтаня. 

ЧЧ Мадхя 7.57: Така получавайки разрешението на Бог Джаганнатха във формата на 
гирлянд, Шри Чаитаня Махапрабху отдаде почитания и после с голямо ликуване се 
подготви да замине за Южна Индия. 

ЧЧ Мадхя 7.58: Съпровождан от Своите лични придружители и от Сарвабхаума 
Бхаттачария, Шри Чайтаня Махапрабху обиколи олтара на Джаганнатха. След това 
Богът пое на Своята обиколка из Южна Индия. 

ЧЧ Мадхя 7.59: Докато Богът вървеше по пътя към Алаланатха, който се намираше на 
крайбрежието, Сарвабхаума Бхаттачария заръча на Гопинатха Ачария: 

ЧЧ Мадхя 7.60: „Донеси четирите препаски и връхни дрехи, които държа вкъщи и 
също малко прасадам от Бог Джаганнатха. Можеш да донесеш тези неща с помощта на 
някой брахмин.” 

ЧЧ Мадхя 7.61: Докато Бог Шри Чайтаня Махапрабху заминаваше, Сарвабхаума 
Бхаттачария рече следното в лотосовите Му стъпала: „Мой Господи, аз имам една 
последна молба, която се надявам, че ще изпълниш. 

ЧЧ Мадхя 7.62: В град Видянагара, на бреговете на Годавари, има отговорен държавен 
служител на име Рамананда Рая. 

ЧЧ Мадхя 7.63: Моля Те, не го пренебрегвай, мислейки, че той е от семейство на 
шудри, заети с материални дейности. Моята молба е непременно да се срещнеш с него.” 

ЧЧ Мадхя 7.64: Сарвабхаума Бхаттачария продължи: „Рамананда Рая е достоен да 
общува с Теб, никой друг предан не може да се сравни с него в знанието за 
трансценденталните вкусове. 

ЧЧ Мадхя 7.65: Той е най-образован учен, а също и експерт във вкусовете на 
предаността. В действителност той е най-издигнат и ако говориш с него, ще видиш 
колко славен е той. 
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ЧЧ Мадхя 7.66: Аз не можах да осъзная, когато за първи път говорих с Рамананда Рая, 
че всички негови теми и стремежи са трансцендентално необичайни. Аз му се 
подигравах просто защото той бе ваишнава.” 

ЧЧ Мадхя 7.67: Бхаттачария каза: „По Твоята милост сега съм способен да разбера 
истината за Рамананда Рая. Говорейки с него, Ти също ще признаеш неговото величие.” 

ЧЧ Мадхя 7.68: Бог Шри Чайтаня Махапрабху прие молбата на Сарвабхаума 
Бхаттачария да се срещне с Рамананда Рая. Сбогувайки се със Сарвабхаума, Богът го 
прегърна. 

ЧЧ Мадхя 7.69: Шри Чайтаня Махапрабху помоли Бхаттачария да го благослови, 
докато е зает в предано служене на Бог Кришна у дома, така че по милостта на 
Сарвабхаума Богът да може да се завърне в Джаганнатха Пури. 

ЧЧ Мадхя 7.70: Казвайки това, Шри Чайтаня Махапрабху замина за Своето 
пътешествие, а Сарвабхаума Бхаттачария веднага изгуби свяст и се строполи на земята. 

ЧЧ Мадхя 7.71: Въпреки че Сарвабхаума Бхаттачария припадна, Шри Чаитаня 
Махапрабху не му обърна внимание. Той бързо замина. Кой може да разбере ума и 
намерението на Шри Чайтаня Махапрабху? 

ЧЧ Мадхя 7.72: Такава е природата на ума на необикновените личности. Понякога е 
мека като цвете, а понякога е твърда като гръмотевица. 

ЧЧ Мадхя 7.73: „Сърцата на тези, които са над общоприетото поведение, са понякога 
по-твърди от гръмотевица, а друг път по-меки от цвете. Как може човек да примири 
подобни противоречия във великите личности?”30 

ЧЧ Мадхя 7.74: Бог Нитянанда вдигна Сарвабхаума Бхаттачария и с помощта на 
хората си го заведе в неговия дом. 

ЧЧ Мадхя 7.75: Веднага всички предани дойдоха и се включиха в компанията на Шри 
Чайтаня Махапрабху. След това Гопинатха Ачария дойде с дрехи и прасадам. 

ЧЧ Мадхя 7.76: Всички предани последваха Шри Чайтаня Махапрабху до място, 
известно като Алаланатха. Там всички те отдадоха почитания и различни молитви. 

ЧЧ Мадхя 7.77: В голям екстаз Шри Чайтаня Махапрабху танцува и пя известно 
време. Наистина всички се насъбраха да Го видят. 

ЧЧ Мадхя 7.78: Навсякъде около Шри Чайтаня Махапрабху, който е също известен 
като Гоурахари, хората започнаха да викат светите имена на Хари. Бог Чайтаня, 
потопен в Своя обичаен любовен екстаз, танцуваше насред тълпата. 

                                                 
30 Уттара Рама Чарита 2.7 
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ЧЧ Мадхя 7.79: Тялото на Шри Чайтаня Махапрабху беше естествено много красиво. 
То бе като разтопено злато, облечено в шафранен плат. Наистина, Той бе най-
красивият, тъй като бе украсен с екстатичните симптоми, които караха космите по 
тялото Му да настръхнат, сълзи да се леят от очите Му, а снагата Му да трепери и да се 
изпотява. 

ЧЧ Мадхя 7.80: Всички присъстващи бяха удивени да видят танца на Шри Чайтаня 
Махапрабху и Неговите телесни трансформации. Който дойдеше не искаше да се 
завръща у дома. 

ЧЧ Мадхя 7.81: Всички – включително децата, старите хора и жените – започваха да 
танцуват и да възпяват светите имена на Шри Кришна и Гопала. По този начин всички 
те плуваха в океана на любовта към Бога. 

ЧЧ Мадхя 7.82: Виждайки възпяването и танцуването на Бог Шри Чайтаня 
Махапрабху, Бог Нитянанда предсказа, че по-късно ще има танцуване и възпяване във 
всяко село. 

ЧЧ Мадхя 7.83: Виждайки че вече става късно, Бог Нитянанда Прабху, духовният 
учител, измисли начин да разпръсне тълпата. 

ЧЧ Мадхя 7.84: Когато Бог Нитянанда Прабху отведе Шри Чайтаня Махапрабху за 
обяд по пладне, всички дойдоха тичайки около Тях. 

ЧЧ Мадхя 7.85: След като се изкъпаха, Те се върнаха по обяд в храма. Пускайки 
Своите хора, Шри Нитянанда Прабху затвори външната врата. 

ЧЧ Мадхя 7.86: Тогава Гопинатха Ачария донесе прасадам за двамата Богове и след 
като Те се нахраниха, останките от храната бяха раздадени на всички предани. 

ЧЧ Мадхя 7.87: Чувайки за това, всички отидоха на външната врата и започнаха да 
възпяват святото име: „Хари! Хари!” Така имаше буен шум. 

ЧЧ Мадхя 7.88: След обяда, Шри Чайтаня Махапрабху ги накара да отворят вратата. 
По този начин всички получиха Неговия даршан с голямо удоволствие. 

ЧЧ Мадхя 7.89: Хората идваха и си отиваха до вечерта и всички станаха ваишнава 
предани, и започнаха да възпяват и танцуват. 

ЧЧ Мадхя 7.90: След това Шри Чайтаня Махапрабху прекара нощта там и разговаря за 
забавленията на Бог Кришна със Своите предани с голямо удоволствие. 

ЧЧ Мадхя 7.91: На следващата сутрин, след като се изкъпа, Шри Чайтаня Махапрабху 
започна Своята обиколка из Южна Индия. Той се сбогува с преданите като ги прегърна. 



  117

ЧЧ Мадхя 7.92: Въпреки че всички те паднаха на земята в безсъзнание, Богът не се 
обърна да ги види, но продължи нататък. 

ЧЧ Мадхя 7.93: Богът много се развълнува от раздялата и крачеше нещастно. Неговият 
слуга, Кришнадаса, който носеше канчето Му за вода, го следваше отзад. 

ЧЧ Мадхя 7.94: Всички предани останаха там и постеха, а на следващия ден всички 
нещастно се завърнаха в Джаганатх Пури. 

ЧЧ Мадхя 7.95: Почти като луд лъв Бог Шри Чайтаня Махапрабху продължи Своята 
обиколка, изпълнен с екстатична любов и изпълняващ санкиртан, възпявайки имената 
на Кришна както следва: 

ЧЧ Мадхя 7.96: Богът пееше: Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! 
Хе Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Хе Кришна!  Кришна! Кришна! 
Кришна! Кришна! Кришна! Ракша мам Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! 
Кришна! Пахи мам. Това означава: „О Господи, Кришна, моля Те, защити Ме и Ме 
поддържай.” Той също възпяваше: Рама! Рагхава! Рама! Рагхава! Рама! Рагхава! Ракша 
мам Кришна! Кешава! Кришна! Кешава! Кришна! Кешава! Пахи мам. Това е: „О 
Господи Рама, потомъко на цар Рагху, моля Те, защити Ме. О Кришна, о Кешава, 
убиецо на демона Кеши, моля Те, поддържай Ме.”  

ЧЧ Мадхя 7.97: Пеейки този стих, Бог Шри Чаитаня Махапрабху, известен като 
Гоурахари, продължи по Своя път. Веднага щом видеше някой, Той го молеше да 
възпява: ” Хари! Хари!” 

ЧЧ Мадхя 7.98: Който чуеше Бог Чайтаня Махапрабху да пее: „Хари! Хари!” също 
възпяваше святото име на Бог Хари и Кришна. По този начин те всички следваха Бога, 
понеже много жадуваха да Го виждат. 

ЧЧ Мадхя 7.99: След известно време Богът прегръщаше тези хора и им казваше да се 
завърнат у дома, вложил във всеки от тях духовна енергия. 

ЧЧ Мадхя 7.100: Всеки от тези заредени с духовна енергия хора се завръщаше в своето 
родно село, винаги възпяваше святото име на Кришна и понякога се смееше, плачеше и 
танцуваше. 

ЧЧ Мадхя 7.101: Тези упълномощени личности молеха всеки, когото видеха, да 
възпява святото име на Кришна. По този начин всички селяни ставаха предани на 
Върховния Бог. 

ЧЧ Мадхя 7.102: Хора от различни села, които идваха да видят такъв боговдъхновен 
човек, ставаха като него просто виждайки го и получавайки милостта на погледа му. 

ЧЧ Мадхя 7.103: Когато всеки от тези ново-упълномощени хора се завръщаше в 
своето собствено село, той също правеше селяните предани. И когато други идваха от 
различни села да го видят, те също ставаха предани. 
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ЧЧ Мадхя 7.104: По този начин, докато боговдъхновените хора вървяха от едно село в 
друго, всички хора от Южна Индия станаха предани. 

ЧЧ Мадхя 7.105: Така стотици хора станаха ваишнави когато срещаха Бога по пътя и 
бяха прегърнати от Него. 

ЧЧ Мадхя 7.106: В което и село Шри Чаитаня Махапрабху да отсядаше да приеме 
милостиня, много хора идваха да Го видят. 

ЧЧ Мадхя 7.107: По милостта на Върховния Бог, Шри Чайтаня Махапрабху, всеки 
стана първокласен предан. По-късно те станаха наставници или духовни учители и 
освободиха целия свят. 

ЧЧ Мадхя 7.108: По този начин Богът отиде в най-южната част на Индия и обърна 
всички провинции във ваишнавизма. 

ЧЧ Мадхя 7.109: Бог Шри Чайтаня Махапрабху не прояви духовната си сила в 
Навадвипа, но я прояви в Южна Индия и освободи всички хора там. 

ЧЧ Мадхя 7.110: Как Бог Шри Чайтаня Махапрабху вдъхновяваше другите може да се 
разбере от някой, който е в действителност предан на Бога и който е получил милостта 
Му. 

ЧЧ Мадхя 7.111: Ако някой не вярва в необикновените трансцендентални забавления 
на Бога, той ще погине като в този свят, така и в следващия. 

ЧЧ Мадхя 7.112: Каквото казах за началото на обиколката на Бога трябва да се 
разбира, че се е случвало по време на цялата обиколка на Бога в Южна Индия. 

ЧЧ Мадхя 7.113: Когато Бог Шри Чайтаня Махапрабху пристигна в святото място 
известно като Курма Кшетра, Той видя Божеството и поднесе молитви и почитания. 

ЧЧ Мадхя 7.114: Докато бе на това място, Бог Шри Чайтаня Махапрабху бе в Своя 
обичаен екстаз на любов към Бога и се смееше, плачеше, танцуваше и възпяваше. 
Всеки, който Го видя, бе удивен. 

ЧЧ Мадхя 7.115. След като чуха за тези удивителни случки, всички отидоха да Го 
видят там. Виждайки красотата на Бога и Неговото екстатично състояние, всички бяха 
поразени. 

ЧЧ Мадхя 7.116: Просто като видеше Бог Чайтаня Махапрабху, всеки ставаше предан. 
Те започваха да възпяват „Кришна” и „Хари” и всички свети имена. Те всички бяха 
потопени в голям екстаз от любов и започваха да танцуват с вдигнати ръце. 

ЧЧ Мадхя 7.117: Като ги слушаха винаги да възпяват светите имена на Бог Кришна, 
жителите на другите села също ставаха ваишнави. 
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ЧЧ Мадхя 7.118: Слушайки святото име на Кришна, цялата страна стана ваишнава. Бе 
така сякаш нектара на святото име на Кришна наводни цялата страна. 

ЧЧ Мадхя 7.119: След известно време, когато Бог Шри Чаитаня Махапрабху прояви 
Своето външно съзнание, един свещеник на муртито на Бог Курма Му даде различни 
приношения. 

ЧЧ Мадхя 7.120: Настроението на проповядване на Шри Чайтаня Махапрабху вече бе 
обяснено, а сега ще повторя обяснението. В което и село да влезеше Богът, поведението 
Му бе същото. 

ЧЧ Мадхя 7.121: В едно село имаше ведически брамин на име Курма. Той покани Бог 
Чайтаня Махапрабху в своя дом с голямо уважение и преданост. 

ЧЧ Мадхя 7.122: Браминът заведе Бог Чайтаня Махапрабху в своя дом, изми 
лотосовите Му нозе и с членовете на своето семейство изпи тази вода. 

ЧЧ Мадхя 7.123: С голяма любов и уважение браминът Курма предложи на Шри 
Чайтаня Махапрабху различни храни. След това остатъците бяха споделени от всички 
членове на семейството. 

ЧЧ Мадхя 7.124: После браминът започна да се моли: „О мой Господи, върху Твоите 
лотосови стъпала медитира Бог Брахма и същите тези лотосови стъпала дойдоха в моя 
дом. 

ЧЧ Мадхя 7.125: Мой скъпи Боже, безгранично е моето щастие. То не може да бъде 
описано. Днес моето семейство, раждане и богатство постигнаха славата си. 

ЧЧ Мадхя 7.126: Браминът помоли Бог Чайтаня Махапрабху: „Мой скъпи Господи, 
моля бъди благосклонен и ми позволи да дойда с Теб. Аз не мога повече да понасям 
вълните на страданието, причинено от материалистичния живот.” 

ЧЧ Мадхя 7.127: Шри Чайтаня Махапрабху отговори: „Не говори така повече. По-
добре остани у дома и възпявай винаги святото име на Кришна. 

ЧЧ Мадхя 7.128: Напътствай всекиго да следва наставленията на Бог Шри Кришна 
така както са дадени в „Бхагавад Гита” и „Шримад Бхагаватам”. По този начин стани 
духовен учител и се опитай да освободиш всички на тази земя.” 

ЧЧ Мадхя 7.129: Шри Чайтаня Махапрабху по-нататък посъветва брамина Курма: 
„Ако следваш тази заръка, твоят материалистичен живот в къщи няма да пречи на 
духовния ти напредък. В действителност, ако следваш тези регулиращи принципи, ние 
отново ще се срещнем тук, или по-скоро ти никога няма да загубиш Моята компания.” 

ЧЧ Мадхя 7.130: От която и къща Шри Чайтаня приемаше милостиня взимайки 
прасадам, Той присъединяваше обитателите към Своето санкиртана движение и ги 
съветваше също както съветваше брамина Курма. 
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ЧЧ Мадхя 7.131-132: Докато бе на Своята обиколка, Шри Чаитаня Махапрабху 
прекарваше нощите в някой храм или на пътя. Когато приемаше храна от някой човек, 
Той му даваше същия съвет, който даде на брамина Курма. Той правеше това докато се 
завърна в Джаганнатха Пури от Своята обиколка на Южна Индия. 

ЧЧ Мадхя 7.133: Така аз подробно описах поведението на Бога в случая с Курма. По 
този начин ще знаете деянията на Шри Чайтаня Махапрабху в Южна Индия. 

ЧЧ Мадхя 7.134: Така Бог Шри Чайтаня Махапрабху пренощуваше на някое място и 
на следващата сутрин след като се изкъпеше, поемаше отново. 

ЧЧ Мадхя 7.135: Когато Шри Чайтаня Махапрабху замина, браминът Курма Го 
следва дълго, но накрая Бог Чайтаня се погрижи да го изпрати обратно вкъщи. 

ЧЧ Мадхя 7.136: Имаше и един брамин на име Васудева, който бе велика личност, но 
страдаше от проказа. В действителност тялото му бе пълно с живи червеи. 

ЧЧ Мадхя 7.137: Въпреки че страдаше от проказа, браминът Васудева бе просветлен. 
Веднага щом някой червей паднеше от тялото му, той го вдигаше и го поставяше 
обратно на същото място. 

ЧЧ Мадхя 7.138: Една нощ Васудева чу за пристигането на Бог Чаитаня Махапрабху и 
на сутринта той отиде да го види в къщата на Курма. 

ЧЧ Мадхя 7.139: Когато прокаженият Васудева дойде в къщата на Курма да види 
Чайтаня Махапрабху, той бе уведомен, че Богът вече е заминал. Тогава прокаженият 
падна на земята в безсъзнание. 

ЧЧ Мадхя 7.140: Когато Васудева, прокаженият брамин, тъгуваше за това, че не е 
могъл да види Чайтаня Махапрабху, Богът веднага се завърна на това място и го 
прегърна. 

ЧЧ Мадхя 7.141: Когато Шри Чайтаня Махапрабху го докосна, проказата и неговото 
страдание го напуснаха. Наистина, тялото на Васудева стана много красиво за негово 
огромно щастие. 

ЧЧ Мадхя 7.142: Браминът Васудева бе удивен, че е получил прекрасната милост на 
Шри Чайтаня Махапрабху, и започна да рецитира стихове от „Шримад Бхагаватам”, 
докосвайки лотосовите стъпала на Бога. 

ЧЧ Мадхя 7.143: Той каза: „Кой съм аз? Грешен, беден приятел на брамин. А кой е 
Кришна? Върховният Бог, пълен в шестте съвършенства. Въпреки това, Той ме 
прегърна с двете Си ръце.”31 

                                                 
31 Шримад Бхагаватам 10.81.16 
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ЧЧ Мадхя 7.144-145: Браминът Васудева продължи: „О мой милостиви Боже, такава 
милост не е възможна за обикновените живи същества. Такава милост може да бъде 
открита само в Теб. Когато ме види, дори греховен човек бяга надалече поради лошата 
миризма на тялото ми. А Ти ме докосна. Такова е независимото поведение на 
Върховния Бог.” 

ЧЧ Мадхя 7.146: Тъй като бе кротък и смирен, браминът Васудева се притесни, че 
може да се възгордее след като е бил излекуван по милостта на Шри Чайтаня 
Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 7.147: За да защити брамина, Шри Чаитаня Махапрабху го посъветва да 
възпява непрекъснато Харе Кришна мантрата. Правейки това, той никога няма да 
стане ненужно горд. 

ЧЧ Мадхя 7.148: Шри Чайтаня Махапрабху също посъветва брамина да проповядва за 
Кришна и така да освободи живите същества.  В резултат Кришна много бързо ще го 
приеме за Свой предан. 

ЧЧ Мадхя 7.149: След като напътства по този начин брамина Васудева, Шри Чайтаня 
Махапрабху изчезна от това място. Тогава двамата брахмани Курма и Васудева се 
прегърнаха един друг и започнаха да плачат, спомняйки си трансценденталните 
качества на Шри Чайтаня Махапрабху.  

ЧЧ Мадхя 7.149: Така аз описах как Шри Чайтаня Махапрабху изцери прокажения 
Васудева и така получи името Васудевамрита-прада. 

ЧЧ Мадхя 7.151: Ето как приключвам описанието си на началото на обиколката на 
Шри Чаитаня Махапрабху, посещението Му в храма на Курма и освобождаването на 
прокажения брамин Васудева. 

ЧЧ Мадхя 7.152: Този, който слуша тези забавления на Шри Чайтаня Махапрабху с 
голяма вяра, със сигурност много скоро ще постигне лотосовите стъпала на Шри 
Чаитаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 7.153: Признавам, че не познавам нито началото, нито края на забавленията 
на Шри Чаитаня Махапрабху. Обаче това, което написах, съм го чул от устните на 
велики личности. 

ЧЧ Мадхя 7.154: О предани, моля не взимайте под внимание моите оскърбления в тази 
връзка. Вашите лотосови стъпала са моят единствен подслон. 

ЧЧ Мадхя 7.155: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагунатха, винаги 
желаейки тяхната милост, аз, Кришнадаса, разказвам „Шри Чаитаня Чаритамрита”, 
следвайки техните стъпки. 
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Глава 8 
Беседите на Шри Чайтаня Махапрабху с Рамананда Рая 

 

 

ЧЧ Мадхя 8.1: Шри Чайтаня Махапрабху, който е познат като Гауранга, е океанът от 
всички заключения в познанието за преданото служене. Той упълномощи Шри 
Рамананда Рая, който може да бъде сравнен с облак на преданото служене. Този облак 
бе изпълнен с водата на всички заключителни тълкувания в преданото служене и бе 
упълномощен от океана да лее тази вода над морето на самия Шри Чайтаня 
Махапрабху. Така океанът на Чайтаня Махапрабху се изпълни със съкровищата на 
знанието за чистото предано служене. 

ЧЧ Мадхя 8.2: Вечна слава на Шри Чайтаня Махапрабху! Вечна слава на Бог 
Нитянанда! Вечна слава на Адвейта Ачария! И вечна слава на всички предани на Бог 
Шри Чайтаня Махапрабху! 

ЧЧ Мадхя 8.3: В съответствие с предначертаната си програма, Бог Шри Чайтаня 
Махапрабху продължи Своята обиколка и след няколко дни стигна до поклонническото 
място, познато като Джияда-нрисимха. 

ЧЧ Мадхя 8.4: Като видя муртито на Бог Нрисимха в храма, Шри Чайтаня 
Махапрабху поднесе почтителните си поклони, просвайки се на земята. Сетне, в 
екстатична любов, Той танцува, пя и поднесе молитви. 

ЧЧ Мадхя 8.5: "Вечна слава на Нрисимхадева! Вечна слава на Нрисимхадева, който е 
Богът на Прахлада Махараджа и като пчела е винаги зает да съзерцава лотосоликата 
богиня на щастието. 

ЧЧ Мадхя 8.6: Макар да е толкова свирепа, лъвицата винаги е нежна към своите 
лъвчета. По същия начин, макар да е много яростен спрямо неотдадени като 
Хиранякашипу, Бог Нрисимха е много, много мил и нежен към предани като Прахлада 
Махараджа."32 

ЧЧ Мадхя 8.7: Така Бог Шри Чайтаня Махапрабху рецитираше различни стихове от 
шастра. После свещенослужителят на Бог Нрисимхадева донесе гирлянди и остатъци 
от храната на Бога, и ги поднесе на Шри Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 8.8: Както се случваше обичайно, един брахмана покани Шри Чайтаня 
Махапрабху. Богът прекара нощта в храма, а сетне продължи пътешествието си. 

ЧЧ Мадхя 8.9: На следната утрин, в големия екстаз на любовта, Бог Шри Чайтаня 
Махапрабху тръгна на път, без да е сигурен дали върви в правилната посока, и 
продължи цял ден и цяла нощ. 

                                                 
32 коментар на Шридхара Свами към "Шримад Бхагаватам" 7.9.1 
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ЧЧ Мадхя 8.10: Както и дотогава, Шри Чайтаня Махапрабху обръщаше във вярата на 
ваишнавизма множество хора, които срещаше по пътя. След няколко дни Богът стигна 
до бреговете на река Годавари. 

ЧЧ Мадхя 8.11: Когато видя река Годавари, Богът си спомни за река Ямуна, а когато 
видя гората край бреговете на реката, си спомни Шри Вриндавана Дхама. 

ЧЧ Мадхя 8.12: След като както обикновено известно време танцува и пя в тази гора, 
Богът прекоси реката и се изкъпа на другия бряг. 

ЧЧ Мадхя 8.13: След като се окъпа в реката, Богът се отдалечи на известно разстояние 
от мястото за къпане и се зае да възпява святото име на Кришна. 

ЧЧ Мадхя 8.14: В това време, съпровождан от звуците на музика, Рамананда Рая 
пристигна там на паланкин, за да се окъпе. 

ЧЧ Мадхя 8.15: Множество брахмани, следващи ведическите принципи, придружаваха 
Рамананда Рая. Рамананда Рая се изкъпа в съответствие с ведическите ритуали и 
поднесе възлияния на предците си. 

ЧЧ Мадхя 8.16: Шри Чайтаня Махапрабху разбра, че човекът, който бе дошъл да се 
окъпе в реката, бе Рамананда Рая. Богът толкова много искаше да го види, че умът Му 
незабавно се втурна към него. 

ЧЧ Мадхя 8.17: Макар в ума си Шри Чайтаня Махапрабху да се затича към него, Той 
търпеливо остана седнал. Тогава, зървайки прекрасния санняси, Рамананда Рая се 
приближи да Го види. 

ЧЧ Мадхя 8.18: Тогава Шрила Рамананда Рая видя, че Шри Чайтаня Махапрабху сияе 
като стотици слънца. Богът бе покрит с шафранена дреха. Бе снажен и силен, а очите 
Му бяха като лотосови листенца. 

ЧЧ Мадхя 8.19: Когато Рамананда Рая видя прекрасния санняси, той бе поразен от 
удивление. Отиде при Него и незабавно Му отдаде почитанията си, просвайки се на 
земята като пръчка. 

ЧЧ Мадхя 8.20: Богът стана и помоли Рамананда Рая да се изправи и да възпява 
святото име на Кришна. Всъщност, Бог Чайтаня Махапрабху беше много нетърпелив да 
го прегърне. 

ЧЧ Мадхя 8.21: После Шри Чайтаня Махапрабху го запита дали е Рамананда Рая и той 
отвърна, "Да, аз съм Твой много нищ слуга и принадлежа към обществото на шудрите." 

ЧЧ Мадхя 8.22: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху много здраво прегърна Шри 
Рамананда Рая. И двамата – господар и слуга – почти изгубиха свяст от екстатична 
любов. 

ЧЧ Мадхя 8.23: Естествената им любов един към друг се пробуди и у двамата, и те 
прегърнати паднаха на земята. 
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ЧЧ Мадхя 8.24: Когато се прегърнаха, у тях се проявиха екстазни признаци — 
вцепеняване, изпотяване, сълзи, треперене, пребледняване и настръхване на космите по 
тялото. Думата "Кришна" излизаше от устите им със запъване. 

ЧЧ Мадхя 8.25: Когато стереотипните, ритуалистични брахмани, следващи 
ведическите принципи, видяха този екстатичен прилив на любов, те останаха смаяни. 
Всички тези брахмани започнаха да размишляват по следния начин. 

ЧЧ Мадхя 8.26: Брахманите си мислеха, "Виждаме, че този санняси е лъчезарен като 
сиянието на Брахман, но защо плаче когато прегръща един шудра, член на четвъртата 
каста в социалната структура?" 

ЧЧ Мадхя 8.27: Те си мислеха, "Рамананда Рая е губернатор на Мадрас, високо 
образован и сериозен човек, маха-пандита, но докосвайки се до този санняси, той 
изгуби самообладание и се държи като луд." 

ЧЧ Мадхя 8.28: Докато брахманите обмисляха по такъв начин постъпката на Шри 
Чайтаня Махапрабху и Рамананда Рая, Шри Чайтаня Махапрабху забеляза тези външни 
наблюдатели и обузда трансценденталните си емоции. 

ЧЧ Мадхя 8.29: Като дойдоха на себе си, двамата седнаха, Шри Чайтаня Махапрабху 
се усмихна и заговори така. 

ЧЧ Мадхя 8.30: "Сарвабхаума Бхаттачария ми разказа за добрите ти качества и положи 
голямо усилие да ме убеди да се срещна с теб. 

ЧЧ Мадхя 8.31: Истината е, че дойдох тук единствено, за да те видя. Колко хубаво, че 
дори без да те търся, те срещнах тук." 

ЧЧ Мадхя 8.32: Рамананда Рая отвърна: "Сарвабхаума Бхаттачария мисли за мен като 
за свой слуга. Дори и когато ме няма, той се грижи да ми стори добро. 

ЧЧ Мадхя 8.33: По неговата милост можах да Те срещна тук. Затова днес мога да се 
считам за успял човек. 

ЧЧ Мадхя 8.34: Виждам, че ти си дарил специална милост на Сарвабхаума 
Бхаттачария. Затова и ме докосна, макар да съм недокосваем. Това се дължи 
единствено на неговата обич към Теб. 

ЧЧ Мадхя 8.35: Ти си Върховният Бог, самият Нараяна, а аз съм само един 
правителствен служител, който се интересува от материални дела. Наистина, аз съм 
най-низшият сред хората от четвъртата каста. 

ЧЧ Мадхя 8.36: Ти не се боиш от ведическите предписания, постановяващи, че не 
трябва да общуваш с един шудра. Не се посвени да ме докоснеш, макар във Ведите да 
Ти е забранено да общуваш с шудри. 

ЧЧ Мадхя 8.37: Ти си самият Върховен Бог, затова никой не може да разбере целите 
Ти. В Своята милост Ти ме докосваш, макар това да не е позволено от Ведите. 
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ЧЧ Мадхя 8.38: Дошъл си тук специално, за да ме спасиш. Толкова си милостив, че 
единствен Ти би могъл да избавиш всички пропаднали души. 

ЧЧ Мадхя 8.39: Обичайна практика на всички светци е да спасяват пропадналите. 
Затова те ходят по домовете на хората, макар да нямат лична работа там. 

ЧЧ Мадхя 8.40: "Мой скъпи Господи, понякога великите светци отиват в домовете на 
семейните, макар тези семейни в общия случай да са с ограничено мислене. Когато 
един светец посещава техните домове, ясно е, че това не е с никаква друга цел, освен да 
облагодетелства тези семейни."33 

ЧЧ Мадхя 8.41: Заедно с мен има около хиляда човека — включително и брахманите 
— и на всичките сърцата като че ли се разтопиха просто като Те видяха. 

ЧЧ Мадхя 8.42: Чувам всички да пеят святото име на Кришна. Телата на всички 
трептят в екстаз, а в очите им има сълзи. 

ЧЧ Мадхя 8.43: Мой скъпи господарю, съдейки по поведението Ти и телесните Ти 
черти, Ти си Върховният Бог. Невъзможно е обикновено човешко същество да 
притежава подобни трансцендентални качества." 

ЧЧ Мадхя 8.44: Богът отвърна на Рамананда Рая: "Господине, ти си най-добрият сред 
най-възвишените отдадени; затова просто като те види, сърцето на всекиго се топи. 

ЧЧ Мадхя 8.45: Макар да съм един неотдаден маявади санняси, аз също плувам в 
океана на любовта към Кришна, просто като те докоснах. Какво да говорим за 
останалите? 

ЧЧ Мадхя 8.46: Сарвабхаума Бхаттачария е знаел, че ще стане така, затова, за да 
пречисти сърцето Ми, което е толкова твърдо, той Ме помоли да се срещна с теб." 

ЧЧ Мадхя 8.47: По такъв начин всеки от тях възхваляваше качествата на другия, и 
двамата бяха много щастливи да се видят. 

ЧЧ Мадхя 8.48: По това време един брахмана ваишнава, следвайки ведическите 
принципи, дойде и поднесе почитания. Той се просна пред Шри Чайтаня Махапрабху и 
Го покани на обяд. 

ЧЧ Мадхя 8.49: Бог Шри Чайтаня Махапрабху прие поканата, тъй като знаеше, че 
браминът е бхакта, и, като леко се усмихна, рече следното на Рамананда Рая. 

ЧЧ Мадхя 8.50: "Бих искал да послушам от теб за Бог Кришна. Наистина, умът ми 
жадува за това; затова искам да те видя отново." 

ЧЧ Мадхя 8.51-52: Рамананда Рая отвърна, "Господарю мой, макар да си дошъл да 
поправиш мен, падналата душа, умът ми все още не е пречистен просто от това, че Те 
видя. Моля Те, остани още пет или седем дни и милостиво пречисти замърсения ми ум. 
След толкова време умът ми със сигурност ще се пречисти." 
                                                 
33 Шримад Бхагаватам 10.8.4 
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ЧЧ Мадхя 8.53: Макар никой от двамата да не можеше да понесе да се разделят, при 
все това Рамананда Рая поднесе почитанията си на Бог Шри Чайтаня Махапрабху и си 
тръгна. 

ЧЧ Мадхя 8.54: Тогава Бог Шри Чайтаня Махапрабху отиде в дома на брамина, който 
Го беше поканил и обядва там. С падането на вечерта на същия ден и Рамананда Рая, и 
Богът копнееха да се срещнат отново. 

ЧЧ Мадхя 8.55: След като приключи с вечерното си къпане, Шри Чайтаня Махапрабху 
седна и зачака Рамананда Рая да дойде. Тогава, придружен от един слуга, Рамананда 
Рая дойде да Го види. 

ЧЧ Мадхя 8.56: Рамананда Рая се приближи към Бог Шри Чайтаня и Му поднесе 
почитанията си, а Богът го прегърна. Сетне те се усамотиха и заговориха за Кришна. 

ЧЧ Мадхя 8.57: Шри Чайтаня Махапрабху заповяда на Рамананда Рая: "Рецитирай 
стих от разкритите писания, касаещ най-висшата цел на живота." Рамананда отвърна: 
"Ако някой изпълнява предписаните си задължения в съответствие с общественото си 
положение, той пробужда своето изначално Кришна съзнание. 

ЧЧ Мадхя 8.58: "Върховният Господ, Бог Вишну, се обожава чрез правилно 
изпълнение на предписаните задължения в системата варна и ашрама. Няма друг начин 
да бъде удовлетворен Върховният Бог. Човек трябва да попада в институцията на 
четирите варни и ашрами."34 

ЧЧ Мадхя 8.59: Богът отвърна: "Това е нещо външно. По-добре ми кажи за някакъв 
друг начин." Рамананда отговори: "Да се поднасят резултатите от всички дейности на 
Кришна е същината на цялото съвършенство." 

ЧЧ Мадхя 8.60: Рамананда Рая продължи: "Мой скъпи сине на Кунти, каквото и да 
правиш, каквото и да ядеш, каквото и да поднасяш в жертва, каквото и да раздаваш 
като подаяние, каквито и въздържания да изпълняваш, всички резултати от тези 
дейности трябва да бъдат поднесени на Мен, Върховния Бог."35 

ЧЧ Мадхя 8.61: "Това също е външно," каза Шри Чайтаня Махапрабху. "Моля те, 
продължи да говориш още по тази тема." Рамананда Рая отвърна: "Да изоставиш 
предписаните си задължения в системата варнашрама е същината на съвършенството." 

ЧЧ Мадхя 8.62: Рамананда Рая продължи: "Предписаните задължения са описани в 
свещените писания. Ако човек ги анализира, той може напълно да разбере качествата и 
и недостатъците им, а сетне да ги изостави напълно, за да отдава служене на Върховния 
Бог. Такъв човек се счита за първокласен. 

                                                 
34 Вишну Пурана 3.8.9 

35 Бхагавад Гита 9.27 
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ЧЧ Мадхя 8.63: Както е споменато в писанията: "Като изоставиш всички видове 
религиозни и предписани задължения, ако дойдеш при Мен, Върховния Бог, и приемеш 
подслон, Аз ще те закрилям от всички греховни реакции в живота. Не се тревожи."36 

ЧЧ Мадхя 8.64: Като чу Рамананда Рая да отговаря така, Бог Чайтаня Махапрабху 
отново отхвърли становището му и каза: "Продължавай, кажи нещо повече." Тогава 
Рамананда Рая отвърна: "Преданото служене, примесено с емпирично знание, е 
същината на съвършенството." 

ЧЧ Мадхя 8.65: Рамананда Рая продължи: "Според Бхагавад Гита: "Онзи, който е 
установен по такъв трансцендентален начин, незабавно осъзнава Върховния Брахман и 
се изпълва с блаженство. Той никога не се оплаква, нито жадува за нещо и е еднакво 
разположен към всички живи същества. В такова състояние той достига чисто предано 
служене към Мен."37 

ЧЧ Мадхя 8.66: Като чу това, Богът, както обикновено, го отхвърли, считайки го за 
повърхностно предано служене. Той отново помоли Рамананда Рая да продължи да 
говори още, и Рамананда Рая отвърна: "Чистото предано служене без никаква отсянка 
на умозрително знание е есенцията на съвършенството." 

ЧЧ Мадхя 8.67: Рамананда Рая продължи: "Бог Брахма казва: "Мой скъпи Господи, 
онези предани, които са отхвърлили безличностното разбиране за Абсолютната Истина 
и са престанали да обсъждат емпирични философски истини, трябва да слушат от 
себепозналите се отдадени за Твоето свято име, форма, качества и забавления. Те 
трябва стриктно да следват принципите на преданото служене, въздържайки се от 
незаконен секс, комарджийство, опияняващи средства и убийство на животни. 
Отдавайки се напълно с тялото, думите и ума си, те могат да живеят в който и да е 
ашрам или обществена прослойка. Истината е, че подобен човек Те покорява, макар да 
си непокорим."38 

ЧЧ Мадхя 8.68: В този момент Шри Чайтаня Махапрабху отвърна: "Това е така, но 
можеш да кажеш и повече по въпроса." Тогава Рамананда Рая отговори: "Екстатичната 
любов към Върховния Бог е есенцията на съвършенството." 

ЧЧ Мадхя 8.69: Рамананда Рая продължи: "Докато в стомаха цари глад и жажда, 
разнообразните храни и напитки карат човек да се чувства щастлив. По същия начин, 
когато Богът е обожаван с чиста любов, различните дейности, извършвани в хода на 
това обожание, пробуждат трансцендентално блаженство в сърцето на предания."39 

ЧЧ Мадхя 8.70: "Чистото предано служене в Кришна съзнание не може да се добие 
дори чрез извършване на благочестиви дейности в стотици и хиляди животи. То може 

                                                 
36 Бхагавад Гита 18.66 

37 Бхагавад Гита 18.54 

38 Шримад Бхагаватам 10.14.3 

39 Бхакти Расамрита Синдху 1.1.11, Падявали 13 от Рупа Госвами 
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да бъде постигнато на една единствена цена — а именно, силната жажда да се постигне. 
Ако го намери някъде, човек трябва да го придобие незабавно."40 

ЧЧ Мадхя 8.71: Когато чу, че се стигна до спонтанната любов, Богът каза: "Това е 
добре, но ако знаеш повече, моля те, кажи Ми." В отговор Рамананда Рая каза: 
"Спонтанното любящо служене в настроение на прислужване — каквото обменят 
господар и слуга — е най-висшето съвършенство. 

ЧЧ Мадхя 8.72: "Човек се пречиства просто като чуе святото име на Върховния Бог, 
чиито лотосови нозе създават светите места за поклонение. Така че какво още остава 
непостигнато за онези, които са Негови слуги?"41 

ЧЧ Мадхя 8.73: "Като непрестанно Ти служи, човек се избавя от всички материални 
желания и е напълно умиротворен. Кога и аз ще стана Твой постоянен, вечен слуга и 
винаги ще изпитвам радост, че имам такъв съвършен господар?"42 

ЧЧ Мадхя 8.74: Като чу това от Рамананда Рая, Богът отново го помоли да мине още 
една стъпка по-нататък. В отговор, Рамананда Рая рече: "Любящото служене към 
Кришна, отдавано в настроение на приятелство, е най-висшето съвършенство. 

ЧЧ Мадхя 8.75: "Нито тези, които са заети със себереализация, почитайки сиянието 
Брахман на Бога, нито тези, които са заети с предано служене, приемайки Върховния 
Бог за господар, нито тези, които се намират в ноктите на мая, считайки Бога за 
обикновен човек, могат да проумеят, че някои извисени личности, след като са 
натрупали тонове благочестиви заслуги, сега си играят с Бога като приятелчета 
пастирчета."43 

ЧЧ Мадхя 8.76: Богът каза: "Това изложение е много добро, но, моля те, мини още по-
нататък." Тогава Рамананда Рая отвърна: "Любящото служене към Бога в родителско 
настроение е най-висшето съвършено състояние." 

ЧЧ Мадхя 8.77: Рамананда Рая продължи: "О брамине, какви благочестиви дейности е 
извършвал Нанда Махарадж, чрез които да получи Върховния Бог Кришна за свой син? 
А какви ли благочестиви постъпки е правила майка Яшода, та да накара Абсолютната 
Върховна Божествена Личност Кришна да й казва: "Майко!" и да суче от гръдта й?"44 

ЧЧ Мадхя 8.78: "Милостта, която майка Яшода получи от Кришна, даряващия 
освобождение, никога не е била добивана дори от Бог Брахма и Бог Шива, нито даже от 
богинята на щастието, която винаги пребивава на гърдите на Върховния Бог Вишну."45 

                                                 
40 Падявали 14 от Рупа Госвами 

41 Шримад Бхагаватам 9.5.16 

42 Стотра-ратна 43 от Ямуначария 

43 Шримад Бхагаватам 10.12.11 

44 Шримад Бхагаватам 10.8.46 

45 Шримад Бхагаватам 10.9.20 
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ЧЧ Мадхя 8.79: Богът каза: "Твърденията ти несъмнено стават все по-добри с всяко 
следващо, но едно друго трансцендентално отношение ги надминава всичките; можеш 
да говориш за него като за най-висшето." Тогава Рамананда Рая отвърна: "Интимната 
любовна привързаност към Кришна е най-върховната степен в любовта към Бога. 

ЧЧ Мадхя 8.80: "Когато Бог Шри Кришна танцуваше с гопите в раса-лила, Той ги 
прегръщаше през шиите с ръцете си. Подобна трансцендентална благодат никога не е 
била дарявана на богинята на щастието, нито на други спътнички в духовния свят. 
Дори най-прекрасните девойки на райските планети не са си даже и помисляли за 
такова нещо, макар сиянието и аромата на снагите им да наподобяват красотата и 
уханието на лотосови цветя. Какво да говорим за земните жени, които може да са 
много, много красиви според материалните преценки?"46 

ЧЧ Мадхя 8.81: "Внезапно, заради чувствата им на раздяла, Бог Кришна се появи сред 
гопите, облечен в жълти одежди, нагизден с гирлянд от цветя. Лотосовото му лице се 
усмихваше и Той директно привличаше ума на Купидон."47 

ЧЧ Мадхя 8.82: Има различни начини и процеси, чрез които човек може да постигне 
милостта на Бог Кришна. Всички тези трансцендентални процеси ще бъдат изследвани 
от гледна точка на съпоставянето им по важност. 

ЧЧ Мадхя 8.83: Вярно е, че каквито и взаимоотношения да има някой предан с Бога,  
те са най-добрите за него; при все това, ако изследваме всички различни методи от 
неутрална позиция, разбираме, че има по-висши и по-низши степени на любов. 

ЧЧ Мадхя 8.84: "Нарастващата любов се изпитва в няколко вкуса, всеки един по-висш 
от другия. Но онази любов, която е с най-висш вкус в постепенното нарастване на 
желанието, се проявява под формата на интимна любов."48 

ЧЧ Мадхя 8.85: Има постепенен ред на подобрение на трансденденталните настроения 
в посока от първите към последните. Във всяко следващо настроение се проявяват 
качествата на предходното, като се започне от две, сетне три, и така докато се стигне до 
пет пълни качества. 

ЧЧ Мадхя 8.86: С нарастването на качествата нараства и вкусът във всяка една от 
расите. Затова качествата, които се откриват в шанта-раса, дася-раса, сакхя-раса и 
ватсаля-раса до едно са проявени в интимната любов [мадхуря-раса]. 

ЧЧ Мадхя 8.87: Качествата на материалните елементи — ефир, въздух, огън, вода и 
земя — се увеличават едно след друго в постепенен процес от едно, две, три, и в 
последната степен, в елемента земя, всички пет качества са напълно видими. 

ЧЧ Мадхя 8.88: Пълното постигане на лотосовите нозе на Бог Кришна става възможно 
чрез божествена любов, и по-специално мадхуря-раса, интимната любов. Бог Кришна 

                                                 
46 Шримад Бхагаватам 10.47.60 

47 Шримад Бхагаватам 10.32.2 

48 Бхакти Расамрита Синдху 2.5.38 
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действително е уловен от такъв стандарт на любов. Това е заявено в "Шримад 
Бхагаватам." 

ЧЧ Мадхя 8.89: "Бог Кришна каза на гопите: "Начинът да се постигне милостта Ми е 
любящо служене към Мен, а за щастие вие всички именно това правите. Онези живи 
същества, които Ми отдават служене, са достойни да бъдат пренесени в духовния свят 
и да постигнат вечен живот, изпълнен със знание и блаженство."49 

ЧЧ Мадхя 8.90: Бог Кришна е обещал завинаги: ако някой Му отдава служене, Кришна 
съответно му дава същото количество успех в преданото служене към Бога. 

ЧЧ Мадхя 8.91: "[Според Бог Кришна в "Бхагавад Гита":] "По какъвто начин всеки Ми 
се отдава, по такъв начин и Аз го възнаграждавам. Всеки следва Моя път във всяко 
едно отношение, о сине на Притха."50 

ЧЧ Мадхя 8.92: В "Шримад Бхагаватам" (10.32.22) се казва, че Кришна не може да 
отвърне пропорционално на преданото служене в мадхуря-раса; затова Той винаги 
остава длъжник на подобни отдадени. 

ЧЧ Мадхя 8.93: "Когато гопите бяха надмогнати от неудовлетворение поради 
отсъствието на Бог Криша от раса-лила, Кришна се върна при тях и им каза: "Мои 
скъпи гопи, нашите срещи без съмнение са чисти от всякакво материално замърсяване. 
Трябва да ви призная, че и в безброй животи ще ми бъде невъзможно да изплатя дълга 
си към вас, защото вие прекъснахте връзките на семейния живот само, за да Ме 
търсите. Така че съм неспособен да ви се отплатя. Затова ви моля да бъдете 
удовлетворени от собствените си искрени постъпки."51 

ЧЧ Мадхя 8.94: Макар че безподобната красота на Кришна е най-висшата сладост на 
божествената любов, сладостта Му нараства безгранично, когато Той е сред гопите. 
Следователно любовният обмен между Кришна и гопите е най-висшето съвършенство 
в любовта към Бога. 

ЧЧ Мадхя 8.95: "Въпреки че синът на Деваки, Върховният Бог, е изворът на всички 
видове красота, когато е сред гопите Той при все това става още по-красив, защото 
наподобява скъпоценния камък мараката, обкръжен от злато и други съкровища."52 

ЧЧ Мадхя 8.96: Бог Чайтаня Махапрабху отвърна: "Това определено е пределът на 
съвършенството, но моля те, бъди милостив към Мен и Ми говори още, ако има още." 

ЧЧ Мадхя 8.97: Рамананда Рая отвърна: "До ден днешен не познавах никой в този 
материален свят, който би могъл да продължава да търси отвъд тази степен на 
преданото служене. 

                                                 
49 Шримад Бхагаватам 10.82.44 

50 Бхагавад Гита 4.11 

51 Шримад Бхагаватам 10.32.22 

52 Шримад Бхагаватам 10.33.6 
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ЧЧ Мадхя 8.98: "Сред любовните афери на гопите," продължи Рамананда Рая, 
"любовта на Шримати Радхарани към Кришна е най-възвишена. Наистина, славата на 
Шримати Радхарани е високо ценена във всички разкрити писания. 

ЧЧ Мадхя 8.99: "Точно както Шримати Радхарани е най-скъпа на Кришна, Нейното 
езеро [Радха-кунда] Му е също толкова скъпо. Сред всички гопи Шримати Радхарани е 
най-личната и е много скъпа на Бог Кришна."53 

ЧЧ Мадхя 8.100: "[Когато гопите заговориха помежду си, те казаха:] "Скъпи 
приятелки, тази гопи, която Кришна е отвел насаме в отдалечено кътче, несъмнено 
трябва да е обожавала Бога повече от всяка друга."54 

ЧЧ Мадхя 8.101: Бог Чайтаня Махапрабху каза: "Моля те, разказвай още. За Мен е 
огромно щастие да те слушам, защото река от несравним нектар се лее от устните ти. 

ЧЧ Мадхя 8.102: По време на танца раса Шри Кришна не обменяше любовни 
взаимоотношения с Шримати Радхарани, тъй като останалите гопи бяха там. Заради 
присъствието на другите, интензивната любов между Радха и Кришна не бе проявена. 
Затова Той Я открадна. 

ЧЧ Мадхя 8.103: Щом Бог Кришна изостави компанията на останалите гопи заради 
Шримати Радхарани, ясно е, че изпитва силна любов към Нея." 

ЧЧ Мадхя 8.104: Рамананда Рая продължи: "Моля чуй затова от мен за славата на 
любовните дела на Шримати Радхарани. Те нямат равни в тези три свята. 

ЧЧ Мадхя 8.105: Като видя, че Кришна се отнася към Нея както към всички останали 
гопи, Шримати Радхарани лукаво напусна кръга на танца раса. Тъй като Му липсваше 
присъствието на Шримати Радхарани, Кришна, много нещастен, започна да скърби и се 
заскита из горите да Я търси. 

ЧЧ Мадхя 8.106: "Бог Кришна, врагът на Камса, прегърна Шримати Радхарани в 
сърцето си, защото желаеше да танцува с Нея. Така Той напусна арената на танца раса 
и компанията на всички останали красиви девойки от Враджа. 

ЧЧ Мадхя 8.107: Ранен от стрелата на Купидон, горчиво съжалявайки, че не се бе 
отнесъл добре с Шримати Радхарани, Мадхава, Бог Кришна, започна да Я търси по 
бреговете на река Ямуна. Като не успя да Я намери, Той се скри във вриндаванските 
храсти и заплака."55 

ЧЧ Мадхя 8.108: Размисляйки само върху тези два стиха, човек може да разбере какъв 
нектар се таи в тези взаимоотношения. Прилича досущ на отпушване на мина от 
нектар. 

                                                 
53 стих от Падма Пурана, включен в "Лагху Бхагаватамрита" 2.1.45 от Рупа Госвами 

54 Шримад Бхагаватам 10.30.28 

55 Гита Говинда 3.1-2 от Джаядева Госвами 
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ЧЧ Мадхя 8.109: Макар Кришна да се намираше сред стотици хиляди гопи по време на 
танца раса, при все това Той оставаше в един от Своите трансцендентални образи до 
Шримати Радхарани. 

ЧЧ Мадхя 8.110: Бог Кришна обичайно се отнася равноправно към всички, но заради 
противоречивата екстатична любов на Шримати Радхарани, имаше противопоставящи 
се елементи. 

ЧЧ Мадхя 8.111: "Развитието на любовните взаимоотношения между младеж и 
девойка е като движението на змия. Поради това възникват два вида гняв между 
момъка и девойката — гняв с причина и гняв без причина."56 

ЧЧ Мадхя 8.112: Когато Радхарани напусна танца раса гневна и негодуваща, Бог 
Кришна много се обезпокои, тъй като не Я виждаше. 

ЧЧ Мадхя 8.113: Желанието на Бог Кришна в кръга раса-лила е осъществено изцяло, 
но Шримати Радхарани е свързващата нишка на това желание. 

ЧЧ Мадхя 8.114: Танцът раса не сияе в сърцето на Кришна без Шримати Радхарани. 
Затова Той също напусна кръга на танца раса и тръгна да Я търси. 

ЧЧ Мадхя 8.115: Когато тръгна да търси Шримати Радхарани, Кришна се скиташе тук 
и там. Без да я намери, ранен от стрелата на Купидон, Той зарида. 

ЧЧ Мадхя 8.116: Щом страстните желания на Кришна не срещнаха удовлетворение 
дори всред стотици хиляди гопи и Той хукна да търси Шримати Радхарани, лесно 
можем да разберем какви неземни качества притежава Тя." 

ЧЧ Мадхя 8.117: Като чу това, Бог Чайтаня Махапрабху каза на Рамананда Рая: "Това, 
заради което дойдох в твоята обител, сега стана обект на истината в Моето знание. 

ЧЧ Мадхя 8.118: Сега проумях върховната цел на живота и процеса за постигането й. 
При все това си мисля, че има още нещо по-нататък и умът Ми копнее да го притежава. 

ЧЧ Мадхя 8.119: Имай милостта да опишеш трансценденталните характеристики на 
Кришна и на Шримати Радхарани. Разкрий също и истината за трансценденталните 
взаимоотношения и за трансценденталната форма на божествената любов. 

ЧЧ Мадхя 8.120: Милостиво Ми обясни всички тези истини. Никой освен теб не може 
да ги разясни." 

ЧЧ Мадхя 8.121: Шри Рамананда Рая отвърна: "Аз не зная нищичко за това. Просто 
изричам думите, които Ти ме караш да говоря. 

ЧЧ Мадхя 8.122: Аз само повтарям като папагал наставленията, които ми даваш. Ти си 
самият Върховен Бог. Кой може да разбере Твоите драматични представления? 

                                                 
56 Уджвала Ниламани (Шрингара-бхеда-катхана 102) от Рупа Госвами 
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ЧЧ Мадхя 8.123: Ти ме вдъхновяваш отвътре в сърцето и ме караш да говоря с езика. 
Аз не зная дали се изразявам добре или зле." 

ЧЧ Мадхя 8.124: Бог Чайтаня Махапрабху каза: "Аз съм един отреченик маявади и 
дори не зная какво представлява трансценденталното любовно служене на Бога. Аз 
просто плувам в океана на философията Маявада. 

ЧЧ Мадхя 8.125: Благодарение на общуването със Сарвабхаума Бхаттачария, умът Ми 
се просветли. Затова го попитах за истините за трансценденталното любовно служене 
на Кришна. 

CC Madhya 8.126: Сарвабхаума Бхаттачария Ми каза: "Аз всъщност не познавам 
темите за Кришна. Те всичките са известни само на Рамананда Рая, но него го няма 
тук." 

ЧЧ Мадхя 8.127: Бог Чайтаня Махапрабху продължи: "След като научих за славата ти, 
аз дойдох в твоя град. Но ти ме възхваляваш с думи от уважение, понеже съм санняси в 
ордена на отречението. 

ЧЧ Мадхя 8.128: Без значение дали човек е брахмана, санняси или шудра, той може да 
стане духовен учител ако познава науката за Кришна." 

ЧЧ Мадхя 8.129: Шри Чайтаня Махапрабху продължи: "Моля те, не се опитвай да Ме 
залъгваш, считайки Ме за учен санняси. Моля те, донеси удовлетворение на ума Ми 
просто като описваш темите за Радха и Кришна." 

ЧЧ Мадхя 8.130-131: Шри Рамананда Рая беше велик отдаден и много обичаше Бога, и 
макар умът му да не можеше да бъде покрит от илюзорната енергия на Кришна, и 
макар да разбираше мислите на Бога, които бяха много силни и интензивни, Рамананда 
донякъде се смути. 

ЧЧ Мадхя 8.132: Шри Рамананда Рая каза: "Аз съм просто една танцуваща 
марионетка, а Ти дърпаш конците. Както ме накараш да танцувам, така и ще го правя. 

ЧЧ Мадхя 8.133: Мой скъпи Господи, езикът ми е като струнен инструмент, а Ти си 
неговият музикант. Затова аз просто откликвам на онова, което се появява в ума Ти." 

ЧЧ Мадхя 8.134: Сетне Рамананда Рая заговори за кришна-таттва: "Кришна  е 
Върховната Божествена Личност," каза той. "Той лично е изначалният Господ, изворът 
на всички инкарнации и причината на всички причини. 

ЧЧ Мадхя 8.135: Съществуват безброй планети Ваикунтха, както и безброй 
инкарнации. В материалния свят също има безчет вселени, а Кришна е върховното 
вместилище на всички тях. 

ЧЧ Мадхя 8.136: Трансценденталното тяло на Шри Кришна е вечно и изпълнено с 
блаженство и знание. Той е синът на Нанда Махараджа. Изпълнен е с всички 
съвършени достояния и енергии, както и с цялата духовна сладост. 
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ЧЧ Мадхя 8.137: "Кришна, който е познат като Говинда, е върховният господар. Той 
има вечно, блажено, духовно тяло. Той е източникът на всички. Той няма друг 
източник, тъй като е първоначалната причина на всички причини."57 

ЧЧ Мадхя 8.138: В духовната област Вриндавана, Кришна е духовният, вечно млад 
Купидон. Той е обожаван чрез възпяване на Кама-гаятри-мантра, с духовното семе 
клим. 

ЧЧ Мадхя 8.139: Самото Му име – Кришна – означава, че Той привлича дори Купидон. 
Затова Той е привлекателен за всички – мъжки и женски, подвижни и неподвижни 
живи същества. Всъщност, Кришна е познат като всепривличащия. 

ЧЧ Мадхя 8.140: "Когато Кришна напусна танца раса-лила, гопите много се натъжиха, 
но докато скърбяха, Кришна се появи отново в жълтите си одежди. Нагизден с гирлянд 
от цветя, усмихнат, Той бе привлекателен дори за Купидон. Ето как се показа Кришна 
сред гопите."58 

ЧЧ Мадхя 8.141: Всеки един отделен предан изпитва определен тип трансцендентално 
взаимоотношение с Кришна. Но във всички трансцендентални взаимоотношения 
преданият е обожаващият [ашрая], а Кришна е обектът на обожание [вишая]. 

ЧЧ Мадхя 8.142: "Слава на Кришна, Върховния Бог! По силата на излъчването на 
привлекателните си черти, Той покори гопите на име Тарака и Пали, и си присвои 
умовете на Шяма и Лалита. Той е най-пленителният любим на Шримати Радхарани и е 
извор на наслада за преданите във всички трансцендентални взаимоотношения."59 

ЧЧ Мадхя 8.143: "Кришна е всепривличащ за преданите във всички настроения, тъй 
като е олицетворение на интимната сладост. Кришна привлича не само всички 
отдадени, но и самия себе си. 

ЧЧ Мадхя 8.144: "Мои скъпи приятелки, вижте само как Шри Кришна се наслаждава 
на пролетта! С гопите, прегърнали всеки от крайниците Му, Той е като самото 
олицетворение на страстната любов. С трансценденталните си забавления Той оживява 
всички гопи и цялото творение. С нежните си синкаво-черни ръце и нозе, 
наподобяващи сини лотосови цветя, Той сътворява празник за Купидон."60 

ЧЧ Мадхя 8.145: Той привлича също и Нараяна, който е инкарнация на Санкаршана, 
съпруг на богинята на щастието. Той привлича не само Нараяна, но и всички жени, 
начело с богинята на щастието, съпругата на Нараяна. 

ЧЧ Мадхя 8.146: "[Обръщайки се към Кришна и Арджуна, Бог Маха Вишну 
(Махапуруша) каза:] "Понеже исках да ви видя и двамата, затова доведох синовете на 
брахмана тук. Вие двамата се появихте в материалния свят, за да възстановите 

                                                 
57 Брахма Самхита 5.1 

58 Шримад Бхагаватам 10.32.2 

59 Бхакти Расамрита Синдху, встъпителен стих 

60 Гита Говинда 1.11 



  135

религиозните принципи, и двамата дойдохте тук с всичките си енергии. След като 
убиете всички демони, моля ви, бързо се върнете в духовния свят."61 

ЧЧ Мадхя 8.147: "О Господи, ние не знаем как змията Калия се е сдобила с такава 
възможност да бъде докосната от прахта на Твоите лотосови нозе. За да постигне тази 
цел, богинята на щастието извършва отречения векове наред, отказвайки се от всички 
останали желания и спазвайки сурови обети. Наистина, не знаем как тази змия Калия 
получи такава възможност."62 

ЧЧ Мадхя 8.148: Сладостта на Бог Кришна е толкова привлекателна, че отнася дори 
собствения Му ум. Затова дори самият Той иска да прегърне себе си. 

ЧЧ Мадхя 8.149: "Виждайки собственото си отражение в колоната от скъпоценни 
камъни в Своя палат в Дварака, Кришна поиска да я прегърне, казвайки: "Уви, никога 
не съм виждал преди подобна личност. Кой ли е Той? Само като Го видях, закопнях да 
Го прегърна, точно като Шримати Радхарани."63 

ЧЧ Мадхя 8.150: После Шри Рамананда Рая каза: "Така накратко описах изначалния 
облик на Върховния Бог. Сега нека опиша позицията на Шримаи Радхарани. 

ЧЧ Мадхя 8.151: Кришна притежава безгранични енергии, които могат да бъдат 
разделени на три основни части. Те са духовната енергия, материалната енергия и 
междинната енергия, която е позната като живите същества. 

ЧЧ Мадхя 8.152: С други думи, всички те са енергии на Бога — вътрешна, външна и 
междинна. Обаче вътрешната е личната енергия на Бога и стои над останалите две. 

ЧЧ Мадхя 8.153: "Изначалната енергия на Бог Вишну е по-висша, или духовна, и 
живите същества всъщност принадлежат на тази по-висша енергия. Но има и друга 
енергия, наречена материална енергия, която е изпълнена с невежество."64 

ЧЧ Мадхя 8.154: Изначално Бог Кришна е сач-чид-ананда-виграха65, 
трансценденталната форма на вечност, блаженство и знание; затова Неговата лична 
енергия, вътрешната енергия, има три различни форми. 

ЧЧ Мадхя 8.155: Хладини е Неговият аспект на блаженството; сандхини – на вечното 
съществуване; а самвит - на познанието, което също се приема като знание. 

ЧЧ Мадхя 8.156: "Мой скъпи Господи, Ти си трансценденталният извор на всички 
трансцендентални качества. Твоите енергии на насладата, на съществуването и на 
познанието са всъщност една вътрешна духовна енергия. Обусловената душа, макар в 
действителност да е духовна, понякога изпитва наслада, понякога болка, а понякога 
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смесица от болка и наслада. Това се дължи на досега й с материята. Но тъй като Ти си 
над всички материални характеристики, те не се откриват у Теб. Твоята по-висша 
духовна енергия е напълно трансцендентална, и за Теб не съществува такова нещо като 
относително удоволствие, удоволствие примесено с болка, или самата болка."66 

ЧЧ Мадхя 8.157: Енергията, наречена хладини, доставя на Кришна трансцендентално 
удоволствие. Посредством тази енергия на насладата, Кришна лично вкусва цялата 
духовна наслада. 

ЧЧ Мадхя 8.158: Бог Кришна вкусва всякакви видове трансцендентално щастие, макар 
сам Той да е олицетворение на щастието. Насладата, вкусвана от Неговите чисти 
предани, също се проявява чрез Неговата енергия на удоволствието. 

ЧЧ Мадхя 8.159: Най-есенциалната част на тази енергия на насладата е божествената 
любов [према]. Следователно, описването на божествената любов също е 
трансцендентална сладост, изпълнена с удоволствие. 

ЧЧ Мадхя 8.160: Есенциалната част на божествената любов се нарича махабхава, 
трансцендентален екстаз, и този екстаз е представен от Шримати Радхарани. 

ЧЧ Мадхя 8.161: "Сред гопите от Вриндавана, Шримати Радхарани и друга една гопи 
са считани за най-главни. Но когато сравняваме гопите, изглежда, че Шримати 
Радхарани е най-важната, тъй като Нейната истинска природа изразява най-висшия 
екстаз на любовта. Любовният екстаз, който преживяват останалите гопи, не може да 
бъде сравнен с този на Шримати Радхарани."67 

ЧЧ Мадхя 8.162: Снагата на Шримати Радхарани е същинска трансформация на 
божествената любов; Тя е най-свидната приятелка на Кришна, и това се знае по целия 
свят. 

ЧЧ Мадхя 8.163: "Обожавам Говинда, предвечния Бог, който пребивава в собствената 
си обител, Голока, заедно с Радха, наподобяваща Неговата духовна фигура и 
въплъщаваща енергията на екстаза [хладини]. Придружават Ги Нейните доверени 
приятелки, които са продължения на тялото Й и са напоени и проникнати от вечно-
блажена духовна раса."68 

ЧЧ Мадхя 8.164: Този върховен екстаз на Шримати Радхарани е есенцията на 
духовния живот. Единствената Й работа е да сбъдва желанията на Кришна. 

ЧЧ Мадхя 8.165: Шримати Радхарани е най-прекрасната духовна перла, а другите гопи 
- Лалита, Вишакха и останалите — са експанзии на духовното Й тяло. 

ЧЧ Мадхя 8.166: Трансценденталната снага на Шримати Радхарани е сияйна на цвят и 
е изпълнена с неземни ухания. Обичта на Бог Кришна към Нея е като ароматен масаж. 

                                                 
66 Вишну Пурана 1.12.69 

67 Уджвала Ниламани 4.3 

68 Брахма Самхита 5.37 



  137

ЧЧ Мадхя 8.167: Първата си баня Шримати Радхарани взима в струите на нектара на 
състраданието, а втората си баня – в нектара на младостта. 

ЧЧ Мадхя 8.168: След като се изкъпе по пладне, Радхарани се къпе отново в нектара на 
телесното сияние и си слага дрехата на срамежливостта, която е Нейното черно 
копринено сари. 

ЧЧ Мадхя 8.169: Любовта на Шримати Радхарани към Кришна е Нейната блуза, която 
розовее на цвят. Сетне Тя покрива гръдта си с шал, изтъкан от нежна обич и гняв към 
Кришна. 

ЧЧ Мадхя 8.170: Личната красота на Шримати Радхарани е червеникавият прашец, 
познат като кункума, обичта Й към приятелките Й е сандалова паста, а сладката Й 
усмивка е камфор. Всички тези съставки, смесени заедно, са втрити в снагата Й. 

ЧЧ Мадхя 8.171: Съкровената любов към Кришна е обилен мускус, с който е украсено 
цялото Й тяло. 

ЧЧ Мадхя 8.172: Хитрина и прикрит гняв са прическата на косата Й. Ревнивият гняв е 
коприненият шал, покриващ тялото Й. 

ЧЧ Мадхя 8.173: Привързаността Й към Кришна е аленият цвят от бетелови ядки по 
блестящите Й устни. Двуличието Й в любовните дела е черният грим около очите Й. 

ЧЧ Мадхя 8.174: Накитите, украсяващи тялото Й, са пламтящите екстази на 
добродетелта и неспирно нарастващите видове възторг, начело с ликуването. Всички 
тези форми на екстаз гиздят цялата Й снага. 

ЧЧ Мадхя 8.175: Двадесетте вида екстатични симптоми, като се започне с кила-
кинчита, също украсяват тялото Й. Нейните трансцендентални качества са гирляндът 
от цветя, който виси по цялата дължина на снагата Й. 

ЧЧ Мадхя 8.176: На красивото Й, широко чело сияе тилакът на добрата съдба. 
Различните Й любовни занимания са перли, а сърцето Й е Нейният медальон. 

ЧЧ Мадхя 8.177: Гопите приятелки на Шримати Радхарани са Нейните мисли, които 
се въртят около забавленията на Шри Кришна. Тя поставя ръката си на рамото на една 
Своя дружка, която олицетворява младостта. 

ЧЧ Мадхя 8.178: Ложето на Шримати Радхарани е гордостта и то е разположено в 
обителта на Нейното телесно ухание. Тя винаги седи там, мечтаейки да е заедно с 
Кришна. 

ЧЧ Мадхя 8.179: Обеците на Шримати Радхарани са името, славата и качествата на 
Бог Кришна. Великолепието на името, славата и качествата на Кришна винаги 
пропиват думите Й. 

ЧЧ Мадхя 8.180: Шримати Радхарани кара Кришна да пие меда на интимната връзка. 
Затова Тя е заета да сбъдва всички страстни желания на Кришна. 
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ЧЧ Мадхя 8.181 Шримати Радхарани е мина, изпълнена с безценните съкровища на 
любовта към Кришна. Трансценденталната Й снага блика от несравними духовни 
качества. 

ЧЧ Мадхя 8.182: "Ако някой пита кой е източникът на любовта към Кришна, 
отговорът е, че източникът е единствено в Шримати Радхарани. Кой е най-свидният 
другар на Кришна? Отговорът отново е единствено Шримати Радхарани. Никой друг. 
Косите на Шримати Радхарани са много къдрави, очите Й неспирно се стрелкат насам-
натам, а гръдта Й е твърда. Понеже всички неземни качества са проявени в Шримати 
Радхарани, единствена Тя е способна да сбъдне желанията на Кришна. Никой друг."69 

ЧЧ Мадхя 8.183-184: Дори Сатябхама, една от цариците на Шри Кришна, желае 
щастливото положение и възвишените качества на Шримати Радхарани. Всички гопи 
се учат на изкуството да се обличат от Шримати Радхарани, и дори богинята на 
щастието, Лакшми, и съпругата на Шива, Парвати, копнеят за Нейната красота и 
качества. Даже Арундхати, прославената и благочестива жена на Васищха, също желае 
да подражава на верността и религиозните принципи на Шримати Радхарани. 

ЧЧ Мадхя 8.185: Дори самият Бог Кришна не може да достигне до предела на 
трансценденталните качества на Шримати Радхарани. Как би могло тогава да ги изброи 
едно незначително живо същество?" 

ЧЧ Мадхя 8.186: Бог Шри Чайтаня Махапрабху отвърна: "Сега вече разбрах истината 
за любовните отношения между Радха и Кришна. Въпреки всичко, все още искам да 
чуя как Те двамата се наслаждават на тази любов." 

ЧЧ Мадхя 8.187: Рая Рамананда отвърна: "Бог Кришна е дхира-лалита, защото винаги 
може да държи приятелките си в подчинено положение. Така единственото Му 
занимание е да се наслаждава на чувствени удоволствия. 

ЧЧ Мадхя 8.188: "Онзи който винаги е изящен и младолик, който умело се шегува и не 
се тревожи, и който може да държи приятелките си винаги в подчинение, се нарича 
дхира-лалита."70 

ЧЧ Мадхя 8.189: Ден и нощ Бог Шри Кришна се наслаждава на общуването с 
Шримати Радхарани във вриндаванските храсти. Така Неговата юношеска възраст 
намира пълнотата си благодарение на забавленията с Шримати Радхарани. 

ЧЧ Мадхя 8.190: "Бог Кришна заговори за любовните Им дейности от миналата нощ и 
накара Шримати Радхарани да затвори очи от срам. Възползвайки се от тази 
възможност, Шри Кришна нарисува най-различни делфини по гърдите Й. Така стана 
много опитен художник в очите на всички гопи. В такива забавления Богът се 
наслаждаваше на пълнотата на Своята младост."71 
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ЧЧ Мадхя 8.191: Шри Чайтаня Махапрабху каза: "Това е много хубаво, но, моля те, 
продължи." Тогава Рая Рамананда отвърна: "Не мисля, че интелигентността ми се 
простира отвъд това." 

ЧЧ Мадхя 8.192: Тогава Рая Рамананда довери на Шри Чайтаня Махапрабху, че 
съществува и друга тема, позната като према-виласа-виварта. "Можеш да чуеш за това 
от мен," каза Рамананда Рая, "но не зная дали ще Ти хареса или не." 

ЧЧ Мадхя 8.193: Казвайки това, Рамананда Рая запя една песен, която беше съчинил, 
но в екстаза на божествената любов Шри Чайтаня Махапрабху веднага запуши устата 
на Рамананда с дланта си. 

ЧЧ Мадхя 8.194: "Уви, преди да започнем да се срещаме, помежду Ни още отначало 
имаше привличане, породено от обмяна на погледи. Така привързаността нарастваше. 
Тя растеше все повече и повече, без предел. Сега тази привързаност се е превърнала в 
нещо естествено помежду Ни. Не е заради Кришна, наслаждаващият се, нито е заради 
Мен, доставящата наслада. Не е така. Тази привързаност стана възможна заради 
взаимните Ни срещи. Този взаимен обмен на привличане е познат като манобхава, или 
Купидон. Умът на Кришна и Моят ум са се слели. По време на раздялата е много 
трудно да се разказва за тези любовни дела. Моя скъпа приятелко, макар че Кришна 
може да е забравил всички тези неща, ти можеш да разбереш и да Му предадеш това 
послание. Но при първата Ни среща нямаше пратеник помежду Ни, нито съм молила 
някого да отива при Него. Всъщност, петте стрели на Купидон бяха Наш посредник. 
Сега, по време на раздялата, това привличане е нараснало до друга екстатична фаза. 
Моя скъпа приятелко, моля те, бъди пратеничка от Мое име. Ето какви са 
последствията, когато се влюбиш в някой красавец." 

ЧЧ Мадхя 8.195: "О Мой Господи, Ти живееш в горите на хълма Говардхана и, като 
царя на слоновете, си много вещ в изкуството на интимната любов. О господарю на 
вселената, Твоето сърце и сърцето на Шримати Радхарани са като шеллак, и сега се 
топят в духовната Ти пот. Затова човек вече не може да различи Теб от Шримати 
Радхарани. Сега вие сте слели наново пробудената си любов, която е като цинобър, с 
разтопените си сърца, и за благото на целия свят и двамата сте обагрили сърцата си в 
алено всред огромния палат на вселената."72 

ЧЧ Мадхя 8.196: Шри Чайтаня Махапрабху потвърди тези стихове, рецитирани от 
Шри Рамананда Рая, казвайки: "Това е пределът на целта на човешкия живот. 
Единствено по твоята милост можах накрая да я разбера. 

ЧЧ Мадхя 8.197: Целта на живота не може да бъде осъществена докато човек не 
започне да практикува процеса. Сега, понеже си толкова милостив към Мен, моля те, 
опиши начините, по които тази цел може да бъде постигната." 

ЧЧ Мадхя 8.198: Шри Рамананда Рая отвърна: "Аз не зная какво говоря, но Ти ме 
караш да казвам това, което изричам, било то добро или лошо. Аз просто повтарям това 
послание. 
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ЧЧ Мадхя 8.199: В тези три свята кой е толкова необезпокояван, та да остане 
непоклатим докато Ти манипулираш различните си енергии? 

ЧЧ Мадхя 8.200: Всъщност, Ти говориш през устата ми и в същото време слушаш. 
Това е много загадъчно. Тъй или инак, милостиво чуй обяснението на процеса, чрез 
който може да бъде постигната целта. 

ЧЧ Мадхя 8.201: Забавленията на Радха и Кришна са много поверителни. Те не могат 
да бъдат разбрани чрез настроенията на служене, приятелство или родителска обич. 

ЧЧ Мадхя 8.202: В действителност, само гопите имат право да разбират тези 
трансцендентални забавления, и единствени те биха могли да ги обясняват. 

ЧЧ Мадхя 8.203: Без гопите, тези забавления между Радха и Кришна няма как да 
бъдат подхранвани. Единствено с тяхна помощ се разпространяват тези забавления. 
Тяхната работа е да вкусват сладостта им. 

ЧЧ Мадхя 8.204-205: Без помощта на гопите, никой не може да навлезе в тези 
забавления. Единствено онзи, който обожава Бога в екстаза на гопите, следвайки 
техните стъпки, може да се занимава със служене на Шри Шри Радха-Кришна в 
шубраците на Вриндавана. Единствено тогава той би бил способен да разбере 
интимната любов между Радха и Кришна. Няма друг начин за разбиране. 

ЧЧ Мадхя 8.206: "Забавленията на Шри Радха и Кришна са самоозаряващи се. Те са 
олицетворение на щастието и са безгранични и всемогъщи. Макар да е така, духовното 
настроение на тези забавления никога не е пълно без гопите, личните приятелки на 
Бога. Върховният Бог никога не е завършен без Своите духовни енергии; затова, докато 
не приеме подслона на гопите, човек не може да встъпи в компанията на Радха и 
Кришна. Кой може да се интересува от Техните духовни забавления, без да е приел 
подслона им?"73 

ЧЧ Мадхя 8.207: Има един необясним факт за естествената склонност на гопите. 
Гопите никога не искат да се наслаждават с Кришна лично. 

ЧЧ Мадхя 8.208: Щастието на гопите нараства десет милиона пъти когато те служат 
да увлекат Шри Шри Радха Кришна в Техните трансцендентални забавления. 

ЧЧ Мадхя 8.209: По природа Шримати Радхарани е досущ като увивното растение на 
божествената любов, а гопите са клонките, цветчетата и листата на това увивно 
растение. 

ЧЧ Мадхя 8.210: Когато нектарът на забавленията на Кришна напръска това увивно 
растение, щастието, което извличат клонките, цветчетата и листата, е десет милиона 
пъти по-голямо отколкото това, което получава самото растение. 

ЧЧ Мадхя 8.211: "Всички гопи, личните приятелки на Шримати Радхарани, са равни на 
Нея. Кришна доставя радост на жителите на Враджабхуми, точно както луната доставя 
радост на лотосовото цвете. Неговата даряваща наслада енергия е позната като 
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ахладини, чийто активен принцип е Шримати Радхарани. Тя е сравнена с увивно 
растение с напъпили цветчета и листица. Когато нектарът от забавленията на Кришна 
ороси Шримати Радхарани, всичките Й приятелки, гопите, незабавно оценят тази 
наслада стотици пъти повече, отколкото ако бяха напръскани самите те. Всъщност, 
това изобщо не е чудно."74 

ЧЧ Мадхя 8.212: Въпреки че гопите, приятелките на Шримати Радхарани, не искат да 
се наслаждават лично директно с Кришна, Шримати Радхарани се старае да накара 
Кришна да се наслаждава с гопите. 

ЧЧ Мадхя 8.213: Под различен предлог понякога Шримати Радхарани изпраща гопите 
при Кришна само, за да им даде възможност да общуват пряко с Него. В такива 
моменти Тя се наслаждава на десет милиона пъти по-голямо щастие от онова, на което 
се радва в прякото общуване. 

ЧЧ Мадхя 8.214: Трансценденталната сладост се подхранва от тази взаимност в 
неземната божествена любов. Когато Бог Кришна вижда каква чиста любов са развили 
гопите към Него, Той е много щастлив. 

ЧЧ Мадхя 8.215: Трябва да се отбележи, че естествена характеристика на гопите е да 
обичат Върховния Бог. Техните страстни желания не бива да се сравняват с 
материалната похот. При все това, тъй като желанията им понякога наподобяват 
материалната похот, тяхната трансцендентална любов към Кришна понякога се описва 
като сласт. 

ЧЧ Мадхя 8.216: "Макар отношенията на гопите с Кришна да са на нивото на чистата 
божествена любов, тези отношения понякога се приемат за сластни. Ала понеже те са 
напълно духовни, Уддхава и всички останали най-скъпи предани на Бога копнеят да 
участват в тях."75 

ЧЧ Мадхя 8.217: Сластните желания се изпитват когато някой се интересува от 
собственото си чувствено наслаждение. Настроението на гопите не е такова. 
Единственото им желание е да удовлетворят сетивата на Кришна. 

ЧЧ Мадхя 8.218: У гопите няма дори следа от желание за сетивно наслаждение. 
Единственият им стремеж е да доставят наслада на Кришна – затова общуват с Него и 
се наслаждават с Него. 

ЧЧ Мадхя 8.219: "[Всички гопи казаха:] "Скъпи Кришна, ние внимателно прегръщаме 
Твоите нежни лотосови нозе до твърдите си гърди. Когато вървиш из гората, нежните 
Ти лотосови нозе се набождат от малките камъчета. Боим се, че това е болезнено за 
Теб. Тъй като Ти си нашият живот и душа, умовете ни са много смутени, че лотосовите 
Ти нозе изпитват болка."76 
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ЧЧ Мадхя 8.220: Онзи, който е привлечен от тази екстатична любов на гопите, не се 
интересува от общественото мнение, нито от предписаните принципи на ведическия 
живот. Напротив, той напълно се посвещава на Кришна и Му отдава служене. 

ЧЧ Мадхя 8.221: Ако някой обожава Бога по пътя на спонтанната любов и отиде във 
Вриндавана, той приема подслона на Враджендра Нандана, сина на Нанда Махарадж. 

ЧЧ Мадхя 8.222: В своето освободено състояние преданият е привлечен от някое от 
петте настроения в трансценденталното, изпълнено с любов служене към Бога. Докато 
продължава да служи на Бога в това трансцендентално настроение, той получава 
духовно тяло, за да служи на Кришна в Голока Вриндавана. 

ЧЧ Мадхя 8.223: Онези светци, които представят Упанишадите, са ярки примери за 
това. Обожавайки Бога по пътя на спонтанната любов, те постигнаха лотосовите нозе 
на Враджендра Нандана, сина на Нанда Махараджа. 

ЧЧ Мадхя 8.224: "Великите мъдреци побеждават ума и сетивата, практикувайки 
мистичната йога система и овладявайки дишането. Така, занимавайки се с мистична 
йога, те виждат Свръхдушата вътре в сърцата си и в крайна сметка влизат в 
безличностния Брахман. Но дори враговете на Върховния Бог постигат тази позиция 
просто като мислят за Него. Ала девойките от Враджа, гопите, привлечени от 
красотата на Кришна, просто искаха да прегръщат Него и ръцете Му, които са като 
змии. Така гопите в крайна сметка вкусиха нектара от лотосовите нозе на Бога. По 
същия начин и ние, Упанишадите, можем да вкусим нектара от лотосовите Му нозе, 
следвайки стъпките на гопите."77 

ЧЧ Мадхя 8.225: Думите "сама-дришах", споменати в четвъртия ред на предишния 
стих, означават "следвайки настроението на гопите". Думата "самах" означава, че 
шрутите са постигнали тела като тези на гопите. 

ЧЧ Мадхя 8.226: Думите "ангхри-падма-судха" означават "общувайки интимно с 
Кришна". Човек може да постигне подобно съвършенство единствено чрез спонтанна 
любов към Бога. Никой не може да достигне Кришна в Голока Вриндавана просто като 
служи на Бога в съответствие с предписаните принципи. 

ЧЧ Мадхя 8.227: "Върховният Бог Кришна, синът на майка Яшода, е достижим за 
онези предани, които са увлечени в спонтанно любящо служене, ала не е лесно 
достижим за умозрителните мислители, за онези, които се стремят към себеосъзнаване 
посредством жестоки отречения и покаяния, нито за тези, които смятат тялото за едно и 
също с аза."78 

ЧЧ Мадхя 8.228: Затова човек трябва да приеме настроението на гопите в тяхното 
служене. В такова трансцендентално настроение, той трябва винаги да мисли за 
забавленията на Радха и Кришна. 
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ЧЧ Мадхя 8.229: След като дълго време е мислил за Радха и Кришна, и за Техните 
забавления, и след като напълно се е избавил от материалното замърсяване, човек е 
пренесен в духовната сфера. Там преданият получава възможността да служи на Радха 
и Кришна като една от гопите. 

ЧЧ Мадхя 8.230: Докато не последва стъпките на гопите, той не може да се сдобие със 
служене в лотосовите нозе на Кришна, сина на Нанда Махарадж. Ако е обзет от знание 
за могъществото на Бога, не може да постигне Божиите лотосови нозе, дори и да е зает 
с предано служене. 

ЧЧ Мадхя 8.231: Неизказан пример в това отношение е богинята на щастието, която 
обожава Бог Кришна, за да постигне Неговите забавления във Вриндавана. Но заради 
величествения й начин на живот, тя не може да получи служене към Кришна във 
Вриндавана. 

ЧЧ Мадхя 8.232: "Когато Бог Кришна танцуваше с гопите в раса-лила, Той ги 
прегръщаше през шиите с ръцете си. Подобна трансцендентална благодат никога не е 
била дарявана на богинята на щастието, нито на други спътнички в духовния свят. 
Дори най-красивите девойки на райските планети никога не са си представяли такова 
нещо, макар лъчезарието и уханието на снагите им да наподобяват красотата и аромата 
на лотосови цветя. А какво да говорим за земните жени, които може да са много, много 
красиви според материалната преценка?"79 

ЧЧ Мадхя 8.233: Като изслуша това, Бог Чайтаня Махапрабху притисна в прегръдките 
си Рамананда Рая и двамата, прегърнати рамо до рамо, заплакаха. 

ЧЧ Мадхя 8.234: Цялата нощ премина така, в екстазна божествена любов. На заранта 
двамата се разделиха, за да се заемат със съответните си задължения. 

ЧЧ Мадхя 8.235: Преди да се раздели с Шри Чайтаня Махапрабху, Рамананда Рая 
падна на земята и сграбчи нозете Му. Сетне заговори покорно. 

ЧЧ Мадхя 8.236: Шри Рамананда Рая каза: "Ти дойде тук единствено, за да проявиш 
към мен безпричинната си милост. Затова остани поне десет дни и пречисти 
замърсения ми ум. 

ЧЧ Мадхя 8.237: Освен Теб никой друг не може да спаси всички живи същества, 
защото само Ти можеш да дариш любов към Кришна." 

ЧЧ Мадхя 8.238: Богът отвърна: "Понеже научих за твоите добри качества, затова 
дойдох. Дойдох да слушам за Кришна от теб и така да пречистя ума си. 

ЧЧ Мадхя 8.239: Сега, като действително видях славата ти, онова, което бях чувал за 
теб се потвърди. Когато става дума за забавленията на Радха и Кришна в любовно 
настроение, ти си пределът на познанието." 

ЧЧ Мадхя 8.240: Шри Чайтаня Махапрабху продължи: "Не за десет дни, за целия Ми 
живот за Мен ще е невъзможно да живея без теб. 
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ЧЧ Мадхя 8.241: Ти и Аз ще останем заедно в Джаганнатха Пури. Ще живеем дните си 
в радост, разговаряйки за Кришна и Неговите забавления." 

ЧЧ Мадхя 8.242: Така те двамата се разделиха, за да изпълнят съответните си 
задължения. После, надвечер, Рамананда Рая се върна да навести Бог Чайтаня 
Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 8.243: Така те се срещаха отново и отново, присядаха в уединение и 
радостно разговаряха за преданото служене чрез процеса на въпроси и отговори. 

ЧЧ Мадхя 8.244: Шри Чайтаня Махапрабху задаваше въпросите, а Шри Рамананда Рая 
отговаряше. Така те потъваха в разговори по цяла нощ. 

ЧЧ Мадхя 8.245: Един път Богът попита: "От всички видове образование, кое е най-
важното?" Рамананда Рая отвърна: "Никое друго образование не е важно освен 
трансценденталното предано служене на Кришна." 

ЧЧ Мадхя 8.246: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху запита Рамананда Рая: "Сред 
всички славни дела, кое е най-славното?" Рамананда Рая отвърна: "Онзи, който е считан 
за отдаден на Бог Кришна, се радва на най-голяма слава и репутация." 

ЧЧ Мадхя 8.247: Шри Чайтаня Махапрабху запита: "Сред всички богаташи, 
притежаващи голямо имане, кой е най-богатият?" Рамананда Рая отвърна: "Онзи, който 
притежава съкровището на любовта към Радха и Кришна е най-големият богаташ." 

ЧЧ Мадхя 8.248: Шри Чайтаня Махапрабху запита: "Сред всички видове страдания, 
кое е най-болезненото?" Шри Рамананда Рая отвърна: "Освен раздялата с предания на 
Кришна, не зная за друго по-нетърпимо страдание." 

ЧЧ Мадхя 8.249: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху запита: "Сред всички освободени 
същества, кой трябва да бъде считан за най-висш?" Рамананда Рая отвърна: "Онзи, 
който изпитва любов към Кришна, е постигнал най-висшето освобождение." 

ЧЧ Мадхя 8.250: След това Шри Чайтаня Махапрабху запита Рамананда Рая: "Сред 
всички песни, коя песен трябва да бъде считана за истинската религия на живите 
същества?" Рамананда Рая отвърна: "Песента, описваща любовните взаимоотношения 
между Шри Радха и Кришна превъзхожда всички останали песни." 

ЧЧ Мадхя 8.251: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху запита: "Сред всички ползотворни 
и благоприятни дейности, коя е най-добрата за живите същества? " Рамананда Рая 
отвърна: "Единствената благотворна дейност е общуването с преданите на Кришна." 

ЧЧ Мадхя 8.252: Шри Чайтаня Махапрабху попита: "Какво трябва винаги да помнят 
всички живи същества?" Рамананда Рая отвърна: "Основните обекти на помнене винаги 
са святото име на Бога, Неговите качества и забавления." 

ЧЧ Мадхя 8.253: Шри Чайтаня Махапрабху продължи да пита: "Сред множеството 
видове медитация, коя е задължителна за всички живи същества?" Шрила Рамананда 
Рая отвърна: "Основният дълг на всяко живо същество е да медитира над лотосовите 
нозе на Радха и Кришна." 



  145

ЧЧ Мадхя 8.254: Шри Чайтаня Махапрабху попита: "Къде трябва да живее живото 
същество, изоставяйки всички останали места?" Рамананда Рая отвърна: "Трябва да 
живее в святото място, познато като Вриндавана или Враджабхуми, където Богът 
изпълняваше Своя танц раса." 

ЧЧ Мадхя 8.255: Шри Чайтаня Махапрабху попита: "Сред всички теми, които хората 
слушат, коя е най-добра за живите същества?" Рамананда Рая отвърна: "Да се слуша за 
любовните взаимоотношения между Радха и Кришна е най-голямата сладост за ушите." 

ЧЧ Мадхя 8.256: Шри Чайтаня Махапрабху попита: "Сред всички обожаеми обекти, 
кой е най-главният?" Рамананда Рая отвърна: "Най-главният обожаем обект е святото 
име на Радха и Кришна, Харе Кришна мантрата." 

ЧЧ Мадхя 8.257: "А къде отиват онези, които желаят освобождение, и онези, които 
желаят сетивно наслаждение?" запита Шри Чайтаня Махапрабху. Рамананда Рая 
отговори: "Тези, които се стремят да се слеят с битието на Върховния Бог, ще трябва да 
приемат тела като тези на дърветата. А тези, които са изключително увлечени по 
сетивното наслаждение, ще се сдобият с тела на полубогове." 

ЧЧ Мадхя 8.258: Рамананда Рая продължи: "Онези, които са лишени от всякакви 
трансцендентални чувства, са като врани, пиещи сока на горчивите плодове на дървото 
нимба на знанието, а тези, които се наслаждават на чувствата, са като кукувици, 
хранещи се с пъпчиците на манговото дърво на любовта към Бога." 

ЧЧ Мадхя 8.259: Рамананда Рая заключи: "Нещастните емпирични философи вкусват 
сухия процес на философското знание, докато преданите постоянно пият нектара на 
любовта към Кришна. Затова те са най-щастливите от всички." 

ЧЧ Мадхя 8.260: Така Шри Чайтаня Махапрабху и Рамананда Рая прекараха цялата 
нощ, вкусвайки сладостта на кришна-катха, темите за Кришна. Докато пееха, 
танцуваха и плачеха, нощта свърши. 

ЧЧ Мадхя 8.261: На следната сутрин двамата се разделиха, за да изпълнят съответните 
си задължения, но вечерта Рамананда Рая отново се върна, за да се види с Бога. 

ЧЧ Мадхя 8.262: Тази вечер, след като разговаряха известно време за Кришна, 
Рамананда Рая прегърна лотосовите нозе на Бога и каза следното: 

ЧЧ Мадхя 8.263: "Има най-различни трансцендентални истини — истината за Кришна, 
истината за Радхарани, истината за Техните любовни взаимооотношения, истината за 
трансценденталните настроения и истината за забавленията на Бога. 

ЧЧ Мадхя 8.264: Ти прояви всички тези истини в сърцето ми. Това е точно начинът, по 
който Нараяна обучаваше Бог Брахма." 

ЧЧ Мадхя 8.265: Рамананда Рая продължи: "Свръхдушата в сърцето на всеки не 
говори отвън, а отвътре. Тя напътства душата във всяко отношение и това е начинът, по 
който дава наставления." 
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ЧЧ Мадхя 8.266: "О мой Господи, Шри Кришна, сине на Васудева, о всепроникваща 
Божествена Личност, поднасям Ти смирените си почитания. Медитирам върху Бог Шри 
Кришна, тъй като Той е абсолютната истина и предвечната причина на всички причини 
за сътворението, поддържането и унищожението на проявените вселени. Той е пряко и 
непряко осъзнат за всички проявления, и е независим, защото няма друга причина 
отвъд Него. Единствен Той е този, който най-напред предаде ведическото знание в 
сърцето на Брахмаджи, първото живо същество. Той поставя дори великите мъдреци и 
полубоговете в илюзия, точно както човек се заблуждава от илюзорните образи на вода 
в огъня и на земя във водата. Единствено заради Него материалните вселени, временно 
проявени чрез реакциите на трите гуни на природата, изглеждат действителни, макар да 
са нереални. Затова медитирам върху Него, Бог Шри Кришна, който вечно съществува 
в трансценденталната обител, завинаги свободна от илюзорните изображения на 
материалния свят. Медитирам над Него, понеже Той е абсолютната истина."80 

ЧЧ Мадхя 8.267: Сетне Рамананда Рая каза, че има в сърцето си едно единствено 
съмнение и помоли Бога: "Моля Те, смили се над мен и просто премахни съмнението 
ми." 

ЧЧ Мадхя 8.268: Тогава Рамананда Рая каза на Бог Шри Чайтаня Махапрабху: 
"Отначало Ти ми изглеждаше като санняси, но сега те виждам като Шямасундара, 
момъкът-пастир. 

ЧЧ Мадхя 8.269: Сега Те виждам да изглеждаш като златна кукла, а цялото ти тяло 
сякаш е покрито със златисто сияние. 

ЧЧ Мадхя 8.270: Виждам, че държиш флейта на устните си, а лотосовите Ти очи 
трепкат припряно в разнообразен екстаз. 

ЧЧ Мадхя 8.271: Наистина Те виждам така и това е толкова удивително! Господарю 
мой, моля Те, кажи ми искрено каква е причината за това." 

ЧЧ Мадхя 8.272: Бог Шри Чайтаня Махапрабху отвърна: "Ти дълбоко обичаш Кришна, 
а онзи, който изпитва такава дълбока, екстатична любов към Бога, естествено вижда 
нещата по този начин. Моля те, знай това от Мен със сигурност. 

ЧЧ Мадхя 8.273: Преданият, който се е издигнал на духовно ниво, вижда всичко 
подвижно и инертно като Върховния Бог. За него всичко, което вижда и насам, и натам 
е просто проявление на Бог Кришна. 

ЧЧ Мадхя 8.274: Маха-бхагавата, възвишеният предан, несъмнено съзерцава всички 
подвижни и неподвижни неща, ала не вижда точно формите им. Вместо това навсякъде 
той незабавно съзира проявена формата на Върховния Бог." 

ЧЧ Мадхя 8.275: Шри Чайтаня Махапрабху продължи: "Онзи, който е напреднал в 
преданото служене, вижда във всичко душата на душите, Върховния Бог, Шри Кришна. 
Затова и винаги съзира облика на Върховния Бог като причината на всички причини и 
разбира, че всички неща се намират в Него. 

                                                 
80 Шримад Бхагаватам 1.1.1 
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ЧЧ Мадхя 8.276: "Растенията, увивните лиани и дърветата бяха пълни с плодове и 
цветове от екстатична любов по Кришна. Наистина, те се привеждаха под тежестта си. 
Тръпнеха от такава дълбока любов към Кришна, че неспирно изливаха дъждове от мед. 
Такива видяха гопите всички гори на Вриндавана."81 

ЧЧ Мадхя 8.277: Бог Чайтаня Махапрабху продължи: "Мой скъпи Рая, ти си напреднал 
отдаден и винаги си изпълнен с екстатична любов към Радха и Кришна. Затова каквото 
и да зърнеш — навсякъде и навред — просто събужда твоето Кришна съзнание." 

ЧЧ Мадхя 8.278: Рамананда Рая отговори: "Мой скъпи Господи, моля Те, остави 
всички тези сериозни приказки. Моля Те, недей да криеш истинския си облик от мен." 

ЧЧ Мадхя 8.279: Рамананда Рая продължи: "Мой скъпи Господи, аз разбирам, че Ти си 
възприел екстаза и цвета на тялото на Шримати Радхарани. Приемайки го, Ти вкусваш 
собственото си лично трансцендентално настроение и затова си се появил като Шри 
Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 8.280: Мой скъпи Боже, Ти си се спуснал в тази инкарнация на Бог Чайтаня 
по Свои собствени, лични причини. Дошъл си да вкусиш собственото си духовно 
блаженство, а същевременно преобразяваш целия свят, разпространявайки екстаза на 
божествената любов. 

ЧЧ Мадхя 8.281: Мой скъпи Господи, по безпричинната си милост Ти дойде при мен, 
за да ми дариш освобождение. А сега си правиш двулични шеги. Защо постъпваш 
така?" 

ЧЧ Мадхя 8.282: Бог Шри Кришна е изворът на цялото удоволствие, а Шримати 
Радхарани е олицетворението на екстатичната божествена любов. Тези два образа се 
сляха в едно в Шри Чайтаня Махапрабху. При това положение на нещата, Бог Шри 
Чайтаня Махапрабху разкри Своята истинска форма на Рамананда Рая. 

ЧЧ Мадхя 8.283: Виждайки тази форма, Рамананда Рая изгуби съзнание в 
трансцендентално блаженство. Неспособен да остане прав, той се свлече на земята. 

ЧЧ Мадхя 8.284: Когато Рамананда Рая падна в несвяст на земята, Чайтаня 
Махапрабху докосна ръката му и той незабавно дойде на себе си. Но когато видя Бог 
Чайтаня в одеждите на санняси, той бе поразен от удивление. 

ЧЧ Мадхя 8.285: След като прегърна Рамананда Рая, Богът го успокои и му каза: 
"Освен теб никой друг не е виждал този образ." 

ЧЧ Мадхя 8.286: Шри Чайтаня Махапрабху потвърди: "Ти познаваш всички истини за 
Моите забавления и настроения. Затова ти показах този облик. 

ЧЧ Мадхя 8.287: Всъщност Моето тяло не е светло на цвят. То само изглежда така, 
понеже е докоснало тялото на Шримати Радхарани. Тя, обаче, не докосва никой друг 
освен сина на Нанда Махарадж. 

                                                 
81 Шримад Бхагаватам 10.35.9 
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ЧЧ Мадхя 8.288: Сега Аз превърнах тялото и ума си в екстаза на Шримати Радхарани 
и така вкусвам собствената си лична сладост в този облик." 

ЧЧ Мадхя 8.289: После Бог Чайтаня Махапрабху призна на Своя чист предан, 
Рамананда Рая: "Сега няма нищо тайно, което да не ти е познато. Макар да се опитах да 
прикрия действията си, ти съумя да разбереш всичко в подробности по силата на 
възвишената си любов към Мен." 

ЧЧ Мадхя 8.290: Сетне Богът помоли Рамананда Рая: "Пази всички тези разговори в 
тайна. Моля те, не ги разкривай никъде. Понеже действията Ми приличат на постъпки 
на безумец, хората може да ги приемат лековато и да се смеят." 

ЧЧ Мадхя 8.291: Чайтаня Махапрабху добави: "Аз наистина съм безумец, какъвто си и 
ти. Затова сме си лика-прилика." 

ЧЧ Мадхя 8.292: Десет нощи поред Бог Чайтаня Махапрабху и Рамананда Рая 
прекараха щастливо, разговаряйки за забавленията на Кришна. 

ЧЧ Мадхя 8.293: Разговорът между Рамананда Рая и Шри Чайтаня Махапрабху 
съдържа най-поверителните теми, касаещи интимната любов между Радха и Кришна 
във Вриндавана [Враджабхуми]. Макар да беседваха надълго и широко за тези 
забавления, те не успяха да стигнат до края. 

ЧЧ Мадхя 8.294: Всъщност, тези разговори са като огромна мина, където от едно и 
също място човек може да добие всякакви видове метали — мед, бронз, сребро и злато 
— а също и философски камък, основата на всички метали. 

ЧЧ Мадхя 8.295: Шри Чайтаня Махапрабху и Рамананда Рая работеха като миньори, 
вадещи всякакви видове ценни метали, всеки един по-добър от другия. Въпросите и 
отговорите им представляват точно това. 

ЧЧ Мадхя 8.296: На следния ден Шри Чайтаня Махапрабху помоли Рамананда Рая да 
Му разреши да замине, а по време на сбогуването му даде следните напътствия. 

ЧЧ Мадхя 8.297: Шри Чайтаня Махапрабху му каза: "Изостави всички материални 
ангажименти и ела в Джаганнатха Пури. Аз много скоро ще се завърна там след като 
приключа Своето поклонническо пътуване. 

ЧЧ Мадхя 8.298: Двамата ще живеем заедно в Джаганнатха Пури и щастливо ще 
прекарваме дните си в разговори за Кришна." 

ЧЧ Мадхя 8.299: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху прегърна Рамананда Рая и след 
като го изпрати у дома му, легна да си почине. 

ЧЧ Мадхя 8.300: Като стана от постелята на следната заран, Шри Чайтаня Махапрабху 
посети местния храм, където имаше мурти на Хануман. След като му поднесе 
почитанията си, Богът замина за Южна Индия. 

ЧЧ Мадхя 8.301: Всички жители на Видянагара бяха от различни вероизповедания, ала 
след като видяха Шри Чайтаня Махапрабху изоставиха вярата си и станаха ваишнави. 
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ЧЧ Мадхя 8.302: Когато Рамананда Рая започна да чувства раздялата с Шри Чайтаня 
Махапрабху, той бе покрусен. Медитирайки върху Бога, той изостави всичките си 
материални дела. 

ЧЧ Мадхя 8.303: Разказах накратко за срещата между Шри Чайтаня Махапрабху и 
Рамананда Рая. Всъщност никой не може да опише тази среща изчерпателно. Това е 
невъзможно дори за Бог Шеша Нага, който има хиляди качулки. 

ЧЧ Мадхя 8.304: Дейностите на Шри Чайтаня Махапрабху са като кондензирано 
мляко, а дейностите на Рамананда Рая са като огромно количество небет шекер. 

ЧЧ Мадхя 8.305: Тяхната среща е точно като смесица от кондензирано мляко и захар. 
А когато разговарят за забавленията на Радха и Кришна, е добавен и камфор. Онзи, 
който вкуси от този сладкиш, е най-големият щастливец. 

ЧЧ Мадхя 8.306: Този удивителен сладкиш се приема през ушите. Ако някой го опита, 
той жадува да го вкусва още и още. 

ЧЧ Мадхя 8.307: Слушайки разговорите между Рамананда Рая и Шри Чайтаня 
Махапрабху, човек се просветлява с трансценденталното познание за сладките 
забавления на Радха и Кришна. Така човек може да развие чиста любов към лотосовите 
нозе на Радха и Кришна. 

ЧЧ Мадхя 8.308: Авторът моли всеки читател да слуша тези беседи с вяра и без 
аргументи. Изучавайки ги по този начин, човек ще съумее да разбере поверителната 
истина за Шри Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 8.309: Тази част от забавленията на Шри Чайтаня Махапрабху е най-
тайната. Човек бързо може да извлече полза единствено чрез вяра; в противен случай, 
ако спори, той винаги ще остава много далеч. 

ЧЧ Мадхя 8.310: Онзи, който е приел за свое всичко лотосовите нозе на Шри Чайтаня 
Махапрабху, Нитянанда Прабху и Адвейта Прабху, може да постигне това 
трансцендентално съкровище. 

ЧЧ мадхя 8.311: Поднасям десет милиона поклони в лотосовите нозе на Шри 
Рамананда Рая, защото чрез неговата уста Шри Чайтаня Махапрабху разкри много 
духовна информация. 

ЧЧ Мадхя 8.312: Опитах се да разкажа за забавленията на Бог Шри Чайтаня 
Махапрабху в срещата Му с Рамананда Рая, в съответствие със записките на Шри 
Сварупа Дамодара. 

ЧЧ Мадхя 8.313: 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 9 
 

Пътуването на Бог Шри Чайтания Махапрабху  
до свещените места 

 
 

 

ЧЧ Мадхя 9.1: Бог Шри Чайтаня Махапрабху промени жителите на Южна Индия. Тези 
хора бяха силни като слонове, но бяха попаднали в лапите на крокодилите на различни 
философии като будизъм, джайнизъм и маявада. Със Своя диск на милостта, Богът ги 
избави всичките, превръщайки ги във ваишнави, предани на Господа. 
 

ЧЧ Мадхя 9.2: Вечна слава на Бог Шри Чайтаня Махапрабху! Вечна слава на Бог 
Нитянанда Прабху! Вечна слава на Шри Адвейта Прабху! И вечна слава на всички 
предани на Шри Чайтания Махапрабху! 
 

ЧЧ Мадхя 9.3: Обиколката на Шри Чайтаня Махапрабху в Южна Индия е със 
сигурност много необикновена, защото Той посети хиляди места за поклонение там. 
 

ЧЧ Мадхя 9.4: Под претекст, че посещава всички тези свети места, Богът преобразува 
много хиляди жители и по този начин ги спаси. Просто докосвайки светите места, Той 
ги направи велики места за поклонение. 
 

ЧЧ Мадхя 9.5: Не мога да опиша в хронологичен ред всичките поклоннически места, 
посетени от Бог Шри Чайтаня Махапрабху. Мога само да обобщя всичко с думите, че 
Господ посети всички свети места наляво и надясно, идвайки и отминавайки. 
 

ЧЧ Мадхя 9.6: Тъй като е невъзможно за мен да изредя всички тези места в 
хронологичен ред, аз просто символично ще ги спомена и запиша. 
 

ЧЧ Мадхя 9.8: Както вече започнах да разказвам, всички жители на селата, посетени 
от Господ Чайтания, станаха ваишнави и започнаха да скандират Хари и Кришна. По 
този начин, във всички села, посетени от Господа, всеки стана ваишнава, отдаден. 
 

ЧЧ Мадхя 9.9: В Южна Индия имаше много типове хора. Някои бяха умозрителни 
философи, а някои бяха кармични работници, но във всеки случай имаше безброй 
неотдадени. 
 

ЧЧ Мадхя 9.10: Чрез влиянието на Шри Чайтаня Махапрабху, всички тези хора 
изоставиха своите собствени мнения и станаха ваишнави, поклонници на Кришна. 
 

ЧЧ Мадхя 9.11: В това време, всички ваишнави в южната част на Индия бяха 
поклонници на Бог Рамачандра. Някои бяха таттвавади, а някои бяха последователи 
на Рамануджачария. 
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ЧЧ Мадхя 9.12: След срещата си с Шри Чайтаня Махапрабху, всички тези различни 
ваишнави стана поклонници на Кришна и започнаха да възпяват Харе Кришна маха-
мантрата. 
 

ЧЧ Мадхя 9.13: "O Бог Рамачандра, потомъко на Махараджа Рагху, милостиво ме 
защити! O Бог Кришна, убиецо на демона Кеши, милостиво ме защити! " 
 

ЧЧ Мадхя 9.14: Докато вървеше по пътя, Шри Чайтаня Махапрабху възпяваше тази 
Рама Рагхава мантра. Възпявайки по този начин, Той пристигна на брега на Гаутами 
Ганга и се изкъпа там. 
 

ЧЧ Мадхя 9.15: След това Шри Чайтаня Махапрабху отиде до Малликарджуна Тиртха 
и видя муртито на Бог Шива там. Той също вдъхнови всички хора да пеят Харе 
Кришна маха-мантрата. 
 

ЧЧ Мадхя 9.16: Там Той видя Бог Махадева [Шива], слугата на Господ Рама. След 
това отиде до Аховала Нрисимха. 
 

ЧЧ Мадхя 9.17: Виждайки муртито на Аховала Нрисимха, Чайтаня Махапрабху 
поднесе множество молитви към Господа. След това той отиде до Сиддхавата, където 
видя муртито на Рамачандра, господарят на Ситадеви. 
 

ЧЧ Мадхя 9.18: Виждайки муртито на Бог Рамачандра, потомък на цар Рагху, Богът 
поднесе Своите молитви и почитания. Тогава един брамин Го покани да приеме обяд. 
 

ЧЧ Мадхя 9.19: Този брамин постоянно възпяваше святото име на Рамачандра. 
Всъщност, освен да възпява свято име Бог Рамачандра, този брамин не продумваше и 
дума. 
 

ЧЧ Мадхя 9.20: Този ден, Господ Чайтаня остана там и прие прасадам в къщата му. 
След като му дари милостта Си по този начин, Богът продължи напред. 
 

ЧЧ Мадхя 9.21: На святото място, известно като Сканда Кшетра, Бог Шри Чайтаня 
Махапрабху посети храма на Сканда. Оттам Той замина за Триматха, където видя 
муртито на Вишну, Тривикрама. 
 

ЧЧ Мадхя 9.22: След посещение на храма на Тривикрама, Богът се върна в 
Сиддхавата, където отново посети дома на брамина, който сега постоянно възпяваше 
Харе Кришна маха-мантрата. 
 

ЧЧ Мадхя 9.23: След като привърши обяд си там, Шри Чайтаня Махапрабху попита 
брамина: "Мой скъпи приятелю, моля те, кажи Ми каква е позицията ти сега?. 
 

ЧЧ Мадхя 9.24: Преди ти постоянно възпяваше святото име на Господ Рама. Защо сега 
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постоянно възпяваш святото име на Кришна?" 
 

ЧЧ Мадхя 9.25: Браминът отговори: "Всичко това е благодарение на Твоето влияние, 
Господарю. След като Те видях, аз изгубих практиката, която съм следвал цял живот. 
 

ЧЧ Мадхя 9.26: От детството си възпявам святото име на Бог Рамачандра, но след като 
Те видях, аз повторих святото име на Бог Кришна само веднъж. 
 

ЧЧ Мадхя 9.27: Оттогава святото име на Кришна е здраво установено върху езика ми. 
В действителност, тъй като възпявам святото име на Кришна, святото име на Бог 
Рамачандра си отиде надалеч. 
 

ЧЧ Мадхя 9.28: От детството си събирам славата на святото име от разкритите 
писания. 
 

ЧЧ Мадхя 9.29: Върховната Абсолютна Истина е наречена Рама, защото 
трансценденталистите се наслаждават на неограниченото истинско удоволствие на 
духовното съществуване. 
 

ЧЧ Мадхя 9.30: "Думата "криш" е привлекателната черта на съществуването на 
Господ, а "на" означава духовно блаженство. Когато глаголът "криш" се добави към 
наставката "на", той се превръща в "Кришна", което означава Абсолютната Истина.  
 

ЧЧ Мадхя 9.31: Що се отнася до светите имена на Рама и Кришна, Те са на еднакво 
ниво, но за по-нататъшен напредък ние получаваме някаква специфична информация 
от разкритите писания. 
 

ЧЧ Мадхя 9.32: [Бог Шива се обръща към съпругата си, Дурга:] „О Варанана, аз 
възпявам святото име на Рама, Рама, Рама и по този начин се наслаждавам на този 
красив звук. Това свято име на Рамачандра е равно на хиляда свети имена на Бог 
Вишну.”82  
 

ЧЧ Мадхя 9.33: „Благочестивите резултати, получени от възпяването на хиляда свети 
имена на Вишну, могат да бъдат постигнати трикратно само с едно изричане на святото 
име на Кришна.”83 
 

ЧЧ Мадхя 9.34: "Според това твърдение на шастрите, славата на святото име на 
Кришна е безгранична. При все това, аз не можех да възпявам Неговото свято име. 
Моля чуй причината за това. 
 

ЧЧ Мадхя 9.35: Моят обожаван Господ бе Бог Рамачандра и от възпяването на 

                                                 
82 Стих от „Брихад Вишну Сахасранама Стотра” в Уттара Кханда на „Падма Пурана” (72.335) 

83 Стих от „Брахмананда Пурана”, открит в „Лагху Бхагаватамрита” (1.5.354) от Рупа Госвами 
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Неговото свято име получих щастие. Понеже изпитвах такова щастие, започнах да 
възпявам святото име на Господ Рама ден и нощ. 
 

ЧЧ Мадхя 9.36: С Твоето появяване се яви и свято име на Бог Кришна и така славата 
на името Кришна се събуди в сърцето ми. 
 

ЧЧ Мадхя 9.37: Господарю, Ти си самият Господ Кришна. Това е моето заключение.". 
Казвайки това, браминът паднал в лотосовите нозе на Шри Чайтаня Махапрабху. 
 

ЧЧ Мадхя 9.38: След като показа милостта Си към брамина, Бог Шри Чайтаня 
Махапрабху тръгна на следващия ден и пристигна във Вриддхакаши, където посети 
храма на Бог Шива. 
 

ЧЧ Мадхя 9.39: После Шри Чайтаня Махапрабху тръгна от Вриддхакаши и продължи 
по-нататък. В едно село, Той видя, че повечето от жителите са брамини и остана да 
отдъхне там. 
 

ЧЧ Мадхя 9.40: Под влиянието на Господ Чайтаня Махапрабху, много милиони мъже 
дойдоха само, за да Го видят. Всъщност, тълпата беше безгранична, членовете й не 
могат да бъдат преброени. 
 

ЧЧ Мадхя 9.41: Снагата на Бога бе много красива и в допълнение Той винаги бе в 
екстаза на любовта към Бога. Просто като го видяха, всички започнаха да възпяват 
святото име на Кришна и по този начин всеки стана ваишнава. 
 

ЧЧ Мадхя 9.42: Има много видове на философи. Някои от тях са логици, които следват 
Гаутама или Канада. Някои следват Мимамса философията на Джаймини. Някои 
следват Маявада философията на Шанкарачария, а други следват Санкхя философията 
на Капила или мистичната йога системата на Патанджали. Някои следват смрити-
шастра, съставена от двадесет религиозни писания, а други следват Пураните и 
тантра-шастра. По този начин има много различни видове философи. 
 

ЧЧ Мадхя 9.43: Всички тези привърженици на различни писания бяха готови да 
представят заключенията на съответните им писания, но Шри Чайтаня Махапрабху 
сломи всички техни становища на парчета и установи Своето движение на бхакти въз 
основава на Ведите, Веданта, „Брахма Сутра” и философията на ачинтя-бхедабхеда-
таттва. 
 

ЧЧ Мадхя 9.44: Шри Чайтаня Махапрабху установи движението  на предаността 
навсякъде. Никой не можа да Го победи. 
 

ЧЧ Мадхя 9.45: Победени така от Бог Шри Чайтаня Махапрабху, всички тези 
философи и техните последователи се присъединиха към Неговото движение. По този 
начин Бог Чайтаня направи Южна Индия страна на ваишнавите. 
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ЧЧ Мадхя 9.46: Когато невярващите чуваха за начетеността на Шри Чайтаня 
Махапрабху, те идваха при Него с голяма гордост, водейки и учениците си със себе си. 
 

ЧЧ Мадхя 9.47: Един от тях бе водач на будистко движение и беше много начетен. За 
да представи деветте философски заключения на будизма, той отиде пред Господа и 
започна да говори. 
 

ЧЧ Мадхя 9.48: Въпреки, че с будистите не е подходящо да се водят дискусии и 
ваишнавите не бива да се срещат с тях, Чайтаня Махапрабху им заговори, само за да 
заличи фалшивата им гордост. 
 

ЧЧ Мадхя 9.49: Писанията на будисткото движение са главно въз основа на аргументи 
и логика, и съдържат деветте главните принципи. Тъй като Шри Чайтаня Махапрабху 
победи будистите в тезата им, те не можаха да установят своя култ. 
 

ЧЧ Мадхя 9.50: Учителят на будисткото движение изложи деветте принципа, но Шри 
Чайтаня Махапрабху ги разби на пух и прах със силната Си логика. 
 

ЧЧ Мадхя 9.51: Всички умозрителни мислители и начетени учени бяха победени от 
Шри Чайтаня Махапрабху и когато хората започнаха да се смеят, будистките философи 
почувстваха срам, а също така и страх. 
 

ЧЧ Мадхя 9.52: Будистите разбраха, че Бог Шри Чайтаня Махапрабху е ваишнава и се 
върнаха у по домовете си много нещастни. По-късно, обаче, започнаха да заговорницат 
срещу Господа. 
 

ЧЧ Мадхя 9.53: След като направиха своя план, будистите донесоха чиния с 
недокосваема храна пред Бог Шри Чайтаня Махапрабху, наричайки я маха-прасадам. 
 

ЧЧ Мадхя 9.54: Когато замърсената храна бе предложена на Шри Чайтаня 
Махапрабху, една огромна птица се появява там, вдигна чинията в човката си и отлетя. 
 

ЧЧ Мадхя 9.55: Всъщност, недокосваемата храна падна върху будистите, а голямата 
птица изпусна чинията върху главата на главния будистки учител. Когато тя падна 
върху главата му се чу силен звук. 
 

ЧЧ Мадхя 9.56: Чинията бе направена от метал и когато ръбът й се удари в главата на 
учителя, тя го зашемети и учителят веднага падна на земята в безсъзнание. 
 

ЧЧ Мадхя 9.57: Когато учителят падна в безсъзнание, неговите будистки ученици 
извика със силен глас и се завтекоха към лотосовите нозе на Шри Чайтаня Махапрабху 
за подслон. 
 

ЧЧ Мадхя 9.58: Те всички се молеха на Бог Шри Чайтаня Махапрабху, обръщайки се 
към Него като към самият Бога и казаха: „Господарю, моля извини нашето 



  155

оскърбление. Моля да се смилиш над нас и да съживиш нашия духовен учител." 
 

ЧЧ Мадхя 9.59: Тогава Богът им отговори: "Вие всички трябва да възпявате имената 
на Кришна и Хари много силно близо до ухото на вашия духовен учител. 
 

ЧЧ Мадхя 9.60: Чрез този метод вашият духовен учител ще си възвърне съзнанието." 
Следвайки съвета на Шри Чайтаня Махапрабху, всичките будистки ученици започнаха 
да възпяват святото име на Кришна заедно. 
 

ЧЧ Мадхя 9.61: Когато всичките ученици възпяха светите имена на Кришна, Рама и 
Хари, будисткият учител дойде в съзнание и веднага започна да възпява святото име на 
Бог Хари. 
 

ЧЧ Мадхя 9.62: Когато духовният учител на будистите започна да възпява святото име 
на Кришна и се отдаде на Бог Шри Чайтаня Махапрабху, всички хора, които се бяха 
събрали там, се смаяха. 
 

ЧЧ Мадхя 9.63: Шри Чайтаня Махапрабху, синът на Шачидеви, след това внезапно и 
игриво изчезна от погледа на всеки, и бе невъзможно за никого да Го намери. 
 

ЧЧ Мадхя 9.64: След това Шри Чайтаня Махапрабху пристигна в Тирупати и 
Тирумала, където видя едно четириръко мурти. Сетне Той продължи към хълма 
Венката. 
 

ЧЧ Мадхя 9.65: След пристигането Си в Тирупати, Бог Шри Чайтаня Махапрабху 
посети храма на Бог Рамачандра. Той поднесе молитвите и поклоните си на 
Рамачандра, потомъка на цар Рагху. 
 

ЧЧ Мадхя 9.66: Където и да отидеше Шри Чайтаня Махапрабху, Неговото влияние 
смайваше всички. След това Той пристигна в храма на Пана Нрисимха. Господът е 
толкова милостив. 
 

ЧЧ Мадхя 9.67: В голяма екстатична любов, Шри Чайтаня Махапрабху поднесе 
почитания и молитви на Господ Нрисимха. Хората бяха удивени да видят влиянието 
Господ Чайтаня. 
 

ЧЧ Мадхя 9.68: С пристигането си в Шива Канчи, Чайтаня Махапрабху посети 
муртито на Бог Шива. Чрез Своето влияние, Той превърна всички предани на Бог 
Шива във ваишнави. 
 

ЧЧ Мадхя 9.69: После Господът посети святото място, известно като Вишну Канчи. 
Там видя муртите на Лакшми-Нараяна и Им поднесе почитта си, наред с множество 
молитви, за да Ги удовлетвори. 
 

ЧЧ Мадхя 9.70: Оставайки във Вишну Канчи за два дни, Шри Чайтаня Махапрабху 
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танцуваше и се изпълняваше киртан в екстаз. Който и да Го видеше се превръщаше в 
отдаден на Бог Кришна. 
 

ЧЧ Мадхя 9.71: След като посети Трималая, Чайтаня Махапрабху отиде да види 
Трикала Хасти. Там Той видя Бог Шива и Му поднесе цялото си уважение и почитания. 
 

ЧЧ Мадхя 9.72: В Пакши Тиртха, Бог Шри Чайтаня Махапрабху посети храма на Бог 
Шива. После отиде до мястото за поклонение Вриддхакола. 
 

ЧЧ Мадхя 9.73: Във Вриддхакола Бог Шри Чайтаня Махапрабху посети храма на 
Швета-Вараха, инкарнацията на белия глиган. След като Му поднесе почитания, 
Господът посети храма на Шива, където муртито бе облечено с жълти дрехи. 
 

ЧЧ Мадхя 9.74: След като посети храма на Шияли Бхайрави [форма на богинята 
Дурга], Шри Чайтаня Махапрабху, синът на майка Шачи, отиде до брега на реката 
Кавери. 
 

ЧЧ Мадхя 9.75: Тогава Богът посети място, известно като Го Самаджа, където  видя 
храм на Бог Шива. След това пристигна във Ведавана, където видя друго мурти на Бог 
Шива и му поднесе молитви. 
 

ЧЧ Мадхя 9.76: Виждайки муртито на Шива на име Амрита Линга, Господ Чайтаня 
Махапрабху предложи почитанията си. Така Той посети всички храмове на Шива и 
превърна преданите на Бог Шива във ваишнави. 
 

ЧЧ Мадхя 9.77: В Девастхана Чайтаня Махапрабху посети храма на бог Вишну и 
разговаря там с ваишнави от ученическата последователност на Рамануджачария. Тези 
ваишнави са известни като Шри ваишнави. 
 
ЧЧ Мадхя 9.78: В Кумбхакарна Капала, Шри Чайтаня Махапрабху видя едно голямо 
езеро, а след това и святото място на име Шива Кшетра, където се намира храм на Бог 
Шива. 
 

ЧЧ Мадхя 9.79: След като посети святото място на име Шива Кшетра, Чайтаня 
Махапрабху пристигна в Папанашана и там видя храм на Бог Вишну. После най-накрая 
достигна Шри Ранга Кшетра. 
 

ЧЧ Мадхя 9.80: След като се окъпа в реката Кавери, Шри Чайтаня Махапрабху видя 
храма на Ранганатха и Му поднесе пламенните си молитви и почитания. Така Той усети 
удовлетворение. 
 

ЧЧ Мадхя 9.81: В храма на Ранганатха, Шри Чайтаня Махапрабху пееше и танцуваше 
в екстатична любов към Бога. Виждайки Неговото изпълнение, всеки бе  поразен от 
почуда. 
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ЧЧ Мадхя 9.82: Един ваишнава, известен като Венката Бхатта, с голямо уважение,  
покани Шри Чайтаня Махапрабху у дома си. 
 

ЧЧ Мадхя 9.83: Шри Венката Бхатта заведе Шри Чайтаня Махапрабху в дома си. След 
като изми нозете на Господа, всички членове на семейството му пиха от водата. 
 

ЧЧ Мадхя 9.84: Като поднесе обяд на Господа, Венката Бхатта каза, че периодът на 
Чатурмася вече е дошъл. 
 

ЧЧ Мадхя 9.85: Венката Бхатта каза: "Моля Те, бъди милостив към мен и остани в 
къщата ми по време на Чатурмася. Разказвай за забавленията на Бог Кришна и 
милостиво ме избави чрез Твоята милост." 
 

ЧЧ Мадхя 9.86: Шри Чайтаня Махапрабху остана в къщата на Венката Бхатта в 
продължение на четири последователни месеца. Дните на Господа преминаха в голямо 
щастие, наслаждавайки се на трансценденталния нектар от разговорите за  
забавленията на Бог Кришна. 
 

ЧЧ Мадхя 9.87: Докато бе там, Шри Чайтаня Махапрабху се къпеше в реката Кавери и 
посещаваше храма на Шри Ранга. Всеки ден Богът танцуваше в екстаз. 
 

ЧЧ Мадхя 9.88: Красотата на тялото Господ Чайтаня и неговата възторжена любов към 
Бога бяха видени от всеки. Много хора дойдоха, за да Го видят и веднага след като Го 
зърнеха, цялото им нещастие и страдание изчезваха. 
 

ЧЧ Мадхя 9.89: Стотици хиляди хора от различни страни дойдоха да видят Господа и 
след като Го видяха, всички те възпяваха Харе Кришна маха-мантрата. 
 

ЧЧ Мадхя 9.90: В действителност, те не възпяваха нищо друго освен Харе Кришна 
маха-мантрата и всички станаха отдадени на Бог Кришна. Така месното население 
беше удивено. 
 

ЧЧ Мадхя 9.91: Всички ваишнави брамини, пребиваващи в Шри Ранга-кшетра  
поканиха Господа по домовете си. Всъщност, Той имаше покана всеки ден. 
 

ЧЧ Мадхя 9.92: Всеки ден Богът бе поканен от различен брамин, но някои от 
брамините не получиха възможност да Му предложат обяд, защото периодът на 
Чатурмася завърши. 
 

ЧЧ Мадхя 9.93: На святото място Шри Ранга-кшетра, един брамин ваишнава 
посещаваше храма ежедневно и рецитираше целия текст на „Бхагавад Гита”. 
 

ЧЧ Мадхя 9.94: Браминът редовно четеше осемнадесетте глави на „Бхагавад Гита”в 
голям трансцендентален екстаз, но тъй като не може да произнася думите правилно, 
хората се шегуваха с него. 
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ЧЧ Мадхя 9.95: Поради неправилно му произношение, хората понякога го 
критикуваха и му се присмиваха, но него не беше грижа. Той беше пълен с екстаз от 
това, че четеше „Бхагавад Гита”и лично беше много щастлив. 
 

ЧЧ Мадхя 9.96: Докато четеше книгата, браминът преживяваше трансцендентални 
телесни трансформации. Космите по тялото му се изправяха, очите му се пълнеха със 
сълзи, а снагата му трепереше и се потеше, докато четеше. Виждайки това, Шри 
Чайтаня Махапрабху бе много щастлив. 
 

ЧЧ Мадхя 9.97: Шри Чайтаня Махапрабху попита брамина: "Скъпи господине, защо 
тънеш в такава екстатична любов? Коя част от „Бхагавад Гита” дарява такова 
трансцендентално удоволствие?" 
 

ЧЧ Мадхя 9.98: Браминът отговори: "Аз съм неграмотен и затова не знам значението 
на думите. Понякога чета „Бхагавад Гита” правилно, а понякога неправилно, но във 
всеки случай аз правя това по заръка на моя духовен учител." 
 

ЧЧ Мадхя 9.99: Браминът продължи: "Всъщност аз виждам само Бог Кришна седнал 
на колесницата като колесничар на Арджуна. Когато юздите са в ръцете Му, Той 
изглежда много красив и тъмен. 
 

ЧЧ Мадхя 9.100: Като гледам как Бог Кришна седи в колесницата и напътства  
Арджуна, аз съм изпълнен с екстатично щастие. 
 

ЧЧ Мадхя 9.101: Докато чета „Бхагавад Гита”, аз просто виждам красивите черти на 
Господа. По тази причина чета „Бхагавад Гита” и умът ми не може да се отклони от 
това." 
 

ЧЧ Мадхя 9.102: Шри Чайтаня Махапрабху каза на брамина: "Несъмнено, ти си 
авторитет в четенето на „Бхагавад Гита”. Каквото си узнал представлява истинският 
смисълът на „Бхагавад Гита”. 
 

ЧЧ Мадхя 9.103: След като каза това, Господ Чайтаня Махапрабху прегърна брамина, 
а той на свой ред прегърна лотосовите нозе на Бога и започна да плаче. 
 

ЧЧ Мадхя 9.104: Браминът каза: "Откакто Те видях, щастието ми се удвои. Аз 
разбирам, че Ти си същият този Бог Кришна." 
 

ЧЧ Мадхя 9.105: Умът на брамина бе пречистен чрез откровението на Бог Кришна и 
поради това той можеше да разбере истината за Шри Чайтаня Махапрабху във всички 
подробности. 
 

ЧЧ Мадхя 9.106: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху поучи брамина много задълбочено 
и го помоли да не разкрива факта, че Той е самият Господ Кришна. 
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ЧЧ Мадхя 9.107: Този брамин стана велик отдаден на Шри Чайтаня Махапрабху и в 
продължение на четири последователни месеца не се отдели от компанията на Господа. 
 

ЧЧ Мадхя 9.108: Шри Чайтаня Махапрабху остана в къщата на Венката Бхатта и 
постоянно говореше с него за Бог Кришна. По този начин Той беше много щастлив. 
 

ЧЧ Мадхя 9.109: Тъй като бе ваишнава в Рамануджа Сампрадая, Венката Бхатта 
обожаваше муртита на Лакшми и Нараяна. Виждайки неговата чиста преданост, Шри 
Чайтаня Махапрабху беше много доволен. 
 

ЧЧ Мадхя 9.110: Непрестанно общувайки един с друг, Шри Чайтаня Махапрабху и 
Венката Бхатта постепенно развиха приятелски отношения. Наистина, понякога те се 
смееха и шегуваха заедно. 
 

ЧЧ Мадхя 9.111: Шри Чайтаня Махапрабху каза на Бхаттачария: "Твоята обожаема 
богиня на щастието, Лакшми, винаги остава на гърдите на Нараяна и тя със сигурност е 
най-целомъдрената жена в творението. 
 

ЧЧ Мадхя 9.112: Обаче, моят Господ е Бог Шри Кришна, пастирче, което се занимава 
с пасене на крави. Защо тогава, Лакшми, която е такава целомъдрена жена, иска 
компанията на моят Господ? 
 

ЧЧ Мадхя 9.113: Само за да е в компанията на Кришна, Лакшми изостави цялото 
трансцендентално щастие във Ваикунтха, за дълго време спазваше обети и регулиращи 
принципи и извършваше безброй отречения." 
 

ЧЧ Мадхя 9.114: После Чайтаня Махапрабху каза: "О, Господи, не знаем как змията 
Калия постигна такава възможност да бъде докосната от праха на Твоите лотосови 
нозе. Дори богинята на щастието извършваше с тази цел отречения  векове наред, 
отказвайки се от всички други желания и спазваше строги обет. Наистина, ние не знаем 
как змията Калия получи такава възможност."84 
 

ЧЧ Мадхя 9.115: Тогава Венката Бхатта каза: "Бог Кришна и Бог Нараяна са един и 
същи, но забавленията на Кришна са по-сладостни поради техния игрив характер. 
 

ЧЧ Мадхя 9.116: Тъй като Кришна и Нараяна са една и съща личност, общуването на 
Лакшми с Кришна не нарушава обета й за целомъдрие. Всъщност, в голямо забавление 
богинята на щастието искаше да общува с Бог Кришна." 
 

ЧЧ Мадхя 9.117: Венката Бхатта продължи: "Според трансценденталната реализация, 
няма разлика между формите на Нараяна и Кришна. Но в Кришна има специално 
трансцендентално привличане поради интимното настроение и следователно Той 
                                                 
84 Шримад Бхагаватам 10.16.36 
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надминава Нараяна. Това е заключението на трансценденталната сладост." 
 

ЧЧ Мадхя 9.118: “Богинята на щастието смята, че нейният обет за целомъдрие не е 
нарушен от връзката й с Кришна. По-скоро, в компанията на Кришна, Тя може да се 
наслади на благодатта от танца раса." 
 

ЧЧ Мадхя 9.119: Венката Бхатта още обясни: "Майка Лакшми, богинята на щастието, 
също се наслаждава на трансцендентално блаженство; следователно, ако Тя иска да се 
наслаждава с Кришна, какво лошо има? Защо се шегуваш толкова с това?" 
 

ЧЧ Мадхя 9.120: Господ Чайтаня Махапрабху отвърна: "Аз знам, че няма грешка от 
страна на богинята на щастието, но все пак Тя не можа да влезе в танца раса. 
Научаваме това от разкритите писания. 
 

ЧЧ Мадхя 9.121: "Когато Господ Шри Кришна танцува с гопите в раса-лила, гопите 
са прегърнати около врата от ръцете на Господа. Подобна трансценденталнa благодат 
никога не е била възможност на богинята на щастието или на други съпруги в 
духовният свят. Нито пък такова нещо някога е мечтано от най-красивите момичета на 
небесните планети, момичетата, чиито телесен блясък и аромат приличат на красотата 
и аромата на лотос. А какво да говорим за земните жени, които могат да бъдат много, 
много красиви, според материалната оценка?"85 
 

ЧЧ Мадхя 9.122: "Но можете ли да Ми кажеш защо богинята на щастието, Лакшми, не 
може да влезе в танца раса? Авторитетите на ведическото знание можаха да влязат в 
танца и да общуват с Кришна. 
 

ЧЧ Мадхя 9.123 „Великите мъдреци овладяват ума и сетивата си, практикувайки 
мистичната йога система и контролирайки дъха. Така, заети в мистична йога, те виждат 
Свръхдушата в сърцата си и в крайна сметка влизат в безличностния Брахман. Но дори 
враговете на Върховния Бог постигат тази позиция просто като мислят за Него. Обаче 
девойките от Враджа, гопите, привлечени от красотата на Кришна, просто искаха да 
прегърнат Него и ръцете Му, които са като змии. Затова гопите в крайна сметка 
вкусиха нектара от лотосовите нозе на Бога. По подобен начин Упанишадите също 
могат да вкусят нектара от лотосовите Му нозе, следвайки стъпките на гопите.”86 
 

ЧЧ Мадхя 9.124: След като беше попитан от Чайтаня Махапрабху защо богинята на 
щастието не може да влезе в танца раса, докато авторитетите на ведическите знания 
биха могли, Венката Бхатта отговори: " Не мога да проникна в тези тайни." 
 

ЧЧ Мадхя 9.125: После Венката Бхатта каза: "Аз съм обикновен човек. Тъй като моята 
интелигентност е много ограничена и лесно мога да сбъркам, умът ми не може да 

                                                 
85 Шримад Бхагаватам 10.47.60 

86 Шримад Бхагаватам 10.87.23 
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навлезе в дълбокия океан на забавленията на Господа. 
 

ЧЧ Мадхя 9.126: Ти си Бог, Върховната Личност, Самият Кришна. Ти познаваш целта 
на Своите дейности и личността, която озариш, също може да разбере Твоите 
забавления." 
 

ЧЧ Мадхя 9.127: Богът отговори: "Бог Кришна има една специална характеристика: 
Той привлича сърцето на всеки чрез нектара на Своята лична, интимна любов. 
 

ЧЧ Мадхя 9.128: Като следва стъпките на жителите на планетата, известна като 
Враджалока или Голока Вриндавана, човек може да постигне подслона на лотосовите 
нозе на Шри Кришна. Въпреки това, на тази планета жителите не знаят, че Господ 
Кришна е Върховният Бог. 
 

ЧЧ Мадхя 9.129: Някой може да Го приеме като син, а понякога и да го върже за 
хаван. Някой друг може да Го приеме като близък приятел и да постигне победа над 
Него, игриво възкачен на раменете Му. 
 

ЧЧ Мадхя 9.130: Жителите на Враджабхуми знаят Кришна като сина на Нанда 
Махараджа, краля на Враджабхуми, и считат, че не могат да имат някаква връзка с 
Господа в расата на величието. 
 

ЧЧ Мадхя 9.131: Човек, който обожава Господа, като следва стъпките на жителите на 
Враджабхуми, достига Неговата трансцендентална планета Враджа, където Той е 
познат като сина на Нанда Махараджа." 
 

ЧЧ Мадхя 9.132: След това Чайтаня Махапрабху цитира: „Върховният Бог, Кришна, 
синът на майка Яшода, може да бъде достигнат от онези предани, които са заети в 
спонтанно любящо служене, но изобщо не е толкова лесно да бъде достигнат от 
умозрителните мислители, от тези, които се стремят към себереализация чрез жестоки 
отречения и покаяния или от тези, които считат тялото за еднакво с аза.”87 

 
ЧЧ Мадхя 9.133: Авторитетите върху ведическата литература, които са известни като 
шрути-ганас, почитаха Бог Кришна в екстаза на гопите и следваха стъпките им. 
 

ЧЧ Мадхя 9.134: Олицетворените авторитети на ведическите химни придобиха тела 
като тези на гопите и приеха раждане във Враджабхуми. В тези тела бяха допуснати да 
влязат в божественият танц раса-лила. 
 

ЧЧ Мадхя 9.135: Бог Кришна принадлежи към общността на пастирчетата и гопите са 
най-скъпите любими на Кришна. Въпреки, че съпругите на обитателите на небесните 
планети са най-великолепните в материалния свят, нито те, нито каквито и да било 

                                                 
87 Шримад Бхагаватам 10.9.21 
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други жени в материалната вселена могат да придобият компанията на Кришна. 
 

ЧЧ Мадхя 9.136: Богинята на щастието, Лакшми, иска да се насладите на Кришна и в 
същото време остава в духовното си тяло под формата на Лакшми. Въпреки това, тя не 
следва стъпките на гопите в своето обожание на Кришна. 
 

ЧЧ Мадхя 9.137: Вясадева, върховният авторитет на ведическата литература, състави 
стих започващ с "наям сукхапо бхагаван ", защото никой не може да влезе в танца раса-
лила във никакво друго тяло, различно от това на гопи.” 
 

ЧЧ Мадхя 9.138: Преди това обяснение да бе дадено от Шри Чайтаня Махапрабху, 
Венката Бхатта мислеше, че Шри Нараяна е Върховният Бог. 
 

ЧЧ Мадхя 9.139: Мислейки по този начин, Венката Бхатта вярваше, че обожанието на 
Нараяна е върховната форма на поклонение, превъзхождаща всички други процеси на 
предано служене, тъй като беше следвана от Шри Ваишнава учениците на 
Рамануджачария. 
 

ЧЧ Мадхя 9.140: Шри Чайтаня Махапрабху бе разбрал това погрешно схващане на 
Венката Бхатта и за да го коригира, говореше така по шеговит начин. 
 

ЧЧ Мадхя 9.141: Сетне Богът продължи: "Скъпи мой Венката Бхатта, моля те, не се 
съмнявай повече. Бог Кришна е Върховният Госпо, и това е заключението на 
ведическата литература. 
 

ЧЧ Мадхя 9.142: Господ Нараяна, величествената форма на Кришна, привлича 
умовете на богинята на щастието и нейните последователи. 
 

ЧЧ Мадхя 9.143: „Всички тези превъплъщения на Бога са или частични експанзии или 
части от пълните части на пуруша-аватарите. Но Кришна е Върховната Личност, 
самият Бог. Във всяка епоха Той защитава света чрез Своите различни характеристики, 
когато светът е обезпокоен от враговете на Индра."88 
 

ЧЧ Мадхя 9.144: Защото Кришна има четири изключителни качества, непритежавани 
от Господ Нараяна, заради които богинята на щастието, Лакшми, винаги желае 
Неговата компания. 
 

ЧЧ Мадхя 9.145: Ти рецитира шлоката започващ със "сиддхантас тв абхеде ‘пи“. 
Този много важен стих е доказателство, че Кришна е Бог, Върховната Личност. 
 

ЧЧ Мадхя 9.146: "Според трансценденталната реализация, няма разлика между 
формите на Нараяна и Кришна. Но в Кришна има специално трансцендентално 
привличане поради интимното настроение и следователно Той надминава Нараяна. 
                                                 
88 Шримад Бхагаватам 1.3.28 
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Това е заключението на трансценденталната сладост."89 
 

ЧЧ Мадхя 9.147: "Върховната Личност, Кришна, привлича ума на богинята на 
щастието, но Господ Нараяна не може да привлече умовете на гопите. Това доказва 
върховното съвършенство на Кришна. 
 

ЧЧ Мадхя 9.148: какво да говорим за Господ Нараяна лично, сам Господ Кришна се 
появява като Нараяна, просто за да се пошегува с гопите. 
 
ЧЧ Мадхя 9.149: "Въпреки, че Кришна зае четириръката формата на Нараяна, Той не 
би могъл да привлече сериозно вниманието на гопите в екстатичната любов. 
 

ЧЧ Мадхя 9.150: "Веднъж Бог Шри Кришна игриво се прояви като Нараяна, с четири 
победни ръце в много красив облик. Когато гопите видяха тази възвишена форма, 
обаче, екстатичните им чувства секнаха. Затова никой начетен учен не може да се 
разбере екстатичните чувства на гопите, които са неотклонно насочени към 
изначалната форма на Бог Кришна като сина на Нанда Махараджа. Прекрасните 
чувствата на гопите в екстатичния парама-раса с Кришна са най-голямата мистерия в 
духовния живот."90 
 

ЧЧ Мадхя 9.151: По този начин Бог Шри Чайтаня Махапрабху потуши гордостта на 
Венката Бхатта, но само за да го направи щастлив отново, Той заговори както следва. 
 

ЧЧ Мадхя 9.152: Богът умиротвори Венката Бхатта, като каза: "Всъщност, каквото и 
да съм казал, е под формата на шега. Сега можеш да чуеш от Мен заключението на 
шастрите, в които всеки отдаден ваишнава има твърда вяра. 
 

ЧЧ Мадхя 9.153: Няма разлика между Бог Кришна и Господ Нараяна, защото Те са с 
една и съща форма. По същия начин, няма разлика между гопите и богинята на 
щастието, защото те също са с една и съща форма. 
 

ЧЧ Мадхя 9.154: Богинята на щастието се радва на компанията на Кришна чрез 
гопите. Човек не трябва да прави разлика между формите на Господа, защото такава 
концепция е обидна. 
 

ЧЧ Мадхя 9.155: Няма разлика между трансцеденталните форми на Господа. 
Различните форми се проявява поради различните привързаности на различните 
отдадени. Всъщност Господ е един, но той се появява в различни форми, само за да 
удовлетвори Своите отдадени. 
 

ЧЧ Мадхя 9.156: "Когато скъпоценният камък Вайдурия докосва различни други 

                                                 
89 Бхакти Расамрита Синдху 1.2.59 

90 Лалита Мадхава Натака 6.14 от Рупа Госвами 
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материали, той изглежда като че ли разделен на различни цветове и следователно 
формата му също изглежда различна. По същия начин, в зависимост от медитативния 
екстаз на отдадения, Богът, който е известен като Ачута ["Непогрешимия"], се появява 
в различни форми, въпреки че е по същество един."91 
 

Мадхя 9.157: Тогава Венката Бхатта каза: "Аз съм обикновено паднало живо същество, 
но Ти си Кришна, самият Върховен Бог. 
 

ЧЧ Мадхя 9.158: Трансценденталните забавления на Господа са неизмерими и аз не 
знам нищо за тях. Каквото и да кажеш, приемам за истина. 
 

ЧЧ Мадхя 9.159: Аз бях ангажиран в служене на Лакшми-Нараяна и поради Тяхната 
милост, съм в състояние да видя твоите лотосови нозе. 
 

ЧЧ Мадхя 9.160: По безпричинната Ти милост Ти ми разказа за славата на Бог 
Кришна. Никой не може да достигне края на великолепието, качествата и формите на 
Господа. 
 

ЧЧ Мадхя 9.161: Вече разбирам, че преданото служене към Бог Кришна е върховната 
форма на обожание. По Своята безпричинна милост Ти направи живота ми успешен 
просто чрез обяснение на същината." 
 

ЧЧ Мадхя 9.162: След като каза това, Венката Бхатта падна в лотосовите крака на 
Господа и Той, по безпричинната си милост, го прегърна. 
 

ЧЧ Мадхя 9.163: Когато завърши периодът Чатурмася, Шри Чайтаня Махапрабху взе 
съгласието на Венката Бхатта да тръгне и след като посети Шри Ранга, Той продължи 
нататък към южната част на Индия. 
 

ЧЧ Мадхя 9.164: Венката Бхатта не искаше да се върне у дома, а искаше да тръгне с 
Господа. С голямо усилие Шри Чайтаня Махапрабху се сбогува с него. 
 

ЧЧ Мадхя 9.165: Когато Той се сбогува, Венката Бхатта падна в безсъзнание. Такива 
бяха забавленията на Бог Шри Чайтаня Махапрабху, сина на майка Шачи, в Шри Ранга-
кшетра. 
 

ЧЧ Мадхя 9.166: Когато Богът пристигна на хълма Ришабха, там видя храма на Господ 
Нараяна и поднесе почитания и различни молитви. 
 

ЧЧ Мадхя 9.167: Парамананда Пури бе останал на хълма Ришабха през четирите 
месеца на дъждовния сезон и когато Шри Чайтаня Махапрабху чу това, Той веднага 
отиде да го види. 
 
                                                 
91 Стих от Шри Нарада Панчаратра 
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ЧЧ Мадхя 9.168: При среща с Парамананда Пури, Шри Чайтаня Махапрабху му 
поднесе цялата си почит, докосна неговите лотосови нозе, а Парамананда Пури 
прегърна Господа в екстаз. 
 

ЧЧ Мадхя 9.169: Шри Чайтаня Махапрабху остана с Парамананда Пури в къщата на 
брамина, където той пребиваваше. Там двамата прекараха три дни, дискутирайки теми 
за Кришна. 
 

ЧЧ Мадхя 9.170: Парамананда Пури каза на Шри Чайтаня Махапрабху, че отива да 
види Пурушоттама в Джаганнатха Пури. След като види Бог Джаганнатха там, той ще 
отиде в Бенгал да се изкъпе в Ганг. 
 

ЧЧ Мадхя 9.171: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху му каза: "Моля те, върни се в 
Джаганнатха Пури, защото Аз ще се завърна там много скоро от Рамешвара 
[Сетубандха]. 
 

ЧЧ Мадхя 9.172: Желанието ми е да остана с теб и затова, ако се върнеш в 
Джаганнатха Пури, ще покажеш велика милост към Мен." 
 

ЧЧ Мадхя 9.173: След като разговаряха по този начин с Парамананда Пури, Богът взе 
съгласието му да тръгне и много доволен замина за южната част на Индия. 
 

ЧЧ Мадхя 9174: Парамананда Пури тръгна за Джаганнатха Пури, а Шри Чайтаня 
Махапрабху тръгна към Шри Шаила. 
 

ЧЧ Мадхя 9.175: В Шри Шаила Бог Шива и съпругата му Дурга живееха преоблечени 
като брамини и когато видяха Шри Чайтаня Махапрабху, останаха много доволни. 
 

ЧЧ Мадхя 9.176: Бог Шива, облечен като брамин, даде милостиня на Шри Чайтаня 
Махапрабху и го покани да прекарат три дни в уединено място. Седейки там заедно, те 
разговаряха много поверително. 
 

ЧЧ Мадхя 9.177: След разговорите с Бог Шива, Шри Чайтаня Махапрабху взе 
неговото съгласие да си тръгне и пое към Камакоштхи-пури. 
 

ЧЧ Мадхя 9.178: Когато Шри Чайтаня Махапрабху пристигна в южна Матхура от 
Камакоштхи, Той срещна един брамин. 
 

ЧЧ Мадхя 9.179: Браминът, когото срещна Шри Чайтаня Махапрабху, покани 
Господа в дома си. Този брамин беше много отдаден поклонник на Бог Шри 
Рамачандра. Той винаги бе непривързан към материалните дейности. 
 

ЧЧ Мадхя 9.180: След като се окъпа в реката Критамала, Шри Чайтаня Махапрабху 
отиде в къщата на брамина да приеме обяд, но видя, че храната не е приготвена, тъй 
като браминът не я бе сготвил. 
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ЧЧ Мадхя 9.181: Виждайки това, Шри Чайтаня Махапрабху каза: "Драги ми 
господине, моля те кажи Ми защо не си сготвил. Вече е обяд." 
 

ЧЧ Мадхя 9.182: Браминът отговори: "Мой скъпи Господи, ние живеем в гората. 
Досега не можахме да се сдобием с всички съставки за приготвяне на храна. 
 

ЧЧ Мадхя 9.183: Когато Лакшмана донесе всички зеленчуци, плодове и корени от 
гората, Сита ще сготви." 
 

ЧЧ Мадхя 9.184: Шри Чайтаня Махапрабху бе много доволен да чуе този метод на 
обожание от брамина. Накрая браминът сготви набързо. 
 

ЧЧ Мадхя 9.185: Шри Чайтаня Махапрабху прие обяд около три часа, но браминът 
постеше, понеже беше много тъжен. 
 

ЧЧ Мадхя 9.186: Докато браминът постеше, Шри Чайтаня Махапрабху го попита: 
"Защо гладуваш? Защо си толкова нещастен? Защо си толкова притеснен?" 
 

ЧЧ Мадхя 9.187: Браминът отговори: "Аз нямам причина да живея. Ще сложа край на 
живота си, като вляза в огън или вода. 
 

ЧЧ Мадхя 9.188: Драги ми господине, майка Сита е майката на вселената и върховната 
богиня на съдбата. Тя е била докосната от демона Равана и аз съм смутен, когато чух 
тази новина. 
 

ЧЧ Мадхя 9.189: Господине, поради своето нещастие аз не мога да продължа да живея. 
Въпреки че тялото ми гори, живота ми не ме напуска." 
 

ЧЧ Мадхя 9.190: Шри Чайтаня Махапрабху отвърна: "Моля те, не мисли по този начин 
повече. Ти си учен пандит. Защо не обмислиш тази случка?" 
 

ЧЧ Мадхя 9.191: Шри Чайтаня Махапрабху продължи: "Ситадеви, най-скъпата 
съпруга на Върховния Бог Рамачандра, несъмнено има духовна форма пълна с 
блаженство. Никой не може да я види с материални очи, защото никой материалист 
няма такава сила. 
 

ЧЧ Мадхя 9.192: Какво да говорим да докосне майка Сита, та  човек с материални 
сетива дори не може да Я види. Когато Равана Я е отвлякъл, той е отвлякъл само 
материалната Й, илюзорна форма. 
 

ЧЧ Мадхя 9.193: Веднага щом Равана е застанал пред Сита, Тя е изчезнала. Просто, за 
да измами Равана, Тя е изпратила илюзорна, материална форма. 
 

ЧЧ Мадхя 9.194: Духовната същина никога не е подвластна на материалното 
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разбиране. Това заключение винаги е давано от Ведите и Пураните." 
 

ЧЧ Мадхя 9.195: Шри Чайтаня Махапрабху увери брамина: "Имай вяра в думите Ми и 
не безпокой ума си повече с тази заблуда." 
 

ЧЧ Мадхя 9.196: Въпреки че браминът гладуваше, той имаше вяра в думите на Шри 
Чайтаня Махапрабху и приета храна. По този начин животът му бе спасен. 
 

ЧЧ Мадхя 9.197: След като утеши по този начин брамина, Шри Чайтаня Махапрабху 
продължил по-нататък в южна Индия и най-накрая пристигна в Дурвашана, където се 
изкъпа в реката Критамала. 
 

ЧЧ Мадхя 9.198: В Дурвашана Шри Чайтаня Махапрабху посети храма на Бог 
Рамачандра и на хълма, известен като Махендра-шаила, видя Господ Парашурама. 
 

ЧЧ Мадхя 9.199 След това Шри Чайтаня Махапрабху отиде до Сетубандха 
[Рамешвара], където се изкъпа на мястото, наречено Дханус-Тиртха. Той посети храма 
Рамешвара и след това си почина. 
 

ЧЧ Мадхя 9.200: Там, между брамините, Шри Чайтаня Махапрабху се заслуша в 
Курма Пурана, в която се споменават разкази за целомъдрената жена. 
 

ЧЧ Мадхя 9.201: Шримати Ситадеви е майката на трите свята и съпругата на Бог 
Рамачандра. Сред целомъдрени жени Тя е най-великата и е дъщеря на цар Джанака. 
 

ЧЧ Мадхя 9.202: Когато Равана дошъл да я отвлече, майка Сита го видяла и се 
приютила при бога на огъня, Агни. Огненият бог покрил тялото на майка Сита и по 
този начин Тя е била защитена от ръцете на Равана. 
 

ЧЧ Мадхя 9.203: След като чу от Курма Пурана как Равана е отвлякъл фалшива форма 
на майка Сита, Шри Чайтаня Махапрабху остана много доволен. 
 

ЧЧ Мадхя 9.204: Богът на огъня, Агни отнесъл истинската Сита и я завел при Парвати, 
богинята Дурга. На Равана била дадена илюзорна форма на майка Сита и по този начин 
Равана бил измамен. 
 

ЧЧ Мадхя 9.205: След като Равана бил убит от Бог Рамачандра, Ситадеви била 
изправена пред огъня и изпитана. 
 

ЧЧ Мадхя 9.206: Когато илюзорната Сита била доведена пред огъня от Бог 
Рамачандра, богът на огъна накарал илюзорна форма да изчезне и довел истинската 
Сита на Бог Рамачандра. 
 

ЧЧ Мадхя 9.207: Когато Шри Чайтаня Махапрабху чу тази история, той бе много 
доволен и си спомни думите на Рамадаса Випра. 
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ЧЧ Мадхя 9.208: В действителност, когато Шри Чайтаня Махапрабху чу тези 
заключителни изявления от Курма Пурана, Той почувства голямо щастие. След като 
поиска съгласието на брамините, Той взе ръкописите на Курма Пурана. 
 

ЧЧ Мадхя 9.209: Тъй като Курма Пурана е много стара, и ръкописите също бяха много 
стари. Шри Чайтаня Махапрабху взе оригиналните листа, за да има преки 
доказателства. Текстът бе преписан върху нови листа, за да може Пураната да бъде 
заменена. 
 

ЧЧ Мадхя 9.210: Шри Чайтаня Махапрабху се завърна в южна Матхура [Мадурай] и 
достави оригиналния ръкопис на Курма Пурана на Рамадаса Випра. 
 

ЧЧ Мадхя 9.211-212: "По молба на майка Сита, богът на огъня извая илюзорна форма 
на Сита и Равана, който имаше десет глави, отвлече фалшива Сита. Истинската Сита 
отиде в обителта на бога на огъня. Когато Бог Рамачандра изпита тялото на Сита, 
именно фалшивата, илюзорна Сита, която влезе в огъня. В това време богът на огъня 
доведе истинската Сита от своята обител и Я предаде на Бог Рамачандра."92 
 

ЧЧ Мадхя 9.213: Рамадаса Випра бе много удовлетворен да получи оригиналния лист 
от ръкописа на Курма Пурана и като падна в лотосовите нозе на Шри Чайтаня 
Махапрабху, започна да плаче. 
 

ЧЧ Мадхя 9.214: След като получи ръкописа, много удовлетворен браминът каза: "Ти 
си самият Господ Рамачандра и си дошъл облечен като санняси да ми дариш 
присъствието си. 
 
ЧЧ Мадхя 9.215: Господи, Ти ме избави от много нещастия. Моля Те да приемеш обяд 
при мен. Моля Те, приеми тази покана. 
 

ЧЧ Мадхя 9.216: Заради умствените си терзания не успях да Ти дам много хубав обяд 
предишния път. Сега, за щастие, Ти дойде отново в моя дом." 
 

ЧЧ Мадхя 9.217: Казвайки това, браминът много щастлив приготви храна и предложи 
на Шри Чайтаня Махапрабху първокласна вечеря. 
 

ЧЧ Мадхя 9.218: Шри Чайтаня Махапрабху остана през нощта в къщата на брамина. 
След като прояви милостта Си, Богът тръгна към река Тамрапарни в Пандя-Деша. 
 

ЧЧ Мадхя 9.219: Там имаше девет храма на Бог Вишну в Ная-трипати, на брега на 
реката Тамрапарни и след като се изкъпа в реката, Господ Чайтаня Махапрабху видя 
муртите с огромно любопитство и възхищение. 
 
                                                 
92 Тези два стиха са от Курма Пурана 
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ЧЧ Мадхя 9.220: След това, Шри Чайтаня Махапрабху отиде на свято място, известно 
като Чиядатала, където видя мурти на двамата братя,Бог Рамачандра и Лакшмана. 
Сетне продължи към Тила-канчи, където видя храма на Шива. 
 

ЧЧ Мадхя 9.221: Бог Шри Чайтаня Махапрабху посети святото място на име 
Гаджендра-мокшана, където отиде в храм на бог Вишну. След това пристигна в 
Панагади, святото място, където видя мурти на Бог Рамачандра и Сита. 
 

ЧЧ Мадхя 9.222: По-късно Богът отиде до Чамтапура, където видя мурти на Бог 
Рамачандра и Лакшмана. След това посети Шри Ваикунтха и видя храма на Бог Вишну. 
 

ЧЧ Мадхя 9.223 Тогава Шри Чайтаня Махапрабху отиде до Малая-Парвата и поднесе 
молитви на Агастя Муни. После посети Каня-кумари [нос Коморин]. 
 

ЧЧ Мадхя 9.224: След посещението на Каня-кумари, Шри Чайтаня Махапрабху отиде 
до Амлитала, където видя муртито на Шри Рамачандра. После отиде на място, 
известно като Маллара-Деша, където живееше една общност от Бхаттатхари. 
 

ЧЧ Мадхя 9.225: Като посети Маллара-деша, Чайтаня Махапрабху отиде до Тамала-
картика и след това до Ветапани. Там Той видя храма на Рагхунатх, Бог Рамачандра, и 
прекара нощта. 
 

ЧЧ Мадхя 9.226: Шри Чайтаня Махапрабху бе придружаван от слугата Си, 
Кришнадаса. Той бе брамин, но се бе срещна с Бхаттатхарите. 
 

ЧЧ Мадхя 9.227: Бхаттатхарите примамиха с помощта на жени брамина Кришнадаса, 
който бе простодушен и мекушав. По силата на лошата им компания, те оскверниха 
неговата интелигентност. 
 

ЧЧ Мадхя 9.228: Привлечен от Бхаттатхарите, Кришнадаса отиде при тях рано 
сутринта. Богът също бързо отиде там, само за да го намери. 
 

ЧЧ Мадхя 9.229: Когато отиде там, Шри Чайтаня Махапрабху попита Бхаттатхарите 
"Защо задържате Моя придружител брамин? 
 

ЧЧ Мадхя 9.230: Аз съм в ордена на отречението, каквито сте и вие. Обаче вие 
преднамерено Ми причинявате мъка и Аз не виждам логика в това." 
 

ЧЧ Мадхя 9.231: Като изслушаха Шри Чайтаня Махапрабху, всички Бхаттатхари 
дотичаха от всички страни с оръжия в ръцете си, с желание да навредят на Господа. 
 

ЧЧ Мадхя 9.232: Въпреки това, техните оръжия паднаха от ръцете им и поразиха 
собствените им тела. Някои от Бхаттатхарите бяха нарязани на парчета, а останалите 
избягаха в четирите посоки. 
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ЧЧ Мадхя 9.233: Сред плач и викове в общността на Бхаттатхарите, Шри Чайтаня 
Махапрабху грабна Кришнадаса за косата и го отведе. 
 

ЧЧ Мадхя 9.234: Същата нощ, Шри Чайтаня Махапрабху и му помощника Му  
Кришнадаса пристигнаха на брега на река Паясвини. Изкъпаха се там и след това 
отидоха да видят храма на Ади Кешава. 
 

ЧЧ Мадхя 9.235: Когато Богът видя храма на Ади Кешава, веднага бе обзет от екстаз. 
Поднасяйки различни почитания и молитви, Той започна да пее и танцува. 
 

ЧЧ Мадхя 9.236: Всички хора там бяха много удивени да видят екстатични забавления 
на Шри Чайтаня Махапрабху. Всички те приеха Господа много добре. 
 

ЧЧ Мадхя 9.237: В храма на Ади Кешава, Шри Чайтаня Махапрабху обсъди духовни 
въпроси сред много напреднали отдадени. Докато бе там, Той намери една глава от 
„Брахма Самхита”. 
 

ЧЧ Мадхя 9.238: Шри Чайтаня Махапрабху бе много щастлив да намери една глава от 
това писания и симптомите на екстатична трансформация - треперене, сълзи, пот, транс 
и тържествуване – се проявиха в тялото Му. 
 

ЧЧ Мадхя 9.239-240: Няма писание, равно на „Брахма Самхита” когато става дума за 
окончателното духовно заключение. В действителност, това писание е върховно 
откровение за славата на Господ Говинда, в нея се разкрива най-висшето познание за 
Него. Тъй като всички заключения са представени в „Брахма Самхита”, тя е от 
съществено значение сред всички ваишнаваски текстове. 
 

ЧЧ Мадхя 9.241: Шри Чайтаня Махапрабху преписа „Брахма Самхита” и след това с 
голямо удоволствие Той отиде на място, известно като Ананта Падманабха. 
 

ЧЧ Мадхя 9.242: Шри Чайтаня Махапрабху остана в продължение на два или три дни 
в Ананта Падманабха и посети храма там. След това, с голяма екстаз, Той отиде да 
види храма на Шри Джанардана. 
 

ЧЧ Мадхя 9.243: Шри Чайтаня Махапрабху пееше и танцуваше в Шри Джанардана в 
продължение на два дни. След това той отиде на брега на река Паясвини и посети храма 
на Шанкара Нараяна. 
 

ЧЧ Мадхя 9.244: После видя манастира, известен като Шрингери-матха, жилището на 
Ачария Шанкара. След това посети поклонническото място Матся Тиртха и се изкъпа в 
река Тунгабхадра. 
 

ЧЧ Мадхя 9.245: После Чайтаня Махапрабху пристигна в Удупи, мястото на 
Мадхвачария, където пребивават философите известни като Таттвавади. Там Той видя 
мурти на Бог Кришна и полудя от екстаз. 
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ЧЧ Мадхя 9.246: Докато беше в манастира в Удупи, Шри Чайтаня Махапрабху видя 
"танцуващият Гопал", най-красивото мурти. Това мурти се появило в съня на 
Мадхвачария. 
 

ЧЧ Мадхя 9.247: Мадхвачария по някакъв един или друг начин бе взел муртито на 
Кришна от купчина гопи-чандана, превозван в лодка. 
 

ЧЧ Мадхя 9.248: Мадхвачария донесъл муртито на танцуващия Гопала в Удупи и Го 
инсталирал в храма. До ден днешен последователите на Мадхвачария, известни като 
Таттвавади, обожават това мурти. 
 

ЧЧ Мадхя 9.249: Шри Чайтаня Махапрабху изпита голямо удоволствие, виждайки 
тази красива форма на Гопала. Дълго време Той танцуваше и пееше в екстатична 
любов. 
 

ЧЧ Мадхя 9.250: Когато Таттвавада ваишнавите видяха Шри Чайтаня Махапрабху за 
първи път, те Го счетоха за маявади санняси. Ето защо те не Го заговориха. 
 

ЧЧ Мадхя 9.251: По-късно, след като видяха Шри Чайтаня Махапрабху в екстатична 
любов, те бяха поразени от учудване. Тогава, приемайки Го за ваишнава, те Го 
посрещнаха любезно. 
 

ЧЧ Мадхя 9.252: Шри Чайтаня Махапрабху можеше да разбере, че Таттвавадите бяха 
много горди от ваишнавизма си. Затова Той се усмихна и започна да говори на тях. 
 

ЧЧ Мадхя 9.253: Взимайки предвид тяхната голяма гордост, Чайтаня Махапрабху 
започна дискусия. 
 

ЧЧ Мадхя 9.254: Водещият aчария на Таттвавадите бе много учен в разкритите 
писания. Шри Чайтаня Махапрабху смирено го запита. 
 

ЧЧ Мадхя 9.255: Чайтаня Махапрабху каза: "Аз не знам много добре целта на живота 
и как да я постигна. Моля, кажете Ми кой е най-добрият идеал за човечеството и как да 
се постигне." 
 

ЧЧ Мадхя 9.256: Ачарята отговори: "Когато дейностите на четирите касти и четирите 
амрама са посветени на Кришна, те представляват най-добрите средства, чрез които 
може да се постигне най-висшата цел на живота. 
 

ЧЧ Мадхя 9.257: Когато човек посвещава задълженията на варнашрама-дхарма на 
Кришна, той е достоен за пет вида освобождение. По този начин се прехвърля в 
духовния свят Ваикунтха. Това е най-висшата цел на живота и заключението на всички 
разкри писания. " 
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ЧЧ Мадхя 9.258: Шри Чайтаня Махапрабху каза: "Според заключението на шастрите, 
процесът на слушане и възпяване е най-доброто средство за постигане на любовно 
служене към Кришна. 
 

ЧЧ Мадхя 9.259-260: "Този процес предполага слушане, възпяване и помнене на 
святото име, форма, качества и забавления и антураж на Господа, предлагане на 
служене в зависимост от времето, мястото и изпълнителя, обожание на мурти, 
предлагане на молитви, винаги считайки себе си за вечен слуга на Кришна, 
сприятелявайки се с Него и посвещавайки всичко на Него. Тези девет елемента на 
предано служене, когато са директно предложени на Кришна, представляват най-
висшето постижение на живота. Това е заключението на разкритите писания."93 
 

ЧЧ Мадхя 9.261: Когато човек стигне до нивото на любовно служене към Бог Кришна, 
като изпълнява тези девет процеса, започвайки със слушане и възпяване, той е 
достигнал петото ниво на реализация и е достигнал целите на живота. 
 

ЧЧ Мадхя 9.262: „Когато човек е действително напреднал и изпитва сладост във 
възпяването на святото име на Господа, който е много мил за него, той е развълнуван и 
силно възпява святото име. Той също се смее, плаче, вълнува се и пее просто като луд 
без да го е грижа за другите около него."94 
 

ЧЧ Мадхя 9.263: Във всички разкрити писания се осъждат плодоносните дейности. 
Препоръчително е отказването във всяка област от участие в кармични дейности, 
защото никой не може да постигне най-висшата цел на живота, любовта на Бога, като 
ги изпълнява. 
 

ЧЧ Мадхя 9.264: "Задълженията, свързани с поминъка, са описани в религиозните 
писания. Ако някой ги анализира, той може напълно да разбере техните качества и 
недостатъци, и след това да ги отдаде напълно в служене на Бога, Върховната Личност. 
Този, който прави това, се счита за първокласен човек."95 
 

ЧЧ Мадхя 9.265: „Изостави всички религии и просто Ми се отдай. Аз ще те избавя от 
всички греховни последици.”96 

ЧЧ Мадхя 9.266: „Докато не се е преситил на плодоносни дейности и не е пробудил 
вкуса си за предано служене чрез шраванам киртанам вишнох (ШБ 7.5.23), човек 
трябва да действа в съответствие с ограничаващите принципи на ведическите 

                                                 
93 Шримад Бхагаватам 7.5.23-24 

94 Шримад Бхагаватам 11.2.40 

95 Шримад Бхагаватам 11.11.32 

96 Бхагавад Гита 18.66 
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предписания.”97 
 

ЧЧ Мадхя 9.267: "Чистите предани отхвърлят петте вида освобождение; всъщност, за 
тях освобождението е твърде незначително, защото те го виждат като ад. 
 

ЧЧ Мадхя 9.268: "Чисти отдадени винаги отхвърлят петте вида освобождение, които 
включват живот на духовните планети Ваикунтха, притежаване на същите 
съвършенства като тези, които притежава Върховния Бог, притежаване на същите 
телесни функции като тези на Господа, общуване с Господа и сливане в тялото на 
Господа. Чистите отдадени не приемат тези благословии без служенето на Бога".98 
 

ЧЧ Мадхя 9.269: „Много е трудно да се изостави материалния разкош, земи, деца, 
общество, приятели, богатства, съпруга или благословиите на богинята на щастието, за 
които жадуват дори великите полубогове. Но цар Бхарата не желаеше подобни неща, и 
това напълно подобаваше на позицията му, защото за чистия предан, чийто ум е винаги 
зает в служене на Бога, дори освобождението, или сливането с божието съществуване, е 
незначително. Какво да говорим за материалните възможности?”99 
 

ЧЧ Мадхя 9.270: „Онзи, който е отдаден на Бог Нараяна, не се бои от адски условия на 
съществуване, защото ги смята за едни и същи с издигането до райските планети или с 
освобождението. Отдадените на Бог Нараяна са свикнали да гледат на всички неща на 
едно и също ниво.”100 
 

ЧЧ Мадхя 9.271: Както освобождението, така и плодоносни дейности са отхвърлени от 
отдадените. Вие се опитвате да установите тези неща като цел на живота, както и 
процеса за постигането им." 
 

ЧЧ Мадхя 9.272: Шри Чайтаня Махапрабху продължи да говори на ачарията на  
Таттвавадите: "Виждайки, че съм просяк в ордена на отречението, вие подходихте към 
Мен по двуличен начин. Всъщност не описахте процеса и крайната цел." 
 

ЧЧ Мадхя 9.273: След като изслуша Шри Чайтаня Махапрабху, ачарията на 
Таттвавада сампрадая остана много засрамен. Виждайки твърдата вяра на Шри Чайтаня 
Махапрабху във ваишнавизма, той бе поразен от почуда. 
 

ЧЧ Мадхя 9.274: Ачарията на Таттвавадите отговори: "Това, което каза, е несъмнено 
вярно. Това е заключението на всички разкритите писания на ваишнавите. 
 

                                                 
97 Шримад Бхагаватам 11.20.9 

98 Шримад Бхагаватам 3.29.13 

99 Шримад Бхагаватам 5.14.44 

100 Шримад Бхагаватам 6.17.28 
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ЧЧ Мадхя 9.275: И все пак, каквото Мадхачария да е утвърдил като формула за нас 
като група, ние практикуваме като наша групова политика." 
 

ЧЧ Мадхя 9.276: Шри Чайтаня Махапрабху каза: "Плодоносният работник и 
умозрителният философ се считат за неотдаденост. Виждам и двата елемента да 
присъстват във вашата сампрадая. 
 

ЧЧ Мадхя 9.277: Единствената квалификацията, която виждам във вашата сампрадая 
е, че вие приемате формата на Господа за истинска." 
 

ЧЧ Мадхя 9.278: Така Шри Чайтаня Махапрабху разби гордостта на Таттвавадите на 
парчета. След това той отиде до святото място, известно като Пхалгу Тиртха. 
 

ЧЧ Мадхя 9.279: Шри Чайтаня Махапрабху, синът на майка Сачи, отиде после до 
Тритакупа и след като видя муртито на Вишала там, отиде до святото място, известно 
като Панчапсара Тиртха. 
 

ЧЧ Мадхя 9.280: След като видя Панчапсара, Шри Чайтаня Махапрабху отиде до 
Гокарна. Докато бе там, Той посети храм на Шива, а след това отиде до Двайпаяни. 
Шри Чайтаня Махапрабху, перлата в короната на всички санняси, след това отиде в 
Сурпарака Тиртха. 
 

ЧЧ Мадхя 9.281: После Шри Чайтаня Махапрабху посети града Колапура, където видя 
богинята на щастието в храма на Кшира Бхагавати и видя Ланга Ганеша в друг храм, 
известен като Чора Парвати. 
 

ЧЧ Мадхя 9.282: Оттам Шри Чайтаня Махапрабху отиде да Пандарапура, където 
щастлив видя храма на Витхтхала Тхакура. 
 

ЧЧ Мадхя 9.283: Шри Чайтаня Махапрабху пееше и танцуваше по различни начини, 
както обичайно. Един брамин, виждайки Го в екстатична любов, бе много доволен и 
покани Господа в дома си за обяд. 
 

ЧЧ Мадхя 9.284: Браминът предложи на Шри Чайтаня Махапрабху храна с голямо 
уважение и любов. След като приключи с обяда, Богът получи благоприятни новини. 
 

ЧЧ Мадхя 9.285: Шри Чайтаня Махапрабху получи вест, че Шри Ранга Пури, един от 
учениците на Шри Мадхавендра Пури, е в това село в дома на един брамин. 
 

ЧЧ Мадхя 9.286: Чувайки тази новина, Шри Чайтаня Махапрабху веднага отиде да 
види Шри Ранга Пури в дома на брамина. С влизането си, Богът го видя да седи там. 
 

ЧЧ Мадхя 9.287: Веднага след като Шри Чайтаня Махапрабху видя Шри Ранга Пури, 
Той му поднесе почитания в екстатична любов, просвайки се на земята. Симптомите на 
трансцендентална трансформация бяха видими - а именно, сълзи, възторженост, 
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треперене и изпотяване. 
 

ЧЧ Мадхя 9.288: Виждайки Шри Чайтаня Махапрабху в такова екстатично състояние, 
Шри Ранга Пури каза: "Твоя светлост, моля Те, изправи се.” 
 

ЧЧ Мадхя 9.289: "Твоя светлост със сигурност е свързан с Шри Мадхавендра Пури, 
без когото го няма ароматът на екстатичната любов." 
 

ЧЧ Мадхя 9.290: След като каза това, Шри Ранга Пури вдигна Шри Чайтаня 
Махапрабху и го прегърна. Прегърнати рамо до рамо, и двамата започнаха да плачат в 
екстаз. 
 

ЧЧ Мадхя 9.291: След няколко момента, те се върнаха в съзнание и се успокоиха. След 
това Шри Чайтаня Махапрабху съобщи на Шри Ранга Пури за връзката си с Ишвара 
Пури. 
 

ЧЧ Мадхя 9.292: Те двамата бяха завладени от прекрасния екстаз на любовта, която бе 
събудена у тях. Най-накрая те седнаха и почтително започнаха да разговарят. 
 

ЧЧ Мадхя 9.293: По този начин те разговаряха на теми за Бог Кришна в продължение 
на 5-7 дни. 
 

ЧЧ Мадхя 9.294: От любопитство, Шри Ранга Пури попита Шри Чайтаня Махапрабху 
за родното Му място, и Богът му каза, че това е Навадвипа Дхама. 
 

ЧЧ Мадхя 9.295: Шри Ранга Пури по-рано бе ходил в Навадвипа с Шри Мадхавендра 
Пури и си спомни събитията, случили се там. 
 

ЧЧ Мадхя 9.296: Веднага след като Шри Ранга Пури си припомни Навадвипа, той 
също така си припомни, че бе придружил Шри Мадхавендра Пури в дома на 
Джаганнатха Мишра, където бе приел обяд. Той дори си спомни вкуса на несравнимото 
къри, направено от бананови цветя. 
 

ЧЧ Мадхя 9.297: Шри Ранга Пури също си спомни съпругата на Джаганнатха Мишра. 
Тя беше много предана и непорочна. Що се отнася до нейната обич, тя бе точно като 
майка на Вселената. 
 

ЧЧ Мадхя 9.298: Той си спомни как съпругата на Шри Джаганнатх Мишра, Шачимата, 
бе голяма майсторка в готвенето. Той си припомни, че тя бе много привързана към 
саннясите и ги хранеше точно като собствени синове. 
 

ЧЧ Мадхя 9.299: Шри Ранга Пури също си спомни, че един от достойните й синове бе 
приели ордена на отречението в много млада възраст. Името му беше Шанкарараня. 
 

ЧЧ Мадхя 9.300: Шри Ранга Пури каза на Шри Чайтаня Махапрабху, че този санняси 
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на име Шанкарараня бе постигнал съвършенство на това свято място Пандарапура. 
 

ЧЧ Мадхя 9.301: Шри Чайтаня Махапрабху каза: "В предишния Ми ашрама, 
Шанкарараня беше мой брат, а Джаганнатха Мишра бе баща ми." 
 

ЧЧ Мадхя 9.302: Като приключи беседите си с Шри Чайтаня Махапрабху, Шри Ранга 
Пури тръгна за Дварака Дхама. 
 

ЧЧ Мадхя 9.303: След заминаването на Шри Ранга Пури за Дварака, Шри Чайтаня 
Махапрабху остана с брамина в Пандарапура още четири дни. Той се изкъпа в река 
Бхима и посети храма на Витхтхала. 
 

ЧЧ Мадхя 9.304: После Шри Чайтаня Махапрабху отиде до брега на река Кришна-
венва, където посети много свети места и храмове на различни богове. 
 

ЧЧ Мадхя 9.305: Браминската общност там бе съставена от чисти предани. Те 
редовно изучаваха книгата, озаглавена „Кришна Карнамрита”, която е съчинена от 
Билвамангала Тхакура. 
 

ЧЧ Мадхя 9.306: Шри Чайтаня Махапрабху бе много доволен да чуе „Кришна 
Карнамрита” и с голямо желание я преписа и я взе със себе си. 
 

ЧЧ Мадхя 9.307: Нищо не може да се сравни с „Кришна Карнамрита” в трите свята. С 
изучаването на тази книга, човек се издига до познаване на чистото предано служене 
към Кришна. 
 

ЧЧ Мадхя 9.308: Човек, който постоянно чете „Кришна Карнамрита”, може напълно 
да разбере красивия и мелодичен вкус на забавленията на Бог Кришна. 
 

ЧЧ Мадхя 9.309: „Брахма Самхита” и „Кришна Карнамрита” са двете книги, които  
Шри Чайтаня Махапрабху считаше за най-скъпоценните камъни. Затова Той ги взе със 
себе си при Своето завръщане. 
 

ЧЧ Мадхя 9.310: Шри Чайтаня Махапрабху след това пристигна на брега на река Тапи. 
След като се изкъпа там, отиде до Махишмати-пура. Докато бе там, Той видя много 
свещени места по бреговете на река Нармада. 
 

ЧЧ Мадхя 9.311: После Богът пристигна в Дханус Тиртха, където се изкъпа в реката 
Нирвиндхя. След това отиде в планината Ришямука, а сетне в Дандакараня. 
 

ЧЧ Мадхя 9.312: В гората Дандакараня Шри Чайтаня Махапрабху посети едно място, 
наречено Саптатала. Седемте палмови дървета там бяха много стари, много обемисти и 
много високи. 
 

ЧЧ Мадхя 9.313: Виждайки седемте палмови дървета, Шри Чайтаня Махапрабху ги 
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прегърна. В резултат, всички те се върнаха във Ваикунтхалока, духовния свят. 
 

ЧЧ Мадхя 9.314: След като седемте палми бяха заминали за Ваикунтха, всички бяха 
удивени да видят, че те са си отишли. Хората тогава започнаха да казват, "Този санняси 
наричан Шри Чайтаня Махапрабху трябва да е въплъщение на Бог Рамачандра. 
 

ЧЧ Мадхя 9.315: "Само Бог Рамачандра има силата да изпрати седем палми към 
духовните Ваикунтха планети." 
 

ЧЧ Мадхя 9.316: Шри Чайтаня Махапрабху пристигна на едно езеро, известно като 
Пампа, където се изкъпа. След това отиде до едно място, наречено Панчавати, където 
си почина. 
 

ЧЧ Мадхя 9.317: После Шри Чайтаня Махапрабху посети Насика, където видя мурти 
на Трямбака [Шива]. След това отиде в Брахма Гири и сетне до Кушаварта, извора на 
река Годавари. 
 

ЧЧ Мадхя 9.318: След като посети много други свети места, Господът отиде до Сапта-
Годавари. Най-накрая Той се завърна във Видянагара. 
 

ЧЧ Мадхя 9.319: Когато Рамананда Рая чу за пристигането на Шри Чайтаня 
Махапрабху, той беше много доволен и веднага отиде да Го види. 
 

ЧЧ Мадхя 9.320: Когато Рамананда Рая падна, докосвайки лотосовите нозе на Шри 
Чайтаня Махапрабху, Богът незабавно го вдигна на крака и го прегърна. 
 

ЧЧ Мадхя 9.321: В голяма екстатична любов и двамата започнаха да плачат, а умовете 
им притихнаха. 
 

ЧЧ Мадхя 9.322: След известно време те дойдоха на себе си и седнаха заедно, за да 
обсъдят различни теми. 
 

ЧЧ Мадхя 9.323: Шри Чайтаня Махапрабху даде на Рамананда Рая подробно описание 
на Своите пътувания до светите места и му разказа как се бе сдобил с двете книги на 
име „Кришна Карнамрита” и „Брахма Самхита”. Богът даде книгите на Рамананда Рая. 
 

ЧЧ Мадхя 9.324: Богът каза: "Каквото Ми каза за предано служене, всичкото се 
подкрепя от тези две книги." 
 

ЧЧ Мадхя 9.325: Рамананда Рая беше много щастлив да получи тези книги. Той вкуси 
съдържанието им заедно с Господа и направи копие на всяка от тях. 
 

ЧЧ Мадхя 9.326: Новината на пристигането на Шри Чайтаня Махапрабху в село 
Видянагара се разпространи и всеки дойде да Го види отново. 
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ЧЧ Мадхя 9.327: След като видя хората, които се събраха там, Шри Рамананда Рая се 
завърна в своя дом. По обяд, Шри Чайтаня Махапрабху стана, за да приеме обяд. 
 

ЧЧ Мадхя 9.328: Шри Рамананда Рая се върна през нощта, и той и Богът обсъждаха 
теми, свързани с Кришна. По този начин премина нощта. 
 

ЧЧ Мадхя 9.329: Рамананда Рая и Шри Чайтаня Махапрабху разговаряха за Кришна 
ден и нощ и по този начин така преминаха пет до седем дни в голямо щастие. 
 

ЧЧ Мадхя 9.330: Рамананда Рая казва: "Мой скъпи Господи, с Твое позволение вече 
съм написал писмо до царя с голямо смирение. 
 

ЧЧ Мадхя 9.331: Царят вече ми е дал заповед да се върна в Джаганнатха Пури и аз се 
подготвям да направят това." 
 

ЧЧ Мадхя 9.332: Шри Чайтаня Махапрабху тогава каза: "Само заради това се 
завърнах. Искам да те взема с Мен в Джаганнатха Пури." 
 

ЧЧ Мадхя 9.333: Рамананда Рая каза: "Мой скъпи Господи, по-добре е да продължиш 
сам до Джаганнатха Пури, защото с мен ще има много коне, слонове и войници, 
всичките ревящи и шумни. 
 

ЧЧ Мадхя 9.334: Аз ще организирам всичко в рамките на десет дни. Следвайки Те, ще 
отида до Нилачала без забавяне." 
 

ЧЧ Мадхя 9.335: Като заръча на Рамананда Рая да дойде в Нилачала, Шри Чайтаня 
Махапрабху замина за Джаганнатха Пури в голяма радост. 
 

ЧЧ Мадхя 9.336: Шри Чайтаня Махапрабху се върна по същия път, по който по-рано 
бе минал за Видянагара и всички ваишнави по пътя отново Го видяха. 
 

ЧЧ Мадхя 9.337: Откъдето и да минеше Шри Чайтаня Махапрабху, святото име на 
Шри Хари отекваше. Виждайки това, Богът стана много щастлив. 
 

ЧЧ Мадхя 9.338: Когато стигна до Алаланатха, Той изпрати своя помощник 
Кришнадаса напред, за да повика Нитиянанда Прабху и други лични придружители. 
 

ЧЧ Мадхя 9.339: Веднага след като Нитянанда получи новината за пристигането на 
Шри Чайтаня Махапрабху, Той скочи и хукна да Го посрещне. Всъщност, Той беше 
много нетърпелив в своя велик екстаз. 
 

ЧЧ Мадхя 9.340: Шри Нитиянанда Рая, Джагадананда, Дамодара Пандита и Мукунда 
всички станаха екстатични в щастието си и танцувайки по протежението на пътя, 
отидоха да посрещнат Господа. 
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ЧЧ Мадхя 9.341: Гопинатха Ачария също отиде в много щастлива настроение. Те 
всички отидоха да посрещнат Господа и най-сетне се срещнаха с Него по пътя. 
 

ЧЧ Мадхя 9.342: Богът също бе изпълнен с екстатична любов и ги прегърна всичките. 
Препълнени от любов, те започнаха да плачат от радост. 
 

ЧЧ Мадхя 9.343: Сарвабхаума Бхаттачария също отиде да види Господа с голямо 
удоволствие и Го посрещна на плажа край морето. 
 

ЧЧ Мадхя 9.344: Сарвабхаума Бхаттачария падна в лотосовите нозе на Господа, но 
Богът го изправи и го прегърна. 
 

ЧЧ Мадхя 9.345: Сарвабхаума Бхаттачаря плачеше в огромна екстатична любов. 
Тогава Богът, придружен от всички тях, отиде до храма на Джаганнатха. 
 

ЧЧ Мадхя 9.346: Поради екстатичната любов при срещата с Бог Джаганнатха, вълни 
от треперене, изпотяване, сълзи и възторг обляха тялото на Шри Чайтаня Махапрабху. 
 

ЧЧ Мадхя 9.347: В екстатична любов Шри Чайтаня Махапрабху танцуваше и пееше. 
По това време всички присъстващите свещенослужители дойдоха при Него, за да му  
поднесат гирлянд и остатъци от храната на Бог Джаганнатха. 
 

ЧЧ Мадхя 9.348: Шри Чайтаня Махапрабху се успокои след като получи гирлянда и 
прасадама от Бог Джаганнатха. Всички слуги на Бог Джаганнатха посрещнаха Шри 
Чайтаня Махапрабху с голямо удоволствие. 
 

ЧЧ Мадхя 9.349: След това, Каши Мишра дойде и падна в лотосовите крака на 
Господа, а Господът почтително го прегърна. 
 

ЧЧ Мадхя 9.350: Сарвабхаума Бхаттачария след това заведе Бога в дома си, казвайки: 
"Днешният обяд ще е в дома ми." По този начин той Го покани. 
 

ЧЧ Мадхя 9.351: Сарвабхаума Бхаттачария донесе различни видове храна, оставени от 
Бог Джаганнатха. Той донесе всевъзможни видове торти и сладкиши от кондензирано 
мляко. 
 

ЧЧ Мадхя 9.352: В компанията на всички Свои придружители, Шри Чайтаня 
Махапрабху отиде в къщата на Сарвабхаума Бхаттачария и прие обяд там. 
 

ЧЧ Мадхя 9.353: След като поднесе храна на Шри Чайтаня Махапрабху, Сарвабхаума 
Бхаттачария Го накара да легне да си почине, и лично започна да масажира нозете на 
Господа. 
 

ЧЧ Мадхя 9.354: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху прикани Сарвабхаума Бхаттачария 
да приеме обяда си и остана тази нощ в дома му само, за да го удовлетвори. 
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ЧЧ Мадхя 9.355: Шри Чайтаня Махапрабху и Неговите лични придружители останаха 
със Сарвабхаума Бхаттачария. Всички те останаха будни цялата нощ, докато Богът 
разказваше за Своето поклонение. 
 

ЧЧ Мадхя 9.356: Господът каза на Сарвабхаума Бхаттачария: "Аз пътувах до много 
свети места, но никъде не можах да намеря ваишнава толкова добър, колкото си ти." 
 

ЧЧ Мадхя 9.357: Шри Чайтаня Махапрабху продължи: "Аз изпитах огромна наслада 
от разговорите с Рамананда Рая." Бхаттачария отговори: "По тази причина поисках да 
се срещнеш с него." 
 

ЧЧ Мадхя 9.358: Така приключва моя разказ за поклонението на Шри Чайтаня 
Махапрабху, описвайки го накратко. То не може да се опише много широко. 
 

ЧЧ Мадхя 9.359: Забавленията на Бог Чайтаня са безкрайни. Никой не може да опише 
правилно Неговите дейности, но все пак аз правя опит от алчност. Това просто 
разкрива безсрамието ми. 
 

ЧЧ Мадхя 9.360: Който слуша за поклонението на Шри Чайтаня Махапрабху до 
различните свети места, постига съкровището на дълбоката екстатична любов. 
 

ЧЧ Мадхя 9.361: Моля ви, слушайте трансценденталните забавления на Бог Шри 
Чайтаня Махапрабху с вяра и преданост. Отказвайки се от завист към Господа, 
възпявайте святото име на Господа, Хари. 
 

ЧЧ Мадхя 9.362: В тази епоха на Кали няма никакви истински религиозни принципи, 
различни от тези, установени от отдадените ваишнави и от ваишнавските писанията. 
Това е същността на всичко. 
 

ЧЧ Мадхя 9.363: Забавленията на Шри Чайтаня Махапрабху са точно като бездънен 
океан. Не е възможно за мен да вляза в него. Просто стоя на брега и докосвам водата. 
 

ЧЧ Мадхя 9.364: Колкото повече човек слуша за забавленията на Шри Чайтаня 
Махапрабху с вяра и аналитично ги изучава, толкова повече той достига екстатичните 
богатствата на любовта на Бога. 
 

ЧЧ Мадхя 9.365: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунатха, 
винаги желаейки тяхната милост, Аз, Кришнадаса, разказвам „Шри Чайтаня 
Чаритамрита”, следвайки стъпките им. 
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Глава 10 
 

Завръщането на Бога в Джаганнатха Пури 
 

 
 
 
ЧЧ Мадхя 10.1  Отдавам смирените си починатия на Бог Шри Чайтаня Махапрабху. 
Той е като облак, напояващ пълните със зърно поля, пресъхнали от сушата, както 
преданите пресъхват в раздялата с Бога. Раздялата със Шри Чайтаня Махапрабху е 
подобна на сушата, но когато Бог се завраща, Неговото присъстствие е като дъжд от 
нектар, обливащ посевите и спасяващ ги от гибел. 
 
ЧЧ Мадхя 10.2  Вечна слава на Бог Чайтаня! Вечна слава на Нитянанда Прабху! Вечна 
слава на Адвейтачандра! Вечна слава на всички предани на Бог Чайтаня! 
 
ЧЧ Мадхя 10.3  След като Чайтаня Махапрабху се отправи на поклонение в Южна 
Индия, цар Пратапарудра покани в двореца си Сарвабхаума Бхаттачария. 
 
ЧЧ Мадхя 10.4  Когато Сарвабхаума Бхаттачария дойде, царят му отдаде всички 
подобаващи почести, настани го удобно и започна да го разпитва за Шри Чайтаня 
Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 10.5  Царят каза на Бхаттачария: "Чух, че в твоя дом е отседнала една 
велика личност от Бенгал. Говорят, че Той е много, много милостив. 
 
ЧЧ Мадхя 10.6  "Чух още, че Той е особено благосклонен към теб. Поне така твърдят 
най-различни хора. Както и да е, бъди милостив към мен и ми помогни да се срещна с 
Него". 
 
ЧЧ Мадхя 10.7  Бхаттачария отвърна: "Всичко, което си чул, е истина. Що се отнася до 
срещата, да ти помогна ще е много трудно. 
 
ЧЧ Мадхя 10.8  Шри Чайтаня Махапрабху е санняси, напълно отречен от светските 
дела. Той предпочита уединение и даже в съня си избягва общуване с властимащите. 
 
ЧЧ Мадхя 10.9  Независимо от това, щях да се опитам да ти уредя среща с него, но 
междувременно Той замина на поклонение из Южна Индия". 
 
ЧЧ Мадхя 10.10  Царят попита: "Защо Той напусна Джаганнатха Пури?" Бхаттачария 
отвърна: "Такава е лилата (забавленията) на този велик човек. 
 
ЧЧ Мадхя 10.11  Великите светци отиват на светите места за поклонение, за да ги 
пречистят. По тази причина Чайтаня Махапрабху посещава много тиртхи (свети 
места) и освобождава безчет обусловени души. 
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ЧЧ Мадхя 10.12  "Светците като тебе самите те са места за поклонение. Благодарение 
на чистотата си, те са постоянни спътници на Бога и затова могат да пречистят даже 
светите места.“101 
 
ЧЧ Мадхя 10.13  Един ваишнава пътува по светите места за поклонение, за да ги 
пречисти и за спасение на падналите обусловени души. Това е едно от задълженията на 
ваишнавата. Всъщност Шри Чайтаня Махапрабху не е обикновено живо същество. Той 
е Самият Бог, Върховната Личност. Затова Чайтаня Махапрабху притежава 
безгранична власт над всичко съществуващо. Но тъй като играе ролята на предан, 
затова се държи и по съответния начин". 
 
ЧЧ Мадхя 10.14  Чувайки това, царят попита: "Защо Му позволи да си тръгне? Защо не 
се хвърли в нозете Му и не Го убеди да остане?" 
 
ЧЧ Мадхя 10.15  Сарвабхаума Бхаттачария отвърна: "Шри Чайтаня Махапрабху е Бог, 
Върховната Личност и не зависи от никого. Той е самият Бог Кришна и затова е 
свободен да постъпва както намери за добре. 
 
ЧЧ Мадхя 10.16 "Независимо от това аз с всички сили се опитах да Го задържа тук. Но 
Той е Върховният Бог и затова е напълно независим. Не е чудно, че всички мои усилия 
не се увенчаха с успех". 
 
ЧЧ Мадхя 10.17  Царят каза: "Бхаттачария, ти си най-просветения и мъдър човек сред 
всички, които познавам. Затова, щом ти наричаш Шри Чайтаня Махапрабху Бог 
Кришна, аз приемам това за истина. 
 
ЧЧ Мадхя 10.18 Когато Шри Чайтаня Махапрабху се завърне, искам да Го видя поне 
веднъж, за да станат очите ми съвършени". 
 
ЧЧ Мадхя 10.19  Сарвабхаума Бхаттачария отговори: "Негово Светейшество Бог Шри 
Чайтаня Махапрабху ще се върне много скоро. Искам да подготвя за него жилище на 
спокойно и уединено място. 
 
ЧЧ Мадхя 10.20  Домът на Бог Чайтаня трябва да е на уединено място и в същото 
време трябва да е в близост до храма на Джаганнатха. Моля те, помисли над това и ми 
дай хубаво място за Него". 
 
ЧЧ Мадхя 10.21 Царят каза: "Домът на Каши Мишра - това е именно, което ти е 
нужно. Той се намира в близост до храма и е тихо, уединено и спокойно място". 
 
ЧЧ Мадхя 10.22  След този разговор царят стана нетърпелив в очакване на 
завръщането на Бога, а Сарвабхаума Бхаттачария отиде при Каши Мишра да му 
предаде решението на царя. 
 
ЧЧ Мадхя 10.23  Чувайки за това предложение, Каши Мишра възкликна: "Провървя 
ми! В дома ми ще живее Шри Чайтаня Махапрабху, господарят на всички прабху! 
(господари)" 
 
                                                 
101 Шримад Бхагаватам 1.13.10) 
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ЧЧ Мадхя 10.24  Така всички жители на Джаганнатха Пури, известен още като 
Пурушоттама, с нетърпение очакваха новата среща със Шри Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 10.25  Когато желанието на всички жители на Джаганнатха Пури отново да 
видят Бога достигна своя апогей, Богът се върна от Южна Индия. 
 
ЧЧ Мадхя 10.26  Чувайки за пристигането на Бога, всички заликуваха и отидоха при 
Сарвабхаума Бхаттачария със следната молба. 
 
ЧЧ Мадхя 10.27  "Умоляваме те, уреди ни среща със Шри Чайтаня Махапрабху. Само 
по твоята милост можем да намерим подслон в лотосовите нозе на Бога". 
 
ЧЧ Мадхя 10.28  Бхаттачария отвърна на събралите се: "Утре Богът ще бъде в дома на 
Каши Мишра. Там всички вие ще можете да се срещнете с Него". 
 
ЧЧ Мадхя 10.29  На следващия ден Шри Чайтаня Махапрабху се върна в Пури и, 
съпроводен от Сарвабхаума Бхаттачария, обхванат от щастие, се отправи към храма на 
Бог Джаганнатха. 
 
ЧЧ Мадхя 10.30  Слугите на Бог Джаганнатха поднесоха на Шри Чайтаня Махапрабху 
остатъци от трапезата на Джаганнатха. Шри Чайтаня Махапрабху на свой ред прегърна 
всеки един от тях. 
 
ЧЧ Мадхя 10.31  Като видя Бог Джаганнатха, Шри Чайтаня Махапрабху напусна 
храма. След това Бхаттачария го заведе в къщата на Каши Мишра. 
 
ЧЧ Мадхя 10.32  Когато Шри Чайтаня Махапрабху се появи в дома му, Каши Мишра 
падна в лотосовите нозе на Бог Чайтаня, отдавайки му самия себе си и всичко, което 
притежава. 
 
ЧЧ Мадхя 10.33  Тогава Шри Чайтаня Махапрабху прояви пред Каши Мишра Своята 
четириръка форма. Приемайки Каши Мишра за Свой слуга, Богът го прегърна. 
 
ЧЧ Мадхя 10.34  След това Шри Чайтаня Махапрабху седна на приготвения за Него 
асан, а всички предани, начело с Нитянанда Прабху, се настаниха наоколо. 
 
ЧЧ Мадхя 10.35  Шри Чайтаня Махапрабху остана много доволен от новото си 
жилище, където имаше всичко, което Му бе нужно. 
 
ЧЧ Мадхя 10.36  Сарвабхаума Бхаттачаря каза: "Това място е точно като за Тебе. Моля 
Те, приеми го. Каши Мишра се надява на това!" 
 
ЧЧ Мадхя 10.37  Шри Чайтаня Махапрабху отвърна: "Моето тяло ви принадлежи. За 
това съм съгласен с всичко, което кажете". 
 
ЧЧ Мадхя 10.38  След това Сарвабхаума Бхаттачария, седнал от дясната страна на 
Бога, започна да Му представя жителите на Пурушоттама, Джаганнатха Пури. 
 
ЧЧ Мадхя 10.39  Бхаттачария каза: "Скъпи Господи, всички тези хора, живеещи в 
Нилачала, Джаганатха Пури, с нетърпени чакаха срещата с Тебе. 
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ЧЧ Мадхя 10.40  В Твое отсъствие те бяха като птиците чатака, които жалостиво 
плачат, измъчвани от жажда. Моля те, приеми ги". 
 
ЧЧ Мадхя 10.41  Първи Сарвабхаума Бхаттачария представи Джанардана: "Това е 
Джанардана, слуга на Бог Джаганнатха. Той служи на Бога когато идва време за 
обновяване на Неговото трансцендентално тяло". 
 
ЧЧ Мадхя 10.42  После Сарвабхаума Бхаттачария започна да представя и другите 
предани: "Това е Кришнадас, той доставя златна тръстика. А това е Шикхи Махити, 
писар. 
 
ЧЧ Мадхя 10.43  Това е Прадюмна Мишра, предводител на всички ваишнави. Той е 
велик слуга на Джаганнатха и го наричат Даса. 
 
ЧЧ Мадхя 10.44  Това е Мурари Махити, брат на Шикхи Махити. Той няма нищо, 
освен Твоите лотосови стъпала. 
 
ЧЧ Мадхя 10.45  Това са Чанданешвара, Симхешвара, брамините Мурари и 
Вишнудас. Те винаги медитират върху Твоите лотосови стъпала. 
 
ЧЧ Мадхя 10.46  Това е Парамананда Прахарараджа, наричан още Махапатра. Той е 
много, много интелигентен. 
 
ЧЧ Мадхя 10.47  Те всички са чисти предани - украшение за Джаганнатха Пури - и са 
постоянно погълнати в медитация върху Твоите лотосови стъпала". 
  
ЧЧ Мадхя 10.48  След като всички жители на Пури бяха представени на Шри Чайтаня 
Махапрабху, те паднаха пред Него като пръчки. Проявявайки пред тези предани Своята 
специална милост, Шри Чайтаня Махапрабху прегърна всеки един от тях. 
 
ЧЧ Мадхя 10.49 В това време дойде Бхавананда Рая с четиримата си сина и всички те 
паднаха в лотосовите нозе на Шри Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 10.50  Сарвабхаума Бхаттачария каза: "Това е Бхавананда Рая, бащата на 
Шри Раманандая Рая, който е най-големият му син". 
 
ЧЧ Мадхя 10.51 Шри Чайтаня Махапрабху прегърна Бхавананда Рая и с голямо 
уважение говореше за сина му Рамананда Рая. 
 
ЧЧ Мадхя 10.52  Шри Чайтаня Махапрабху изрази уважение и към Бхавананда Рая, 
казвайки: "В този тленен свят е невъзможно да се намерят подходящи думи, с които да 
се опише славата на човека, имащ такъв забележителен син като Рамананда Рая. 
 
ЧЧ Мадхя 10.53 Ти си самия Махараджа Панду, а твоя жена е самата Кунтидеви. А 
вашите разумни синове са превъплащение на петимата Пандави". 
 
ЧЧ Мадхя 10.54 Изслушвайки възхвалата на Шри Чайтаня Махапрабху, Бхавананда 
Рая отвърна: "В обществената йерархия аз заемам едва четвъртото стъпало и се 
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занимавам със светски дела. Но дори и така низко паднал, Ти все пак се докосна до мен. 
Това доказва, че си самият Бог, Върховната Личност". 
 
ЧЧ Мадхя 10.55  Прославяйки милосърдието на Шри Чайтаня Махапрабху, 
Бхавананда Рая добави: "Моят дом, богатство, слугите, петимата ми сина и самия себе 
си поднасям в Твоите лотосови нозе. 
 
ЧЧ Мадхя 10.56  Моят син Ванинатха ще бъде винаги до Твоите лотосови нозе, за да 
изпълнява незабавно Твоите нареждания и да Ти служи. 
 
ЧЧ Мадхя 10.57  Скъпи Господи, моля Те, считай ме за Свой роднина. Когато и 
каквото и да пожелаеш, само кажи и аз ще направя всичко". 
 
ЧЧ Мадхя 10.58  Шри Чайтаня Махапрабху прие дара на Бхавананда Рая с думите: "Аз 
приемам без колебание защото ти не си ми чужд. Живот след живот ти и твоето 
домочадие сте били Мои слуги. 
 
ЧЧ Мадхя 10.59  Шри Рамананда Рая ще дойде в рамките на 5 до 7 дни и тогава всички 
Мои желания ще се изпълнят. Общуването с него ми носи голямо удоволствие". 
 
ЧЧ Мадхя 10.60  С тези думи Шри Чайтаня Махапрабху прегърна Бхавананда Рая и 
докосна главите на неговите синове с лотосовите си нозе. 
 
ЧЧ Мадхя 10.61  След това Шри Чайтаня Махапрабху изпрати Бхавананда Рая да си 
иде у дома, а Ванинатха Паттанаяка остави в качеството на личен слуга. 
 
ЧЧ Мадхя 10.62  После Сарвабхаума Бхаттачария помоли всички да се разотидат. 
Тогава Шри Чайтаня Махапрабху извика Кала Кришнадаса, който го съпровождаше в 
поклонението из Южна Индия. 
 
ЧЧ Мадхя 10.63  Шри Чайтаня Махапрабху каза: "Уважаеми Бхаттачария, чуй само 
как се държа този човек, който дойде с мен из Южна Индия. 
 
ЧЧ Мадхя 10.64  Той напусна Моята компания, за да общува с бхаттатхарите, но Аз 
го избавих от тях и го доведох тук. 
 
ЧЧ Мадхя 10.65  Сега, след като съм го довел тук, Аз го моля да Ме напусне. Той може 
да отиде където пожелае, тъй като не отговарям повече за него". 
 
ЧЧ Мадхя 10.66  Осъзнавайки, че Богът го отхвърля, Кала Кришнадас заплака. Без да 
обръща внимание на това, Чайтаня Махапрабху отиде да обядва. 
 
ЧЧ Мадхя 10.67  Тогава другите предани - начело с Нитянанда Прабху, Джагадананда, 
Мукунда и Дамодара - започнаха да обмислят следния план. 
 
ЧЧ Мадхя 10.68  Тези четирима предани на Бога разсъждаваха така: "Някой трябва да 
отиде в Бенгал и да съобщи на Шачимата за завръщането на Шри Чайтан Махапрабху в 
Джаганнатха Пури. 
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ЧЧ Мадхя 10.69  Научавайки, че Шри Чайтаня Махапрабху се е върнал, предани като 
Адвейта и Шриваса непременно ще дойдат да се видят с Него. 
 
ЧЧ Мадхя 10.70  Затова нека изпратим в Бенгал Кришнадаса". Решавайки това, те 
задържаха Кришнадас ангажиран в служене на Бога и му дадоха увереност. 
 
ЧЧ Мадхя 10.71  На следващия ден всички предани започнаха да молят Шри Чайтаня 
Махапрабху: "Моля те, позволи ни да изпратим някого в Бенгал. 
 
ЧЧ Мадхя 10.72  Не знаейки, че Ти вече си завършил поклонението си из Южна 
Индия, майка Шачи и всички предани начело с Адвейта Прабху са много нещастни. 
 
ЧЧ Мадхя 10.73  Нека някой отиде в Бенгал и занесе на всички радостната вест за 
Твоето завръщане в Джаганнатха Пури". Шри Чайтаня Махапрабху отвърна: 
"Постъпете както знаете". 
 
ЧЧ Мадхя 10.74  Така изпратиха Кала Кришнадаса в Бенгал. Дадоха му много маха-
прасада от Бог Джаганнатха, който да раздава в Бенгал. 
 
ЧЧ Мадхя 10.75  Кала Кришнадас тръгна към Бенгал и първо отиде в Навадвип, за да 
се срещне с Шачимата. 
 
ЧЧ Мадхя 10.76  Пристигайки при майка Шачи, Кала Кришнадас преди всичко й се 
поклони и й предложи остатъците от трапезата на Бог Джаганнатха [маха-прасад]. След 
това той й съобщи добрата вест: „Шри Чайтаня Махапрабху се върна от поклонението 
си из Южна Индия”. 
 
ЧЧ Мадхя 10.77  Тази новина много зарадва майка Шачи и всички предани в 
Навадвип, начело с Шриваса Тхакура. 
 
ЧЧ Мадхя 10.78  Чувайки за завръщането на Бог Чайтаня в Пури, всички станаха 
много щастливи. След това Кришнадас се отправи към дома на Адвейта Ачария. 
 
ЧЧ Мадхя 10.79  След като му отдаде дълбоките си почитания, Кришнадас предложи 
маха-прасад на Адвейта Ачария, а след това подробно му разказа всички новини за Бог 
Чайтаня. 
 
ЧЧ Мадхя 10.80  Узнавайки, че Шри Чайтаня Махапрабху се е върнал, Адвейта Ачария 
Госвами заликува. Обхванат от небивал любовен екстаз, той дълго време издаваше 
гръмовни звуци, танцуваше и пееше. 
 
ЧЧ Мадхя 10.81  Добрата вест, донесена от Кришнадас, достави много радост на 
Харидаса Тхакура, също и на Васудева Датта, Мурари Гупта и Шивананда Сена. 
 
ЧЧ Мадхя 10.82  Ачарияратна, Вакрешвара Пандита, Ачариянидхи и Гададхара 
Пандита - всички бяха щастливи, получавайки тази вест. 
 
ЧЧ Мадхя 10.83  Шрирама Пандита, Дамодара Пандита, Шриман Пандита, Виджая и 
Шридхара също бяха много радостни от това. 
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ЧЧ Мадхя 10.84  Радваха се Рагхава Пандита, синът на Адвейта Ачария и останалите 
предани. Нима мога всички да изброя? 
 
ЧЧ Мадхя 10.85  Всички те, много щастливи, се събраха в дома на Адвейта Ачария. 
 
ЧЧ Мадхя 10.86  Всички ваишнави отдадоха почитания в лотосовите стъпала на 
Адвейта Ачария, а Той на свой ред прегърна всеки един от тях. 
 
ЧЧ Мадхя 10.87  Адвейта Ачария устрои празник, който продължи два или три дни. 
След това всички твърдо решиха да отидат в Джаганнатха Пури. 
 
ЧЧ Мадхя 10.88  Всички предани се събраха в Навадвипа и, измолвайки 
позволениието на майка Шачи, тръгнаха към Ниладри, Джаганнатха Пури. 
 
ЧЧ Мадхя 10.89  Към Адвейта Ачария също се присъединиха жителите на Кулина-
грама - Сатяраджа, Рамананда и останалите местни предани. 
 
ЧЧ Мадхя 10.90  Мукунда, Нарахари, Рагхунандана и всички останали дойдоха от 
Кханда до дома на Адвейта Ачария, за да Го придружат до Джаганнатха Пури. 
 
ЧЧ Мадхя 10.91  В това време от Южна Индия дойде Парамананда Пури. Пътувайки 
покрай бреговете на Ганг, той най-накрая стигна до Надия. 
 
ЧЧ Мадхя 10.92  В Навадвипа Парамананда Пури се установи в дома на Шачимата. Тя 
се грижеше за всички негови нужди с дълбоко уважение. 
 
ЧЧ Мадхя 10.93  Живеейки у Шачимата, Парамананда Пури чу за завръщането на Шри 
Чайтаня Махапрабху в Джаганнатха Пури и реши незабавно да отиде там. 
 
ЧЧ Мадхя 10.94  Имаше един предан на Шри Чайтаня Махапрабху на име Двиджа 
Камалаканта, когото Парамананда Пури взе със себе си в Джаганнатха Пури. 
 
ЧЧ Мадхя 10.95  Скоро Парамананда Пури пристигна при Шри Чайтаня Махапрабху. 
Виждайки го Бог Чайтаня много се зарадва. 
 
ЧЧ Мадхя 10.96  В дълбок екстаз от любов Богът се поклони в лотосовите нозе на 
Парамананда Пури, а Парамананда Пури на свой ред в дълбок екстаз прегърна Бога. 
 
ЧЧ Мадхя 10.97  Шри Чайтаня Махапрабху каза: "Моля те, окажи Ми чест и остани с 
Мен, намирайки убежище в Джаганнатха Пури". 
 
ЧЧ Мадхя 10.98  Парамананда Пури отвърна: "Аз също искам да съм с Теб. Заради 
това и дойдох от Бенгал, Гауда, в Джаганнатха Пури. 
 
ЧЧ Мадхя 10.99  Шачимата и всички предани в Навадвипа много се зарадваха, 
узнавайки за Твоето завръщане от Южна Индия. 
 
ЧЧ Мадхя 10.100  Всички те идват тук да се срещнат с Теб, а аз, виждайки че Те се 
бавят, не ги дочаках и дойдох тук много бързо". 
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ЧЧ Мадхя 10.101  В дома на Каши Мишра имаше една стая, в която никой не живееше 
и Шри Чайтаня Махапрабху я предостави на Парамананда Пури. Той също така даде на 
Парамананда Пури слуга. 
 
ЧЧ Мадхя 10.102  На следващия ден дойде Сварупа Дамодара. Сварупа Дамодара бе 
много близък приятел та Шри Чайтаня Махапрабху, а също и океан от 
трансцендентална сладост. 
 
ЧЧ Мадхя 10.103  Живеейки в Навадвипа под опеката на Шри Чайтаня Махапрабху, 
Сварупа Дамодара носеше името Пурушоттама Ачария. 
 
ЧЧ Мадхя 10.104  Гледката на това как Шри Чайтаня Махапрабху приема санняс едва 
не доведе до лудост Пурушоттама Ачария. Той незабавно пое към Варанаси, за да 
приемесъщо санняс. 
 
ЧЧ Мадхя 10.105  Посвещавайки Пурушоттама Ачария в санняс, неговият духовен 
учител, Чайтанянанда Бхарати, му даде такава заръка: "Чети "Веданта-сутра" и учи 
другите". 
 
ЧЧ Мадхя 10.106  Сварупа Дамодара беше много стриктен в своето отречение от света, 
а също и много учен. От цялото си сърце и душа той прие покровителството на 
Върховния Бог, Шри Кришна. 
 
ЧЧ Мадхя 10.107  Той бе много вдъхновен да обожава Шри Кришна така, че никой да 
не го притеснява и затова, почти обезумял, се отрече от света. 
 
ЧЧ Мадхя 10.108  Приел санняс, Пурушоттама Ачария постъпи в съответствие с 
правилата: отряза снопа коса на главата си (шикха) и сне свещения си шнур. Но той не 
облече шафранова дреха. Също така не прие санняс титла, а остана найштхика-
брахмачари. 
 
ЧЧ Мадхя 10.109  Измолвайки разрешение от своя санняс-гуру, Сварупа Дамодара 
дойде в Нилачала и намери убежище у Шри Чайтаня Махапрабху. Преизпълнен с 
екстатична любов към Кришна, той денонощно се наслаждаваше на 
трансценденталната сладост от любовното служене към Бога. 
 
ЧЧ Мадхя 10.110  Никой не превъзхождаше Сварупа Дамодара по ученост, но той 
никога с никого не разговаряше. Той просто живееше в уединение и никой не знаеше 
къде се намира. 
 
ЧЧ Мадхя 10.111 Шри Сварупа Дамодара бе олицетворение на екстатичната любов и в 
съвършенство познаваше трансценденталната сладост от взаимоотношенията с 
Кришна. Той бе пряк представител на Шри Чайтаня Махапрабху, Негово второ 
превъплъщение. 
 
ЧЧ Мадхя 10.112  Ако някой е написал книга, стихове или песен и искаше да ги 
покаже на Шри Чайтаня Махапрабху, първо Сварупа Дамодара ги проверяваше и чак 
след това Шри Чайтаня Махапрабху се съгласяваше да слуша тези произведения. 
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ЧЧ Мадхя 10.113  Шри Чайтаня Махапрабху не харесваше книги и стихове, 
противоречащи на сиддхантата на преданото служене. Богът не желаеше също така да 
слуша произведения, в които има расабхаса, смесване на трансцендентталния вкус 
(раса). 
 
ЧЧ Мадхя 10.114  Сварупа Дамодара Госвами имаше навика да преглежда всички 
подобни произведения, за да се убеди, че в тях няма грешки. Чак след това той 
позволяваше на Шри Чайтаня Махапрабху да ги чете. 
 
ЧЧ Мадхя 10.115  Шри Сварупа Дамодара четеше на Шри Чайтаня Махапрабху 
стихове от Видяпати и Чандидаса, а също така и "Шри Гита-Говинда" на Джаядева 
Госвами и неговото пеене доставяше на Бог Чайтаня огромно блаженство. 
 
ЧЧ Мадхя 10.116  В музиката Сварупа Дамодара бе така изкусен, както гандхарвите, а 
във воденето на духовни беседи той бе подобен на Брихаспати, жреца на полубоговете. 
Иначе казано, нямаше такава велика личност като Сварупа Дамодара. 
 
ЧЧ Мадхя 10.117  Шри Сварупа Дамодара бе много скъп на Адвейта Ачария и 
Нитянанда Прабху, и всички предани начело с Шриваса Тхакура го обичаха повече от 
живота си. 
 
ЧЧ Мадхя 10.118  Пристигайки в Джаганнатха Пури, Сварупа Дамодара падна в 
лотосовите нозе на Шри Чайтаня Махапрабху и издекламира следния стих. 
 
ЧЧ Мадхя 10.119  "О океан от милост, Шри Чайтаня Махапрабху! Нека ни облее и 
пробуди Твоята всеблага милост, която без усилие прогонва цялата материална мъка и 
скръб, и изпълва всичко с чистота и блаженство. В действителност Твоята милост 
пробужда трансценденталното блаженство и затъмнява всички материални 
удоволствия. Чрез Твоята милост всички противоречия и разногласия, съществуващи 
между различните писания, са превъзмогнати. Твоята благодатна милост излива навред 
трансцендентална сладост и кара сърцето да ликува. Твоята изпълнена с радост милост 
неизменно насърчава преданото служене и величае интимната любов към Бога. Нека по 
Твоята безпричинна милост в моето сърце се пробуди трансцендентално 
блаженство."102  
 
ЧЧ Мадхя 10.120  Шри Чайтаня Махапрабху повдигна Сварупа Дамодара и го 
притисна в обятията си. В прилив на екстатична любов и двамата изгубиха съзнание. 
 
ЧЧ Мадхя 10.121  Когато дойдоха на себе си, Шри Чайтаня Махапрабху започна да 
говори. 
 
ЧЧ Мадхя 10.122  Шри Чайтаня Махапрабху каза: "Днес ми се присъни, че ти си 
дошъл. Това е добър знак. Аз бях като слепец, а с твоето идване зрението Ми се върна". 
 
ЧЧ Мадхя 10.123  Сварупа отвърна: "Скъпи Господи, моля Те, прости ми моето 
прегрешение. Аз изоставих Твоята компания и отидох някъде другаде, а това беше 
голяма грешка. 
 
                                                 
102 Шри Чайтаня-чандродая-натака, 8.10 
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ЧЧ Мадхя 10.124  Скъпи Господи, у мен няма дори следа от любов към Твоите 
лотосови стъпала. В противен случай нима бих могъл да се разделя с Теб и да отида по 
далечни места? Ето защо аз съм най-грешният човек. 
 
ЧЧ Мадхя 10.125  Въпреки че Те изоставих, Ти не се отказа от мен. Нанизвайки на 
врата ми въжето на Своята милост, Ти ме върна отново в Твоите лотосови нозе". 
 
ЧЧ Мадхя 10.126  След това Сварупа Дамодара се поклони в лотосовите стъпала на 
Нитянанда Прабху, а Нитянанда Прабху в порив на любов го прегърна. 
 
ЧЧ Мадхя 10.127  Отдавайки почитания на Нитянанда Прабху, Сварупа Дамодара 
приветства в съответствие с етикета Джагадананда, Мукунда, Шанкара и Сарвабхаума. 
 
ЧЧ Мадхя 10.128  Сварупа Дамодара поднесе молитва в лотосовите стъпала на 
Парамананда Пури, а той на свой ред го прегърна в екстазна любов. 
 
ЧЧ Мадхя 10.129  Шри Чайтаня Махапрабху настани Сварупа Дамодара в тихо и 
безлюдно място, и нареди на един слуга да се грижи да има вода и всичко необходимо. 
 
ЧЧ Мадхя 10.130  На следващия ден Шри Чайтаня Махапрабху седна със Сарвабхаума 
Бхаттачария и другите предани, и заговори с тях за забавленията на Кришна. 
 
ЧЧ Мадхя 10.131  В това време дойде Говинда и, отдавайки почитания, смирено каза 
следното. 
 
ЧЧ Мадхя 10.132  "Аз съм слуга на Ишвара Пури и се казвам Говинда. Дойдох тук в 
изпълнение на волята на духовния си учител. 
 
ЧЧ Мадхя 10.133  Точно преди да напусне този тленен свят и да постигне най-висше 
съвършенство, Ишвара Пури ми каза да отида при Шри Чайтаня Махапрабху и да Му 
служа. 
 
ЧЧ Мадхя 10.134  Кашишвара също ще дойде тук, когато обиколи всички свети места. 
А аз, изпълнявайки волята на духовния си учител, без отлагане дойдох тук, за да съм до 
Твоите лотосови нозе". 
 
ЧЧ Мадхя 10.135  Шри Чайтаня Махапрабху твърна: "Моят духовен учител, Ишвара 
Пури, винаги изпитваше към Мен бащина любов. Затова по своята безпричинна милост 
той те изпрати тук". 
 
ЧЧ Мадхя 10.136  Чувайки това, Сарвабхаума Бхаттачария попита Шри Чайтаня 
Махапрабху: "Защо Ишвара Пури е държал слуга от семейство на шудри?" 
 
ЧЧ Мадхя 10.137  Шри Чайтаня Махапрабху отвърна: "Както самият Върховен Бог, 
моят духовен учител, Ишвара Пури, е абсолютно независим. Затова нито милостта на 
Върховния Господ, нито милостта на Ишвара Пури е обусловена от някакви ведически 
заповеди и забрани. 
 
ЧЧ Мадхя 10.138  Милостта на Върховния Бог не е ограничена в рамките на касти и 
вероизповедания. Видура беше шудра, но Кришна обядва в неговия дом. 
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ЧЧ Мадхя 10.139  Да заслужиш милостта на Бог Кришна може единствено с любов. 
Зависим само от любвта, Бог Кришна постъпва напълно независимо. 
 
ЧЧ Мадхя 10.140  Иначе казано, любовните отношения с Бога носят милиони пъти 
повече щастие, отколкото отношенията, основани на благоговение и страхопочитение. 
Просто като слуша святото име на Бога, преданият е обхванат от трансцендентално 
блаженство". 
 
ЧЧ Мадхя 10.141  С тези думи Шри Чайтаня Махапрабху прегърна Говинда, а той в 
отговор падна в лотосовите стъпала на Шри Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 10.142  Шри Чайтаня Махапрабху отново се обърна към Сарвабхаума 
Бхаттачария: "Разсъди сам. В Моите очи слугата на моя духовен учител е достоен за 
най-дълбоко уважително отношение. 
 
ЧЧ Мадхя 10.143  Затова не бива да приемам служене от слугата на моя гуру. Но 
такова  е наставлението на духовния учител. Какво да правя?" 
 
ЧЧ Мадхя 10.144  Сарвабхаума Бхаттачария каза: "Волята на духовния учител е 
нерушима и тя не бива да се пренебрегва. Така е казано в шастрите, разкритите 
писания". 
 
ЧЧ Мадхя 10.145  „Послушен на волята на баща си, Парашурама убил собствената си 
майка, Ренука, сякаш тя била негов враг. Когато Лакшмана, по-малкият брат на Бог 
Рамачандра, чу за това, той веднага реши да се посвети на служене към своя по-голям 
брат, изпълнявайки всяко негово желание. Волята на духовния учител трябва да се 
изпълнява безпрекословно.“103  
 
ЧЧ Мадхя 10.146  „Заръката на някоя велика душа, например бащата, трябва да се 
изпълни без колебание, тъй като това ще донесе успех и на двама ни. Това е добре 
особено за мен.“104 
 
ЧЧ Мадхя 10.147  Изслушвайки Сарвабхаума Бхаттачария, Шри Чайтаня Махапрабху 
прегърна Говинда и му довери служенето към Своето тяло. 
 
ЧЧ Мадхя 10.148  Всички уважаваха Говинда като любим слуга на Шри Чайтаня 
Махапрабху, а Говинда служеше на всички ваишнави и се грижеше за тях. 
 
ЧЧ Мадхя 10.149  Говинда живееше с двама певци - Харидас-младши и Харидас-
старши, а също така и с Рамай и Нандай. 
 
ЧЧ Мадхя 10.150  Те всички живееха заедно с Говинда, за да прислужват на Шри 
Чайтаня Махапрабху. Затова е невъзможно даже да си представим колко голям късмет 
имаше Говинда. 
 

                                                 
103 Рагху Вамша 14.46 

104 Рамаяна, Айодхя-канда, 22.9 
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ЧЧ Мадхя 10.151  На следващият ден Мукунда Датта съобщи на Шри Чайтаня 
Махапрабху, че е дошъл Брахмананда Бхарати, който иска да се види с него. 
 
ЧЧ Мадхя 10.152  Мукунда Датта попита Бога: "Да го доведа ли тук?" Шри Чайтаня 
Махапрабху отвърна: "Брахмананда Бхарати за мен е като духовен учител. По-добре е 
аз да отида при него". 
 
ЧЧ Мадхя 10.153  Казвайки така, Шри Чайтаня Махапрабху тръгна заедно със Своите 
предани към Брахмананда Бхарати. 
 
ЧЧ Мадхя 10.154  Приближавайки към Брахмананда Бхарати, Шри Чайтаня 
Махапрабху и Неговите предани видяха, че той е облечен в еленова кожа. Това много 
разстрои Шри Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 10.155 Забелязвяйки, че Брахмананда Бхарати е облечен в еленова кожа, 
Чайтаня Махапрабху се направи, че не го вижда и попита Мукунда Датта: "Къде е 
Брахмананда Бхарати, Моят духовен учител?"  
 
ЧЧ Мадхя 10.156  Мукунда Датта отвъра: "Ето го Брахмананда Бхарати, пред теб". Бог 
каза: "Ти грешиш. Това не е Брахмананда Бхарати. 
 
ЧЧ Мадхя 10.157  Ти, вероятно, говориш за някой друг. Това в никакъв случай не е 
Брахмананда Бхарати. Ти нищо не разбираш. Нима може Брахмананда Бхарати да носи 
еленова кожа?» 
 
ЧЧ Мадхя 10.158  Чувайки това, Брахмананда Бхарати си помисли: "На Шри Чайтаня 
Махапрабху не Му хареса това, че съм облечен в еленова кожа". 
 
ЧЧ Мадхя 10.159  Признавайки грешката си, Брахмананда Бхарати си помисли: "Той е 
прав. Аз нося еленова кожа само заради престижа. Да се пресече океана от невежество е 
невъзможно просто като си облякъл еленова кожа. 
 
ЧЧ Мадхя 10.160  Отсега нататък повече няма да нося тази кожа". Когато Брахмананда 
Бхарати взе това решение, Шри Чайтаня Махапрабху, прочитайки мислите му, веднага 
му изпрати дрехи на санняси. 
 
ЧЧ Мадхя 10.161  Когато Брахмананда Бхарати съблече от себе си еленовата кожа и 
облече дрехите на санняси, Шри Чайтаня Махапрабху веднага дойде при него и се  
поклони в лотосовите му нозе. 
 
ЧЧ Мадхя 10.162 Брахмананда Бхарати каза: "С Твоето поведение ти даваш пример на 
всички. Аз никога няма да постъпвам против волята Ти, иначе Ти ще спреш да ми 
оказваш почит и ще ме пренебрегнеш, а това ме плаши. 
 
ЧЧ Мадхя 10.163  Аз виждам пред себе си две проявления на Брахман. Едното е Бог 
Джаганнатха и той е неподвижен, а второто е което се движи - това си Ти. Бог 
Джаганнатха е арча-виграха - обожаемото мурти, неподвижният Брахман. А Ти, Бог 
Шри Чайтаня Махапрабху, ходиш по земята. Вие двамата сте единия и неделим 
Брахман, властващ над материалната природа, в същото време вие играете две 
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различни роли: единият от вас се движи, другият е неподвижен. По такъв начин в 
Джаганнатха-Пури, Пурушоттама, сега има две проявления на Брахман. 
 
ЧЧ Мадхя 10.164  В едното проявление на Брахман, тоест у Теб, кожата е светла, а у 
другото, на Бог Джаганнатха - черна. Заедно помагате да се спаси целият свят". 
 
ЧЧ Мадхя 10.165  Бог Шри Чайтаня Махапрабху отвърна: "Всъщност, едва с твоето 
пристигане в Джаганнатха Пури станаха две проявления на Брахман. 
 
ЧЧ Мадхя 10.166  Брахмананда и Гаурахари се движат, а тъмноликият Бог 
Джаганнатха стои неподвижно. 
 
ЧЧ Мадхя 10.167  Брахмананда Бхарати каза: "Скъпи Сарвабхаума Бхаттачария, моля 
те, бъди съдия в спора между мен и Шри Чайтаня Махапрабху." 
 
ЧЧ Мадхя 10.168  След това Брахмананда Бхарати каза: "Живото същество може да се 
намира само на едно място, а Върховният Брахман е всепроникващ. Така гласят 
разкритите писания. 
 
ЧЧ Мадхя 10.169  Шри Чайтаня Махапрабху ме пречисти, отнемайки ми еленовата 
кожа. Това доказва, че Той е вездесъщ и всемогъщ, а аз съм Негов слуга". 
 
ЧЧ Мадхя 10.170  „Цветът на Неговата кожа е златист и сиянието на тялото Му 
наподобява  разстопено злато. Всички части на тялото Му са съвършени и намазани със 
сандалова паста. Приел ордена на отречението, Богът е винаги уравновесен. Той е 
твърдо установен в Своята мисия и постоянно възпява мантрата Харе Кришна. 
Философията на дуализма е Негово нерушимо кредо, а умиротворенността е Негово 
неизменно състояние.“105 
 
ЧЧ Мадхя 10.171  Шри Чайтаня Махапрабху има всички признаци, споменати в този 
стих от „Вишну-сахасра-нама-стотра“. Неговите ръце са украсени със сандалова паста 
и със шнур от Шри Джаганнатха. Такива са Неговите украшения". 
 
ЧЧ Мадхя 10.172  Изслушвайки го, Сарвабхаума Бхаттачария даде своята присъда: 
"Брахмананда Бхарати, виждам, че ти спечели този спор". Шри Чайтаня Махапрабху 
веднага се съгласи с него: "Аз съм съгласен с всичко, което каза Брахмананда Бхарати". 
 
ЧЧ Мадхя 10.173  Поставяйки се в положението на ученик и признавайки Брахмананда 
Бхарати за Свой духовен учител, Шри Чайтаня Махапрабху каза: "В спора с духовния 
учител ученикът винаги търпи поражение". Брахмананда Бхарати възрази: "В дадения 
случай това не е така. Причината за Твоето поражение е друга. 
 
ЧЧ Мадхя 10.174  За Теб е естествено да признаваш Своето поражение от преданите 
си. Моля Те, послушай за още едно проявление на Твоето величие. 
 
ЧЧ Мадхя 10.175  От ранно детство медитирам върху безличностния Брахман, но 
когато Те видях, веднага усетих присъстствието на Кришна". 
 
                                                 
105 Вишну-сахасра-нама-стотра, раздел на Махабхарата. 
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ЧЧ Мадхя 10.176  Брахмананда Бхарати продължи: "След срещата ми с Теб започнах 
да усещам присъствието на Бог Кришна в своя ум и да Го виждам с очите си. Сега 
желая да възпявам святото име на Бог Кришна. Освен това, в дълбините на сърцето си 
съм убеден, че Ти си самият Кришна и затова искам да служа на Теб. 
 
ЧЧ Мадхя 10.177  Заради това, че постигна реализация на Бога като личност, 
Билвамангала Тхакура прекрати опитите си да Го постигне в Неговото безлично 
проявление. Виждам, че и аз също се промених и се намирам в сходно положение.” 
 
ЧЧ Мадхя 10.178  Брахмананда Бхарати подължи: „Независимо, че се ползвам с 
голямо уважени сред тези, които са на пътя на монизма и независимо, че съм посветен 
в себереализацията чрез системата на йога, един беладжия, постоянно шегуващ се с 
гопите, насилствено ме направи Свой роб.“106  
 
ЧЧ Мадхя 10.179  Бог Шри Чайтаня Махапрабху отвърна: "Твоята екстатична любов 
към Кришна е дълбока. Затова, където и да погледнеш, твоето Кришна съзнание става  
още по-съвършено". 
 
ЧЧ Мадхя 10.180  Сарвабхаума Бхаттачария каза: "Вие и двамата сте прави. Да види 
Кришна е способен само този, който е получил Неговата милост. 
 
ЧЧ Мадхя 10.181  Ако нямаш екстатична любов към Кришна, не можеш да Го видиш с 
очите си. И Брахмананда Бхарати получи възможност да съзерцава Бога само по 
милостта на Шри Чайтаня Махапрабху". 
 
ЧЧ Мадхя 10.182  Шри Чайтаня Махапрабху възкликна: "Сарвабхаума Бхаттачария, 
как можеш да говориш така? О Господи Вишну, защити ме! Такава възхвала не е по-
добра от оскърбление". 
 
ЧЧ Мадхя 10.183  Казвайки това Шри Чайтаня Махапрабху взе Брахмананда Бхарати 
със себе си в дома си. От този момент нататък Брахмананда Бхарати остана със Шри 
Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 10.184  След това към тях се присъединиха Рамабхадра Ачария и Бхагаван 
Ачария. Изоставяйки всички други задължения, те останаха под покровителството на 
Шри Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 10.185  На следващия ден дойде Кашишвара Госвами. Той също остана да 
живее с Шри Чайтаня Махапрабху, който го прие с големи почести. 
 
ЧЧ Мадхя 10.186  Кашишвара съпровождаше Шри Чайтаня Махапрабху, когато 
отиваше в храма на Джаганнатх. Той вървеше отпред, проправяйки път през тълпата, и 
следеше никой да не докосва Бога. 
 
ЧЧ Мадхя 10.187  Както всички реки се вливат в океана, така и преданите от всички 
краища на страната намериха убежище при Шри Чайтаня Махапрабху. 

                                                 
106Този стих, написан от Билвамангала Тхакура, се цитира в «Бхакти-расамрита-
синдху» (3.1.44) 
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ЧЧ Мадхя 10.188  Тъй като всички тези предани дойдоха при Него за подслон, Бог 
Шри Чайтаня Махапрабху изля милостта си над тях и ги задържа под Своя закрила. 
 
ЧЧ Мадхя 10.189  Така аз разказах за срещата на ваишнавите с Шри Чайтаня 
Махапрабху. Който чуе този разказ, рано или късно ще намери убежище в лотосовите 
стъпала на Бога. 
 
ЧЧ Мадхя 10.190  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 
 

Забавленията Беда-киртана на Шри Чайтаня Махапрабху 

 

ЧЧ Мадхя 11.1: Шри Чайтаня Махапрабху потопи целия свят в океана на екстатичната 
любов като изпълняваше Своите красиви танци в храма на Джаганнатх. Той танцуваше 
изящно и подскачаше високо. 

ЧЧ Мадхя 11.2: Вечна слава на Бог Шри Чайтаня Махапрабху! Вечна слава на Бог 
Нитянанда Прабху! Вечна слава на Шри Адвейта Прабху! Вечна слава на всички 
предани на Шри Чайтаня Махапрабху! 

ЧЧ Мадхя 11.3: На следващия ден Сарвабхаума Бхаттачария помоли Бог Шри Чайтаня 
Махапрабху за разрешение да каже нещо без да се бои. 

ЧЧ Мадхя 11.4: Бог увери Бхаттачария, че може да говори без страх, но добави, че ако 
изявлението му е подходящо, ще го приеме, ала ако не е, ще го отхвърли. 

ЧЧ Мадхя 11.5: Сарвабхаума Бхаттачария каза: „Има един цар на име Пратапарудра 
Рая. Той има силно желание да се срещне с Теб и иска Твоето позволение.” 

ЧЧ Мадхя 11.6: Шри Чайтаня Махапрабху веднага закри ушите си с длани в мига, в 
който чу това предложение и каза: „Скъпи Мой Сарвабхаума, защо искаш от Мен 
такова нежелано нещо? 

ЧЧ Мадхя 11.7: Като се има пред вид, че съм в ордена на отречените, за Мен е толкова 
опасно да се срещна с цар, колкото е и с жена. И в двата случая това би било същото 
като да пия отрова.” 

ЧЧ Мадхя 11.8: След това Богът с огромно съжаление осведоми Сарвабхаума 
Бхаттачария: „Уви, за човек, който истински желае да прекоси материалния океан и да 
се заеме с трансцендентално любовно служене на Бог без материални подбуди, да се 
срещне с материалист, ангажиран в сетивно удовлетворение или да види жена, която 
има подобни интереси, е по-отвратително от това с охота да пие от отровата.” 

ЧЧ Мадхя 11.9: Сарвабхаума Бхаттачария отвърна: „Скъпи мой Господи, казаното от 
Теб е точно така, но този цар не е обикновен. Той е велик предан на Бог Джаганнатха.” 

ЧЧ Мадхя 11.10: Шри Чайтаня Махапрабху рече: „Въпреки че е вярно, че царят е 
велик предан, той все пак трябва да се счита за отровна змия. По същия начин, дори и 
жената да е направена от дърво, човек се обезпокоява само при докосването на нейната 
форма. 

ЧЧ Мадхя 11.11: Точно както този, който види змия или дори само формата на змия, 
веднага се обезпокоява, така онзи, който се стреми към себереализация, трябва да се 
страхува от материалист и от жена. В действителност той не бива дори да поглежда към 
формите на телата им. 
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ЧЧ Мадхя 11.12: Бхаттачария, ако продължаваш да говориш така, никога повече няма 
да Ме видиш. Затова не бива никога да позволяваш молба като тази да излиза от устата 
ти.” 

ЧЧ Мадхя 11.13: Изплашен, Сарвабхаума се прибра у дома и започна да размишлява 
по този въпрос. 

ЧЧ Мадхя 11.14: В това време, в Пурушоттама, Джаганнатха Пури, пристигна 
Пратапарудра Махараджа и придружен от своите секретари, министри и военни 
офицери, и отиде да посети храма на Бог Джаганнатха. 

ЧЧ Мадхя 11.15: Когато цар Пратапарудра се завърна в Джаганнатха Пури, с него 
дойде и Рамананда Рая. 

ЧЧ Мадхя 11.16: При срещата с Шри Чайтаня Махапрабху, Рамананда Рая поднесе 
своите почитания. Богът го прегърна и у двамата бликнаха сълзи от огромната 
екстатична любов. 

ЧЧ Мадхя 11.17: Всички отдадени, които присъстваха, бяха смаяни като видяха 
интимните отношения на Шри Чайтаня Махапрабху с Рамананда Рая. 

ЧЧ Мадхя 11.18: Рамананда Рая рече: „Осведомих цар Пратапарудра както подобава за 
Твоята повеля към мен да се оттегля от поста си. По Твоята милост, царят 
благосклонно ме освободи от тези материални дейности. 

ЧЧ Мадхя 11.19: Аз казах: „Ваше Величество, вече не искам да се занимавам с 
политически дейности. Копнея само да остана в лотосовите нозе на Шри Чайтаня 
Махапрабху. Моля, дайте ми позволение.” 

ЧЧ Мадхя 11.20: Когато отправих предложението си, веднага щом чу името Ти, царят 
остана много удовлетворен. Всъщност, той незабавно се надигна от трона си и ме 
прегърна. 

ЧЧ Мадхя 11.20: Скъпи мой Господи, щом чу святото Ти име, царят мигновено бе 
обзет от огромна екстатична любов. Като улови ръката ми, той изрази всички признаци 
на любов.  

ЧЧ Мадхя 11.21: Скъпи мой Господи, щом чу святото Ти име, царят мигновено бе 
обзет от огромна екстатична любов. Като улови ръката ми, той изрази всички признаци 
на любов.  

ЧЧ Мадхя 11.22: След като чу молбата ми, той веднага ми даде пенсия без удръжки. 
Така царят ми отпусна за пенсия пълна заплата и ме помоли да се заема със служенето 
на лотосовите Ти нозе без да се тревожа за нищо. 

ЧЧ Мадхя 11.23: Тогава с голямо смирение Пратапарудра Махараджа каза: „ Аз съм 
най-паднал и противен и не ми приляга да получа среща с Бога. Животът на един човек 
е успешен, когато участва в служене на Върховния.” 
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ЧЧ Мадхя 11.24: „Царят рече: „Шри Чайтаня Махапрабху е Кришна, синът на Нанда 
Махарадж. Той е тъй милостив и се надявам в някое мое следващо прераждане да ми 
позволи да разговарям с Него.” 

ЧЧ Мадхя 11.25: Господи мой, не мисля, че в мен има дори и най-малка частица от 
любовния екстаз на Пратапарудра Махарадж.” 

ЧЧ Мадхя 11.26: „Шри Чайтаня Махапрабху тогава рече: „Скъпи Мой Рамананда Рая, 
ти си най-първи от всички отдадени на Кришна, затуй онзи, който теб обича, със 
сигурност е много щастлива личност. 

ЧЧ Мадхя 11.27: Тъй като царят показа такава голяма любов към теб, със сигурност 
Бог Кришна ще го приеме. 

ЧЧ Мадхя 11.28: „(Бог Кришна рече на Арджуна:)” Тези, които са отдадени лично на 
Мен, в действителност не са Мои отдадени, ала онези, които са предани на Моя слуга, 
са фактически Мои предани.”107 

ЧЧ Мадхя 11.29-30: „Преданите на Мен отдават голямо внимание и уважение към 
предлагането на служенето си към Мен. Те Ми поднасят почитанията си с всички свои 
телесни крайници. Обожават другите предани и виждат връзката на всички живи 
същества с Мен. Отдават цялата енергия на телата си за Мен. Впрягат силата на 
словото във възхваляване на Моите качества и формата Ми. Също така посвещават 
умовете си на Мен и се опитват да се откажат от всякакви материални желания. Така се 
описват Моите отдадени.”108 

ЧЧ Мадхя 11.31: „(Бог Шива рече на Богинята Дурга:) „Скъпа моя Деви, въпреки че 
Ведите препоръчват обожаването на полубоговете, обожанието на Бог Вишну е най-
важно. Но по-висше от обожанието на Бог Вишну е предлагането на служене на 
ваишнавите, които са свързани с Бог Вишну.”109 

ЧЧ Мадхя 11.32: „Онези, чиято аскетичност е слаба, едва ли могат да получат служене 
към чистите предани, които напредват по пътя обратно към царството на Бога – 
Ваикунта. Чистите отдадени се заемат на сто процента със възхваляване на Върховния 
Бог, който е властелинът на полубоговете и контролиращият всички живи същества.”110 

ЧЧ Мадхя 11.33: По това време при Бога присъстваха Парамананда Пури, 
Брахмананда Бхарати Госай, Сварупа Дамодара Госай, Бог Нитянанда, Джагадананда, 
Мукунда и други. 

ЧЧ Мадхя 11.34: По тази причина Шри Рамананда Рая поднесе своите почитания на 
всички отдадени на Бога и по-специално на четиримата духовни учители. Така 
Рамамнанда Рая посрещна подобаващо всички предни. 

                                                 
107 Цитат от Ади Пурана, включен също и в „Лагху Бхагаватамрита” 2.6 

108 Шримад Бхагаватам 11.19.21-22 

109 „Лагху Бхагаватамрита” 2.4 

110 Шримад Бхагаватам 3.7.20 
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ЧЧ Мадхя 11.35: След това Шри Чайтаня Махапрабху попита Рамананда Рая: „Посети 
ли вече храма на Бог Джаганнатха с лотосовите очи?” Рамананда Рая отвърна: „ Сега 
ще отида да Го посетя.” 

ЧЧ Мадхя 11.36: Шри Чайтаня Махапрабху отвърна: „ Какво си сторил, скъпи мой 
Рая? Защо не отиде да видиш първо Бог Джаганнатха и след това да дойдеш тук? Защо 
първо тук дойде? 

ЧЧ Мадхя 11.37: Рамананда Рая рече: „ Нозете са като колесница, а сърцето – като 
онзи, който я води. Накъдето сърцето отведе живото същество, натам ще трябва то да 
поеме.” 

ЧЧ Мадхя 11.38: Шри Рамананда Рая продължи: „ Какво да сторя? Умът ми ме доведе 
тук. Не помислих да отида първо в храма на Бог Джаганнатха.” 

ЧЧ Мадхя 11.39: Шри Чайтаня Махапрабху го посъветва така: „Незабавно иди в храма 
на Бог Джаганнатха да видиш Бога. После се прибери у дома и се виж със семейството 
си.” 

ЧЧ Мадхя 11.40: Получил позволението на Шри Чайтаня Махапрабху, Рамананда Рая 
бързо пое към храма. Кой може да разбере преданото служене на Рая Рамананда? 

ЧЧ Мадхя 11.41: Щом цар Пратапарудра се завърна в Джаганнатха Пури, той повика 
Сарвабхаума Бхаттачария. И когато Бхаттачария отиде при царя, царят му 
засвидетелства уважение и отправи следните въпроси.  

ЧЧ Мадхя 11.42: Царят запита: „Предаде ли моята молба на Бога?” Сарвабхаума 
отговори: „Да, с голямо усилие опитах всичко, което бе по силите ми. 

ЧЧ Мадхя 11.43: „При цялото ми усърдие, обаче, Богът не би се съгласил да се срещне 
с цар. Всъщност, Той каза, че ако отново бъде попитан, ще напусне Джаганнатха Пури 
и ще се премести другаде.” 

ЧЧ Мадхя 11.44: Като чу това, царят бе покрусен и с ридание занарежда.  

ЧЧ Мадхя 11.45: Той рече: „Шри Чайтаня Махапрабху се е спуснал, тъкмо, за да спаси 
всякакви греховни личности с низше потекло. Затова е спасил грешници като Джагай и 
Мадхай. 

ЧЧ Мадхя 11.46: „Уви, нима Шри Чайтаня Махапрабху е приел въплъщение, за да 
избави всички греховни личности с изключение на цар на име Пратапарудра 
Махараджа? 

ЧЧ Мадхя 11.47: Нима Шри Чайтаня Махапрабху се е появил с решението да освободи 
всички други освен мен? Той дарява със Своя милостив взор много по-ниска класа 
личности, които обикновено дори не бихме искали да зърнем.”   

ЧЧ Мадхя 11.48: Пратхапарудра Махарадж продължи: „Щом Шри Чайтаня 
Махапрабху е твърдо решен да не ме види, тогава аз съм твърдо решен да се откажа от 
живота си, ако не Го срещна. 
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ЧЧ Мадхя 11.49: Ако не получа милостта на Шри Чайтаня Махапрабху, тялото ми и 
моето царство със сигурност са безполезни.” 

ЧЧ Мадхя 11.50: Като видя решителността на цар Пратапарудра, Сарвабхаума 
Бхаттачария потъна в размисъл. Всъщност той бе много озадачен от царската 
решителност. 

ЧЧ Мадхя 11.51: Накрая Сарвабхаума Бхаттачария каза: „Скъпи ми Царю, не се 
безпокой. Сигурен съм, че поради твърдата ти решителност, милостта на Шри Чайтаня 
Махапрабху със сигурност ще ти бъде дадена.” 

ЧЧ Мадхя 11.52: В мига, в който съзря твърдата решителност на царя, Бхаттачария 
заяви: „ Върховният Бог може да се достигне само с чиста любов. Твоята любов към 
Шри Чайтаня Махапрабху е изключително дълбока, затова без  съмнение Той ще 
прояви милостта си към теб.” 

ЧЧ Мадхя 11.53: Сарвабхаума Бхаттачария предложи: „Има един начин, по който 
можеш директно да Го видиш. 

ЧЧ Мадхя 11.54: В деня на фестивала на колесницата, Шри Чайтаня Махапрабху ще 
танцува пред муртито в огромна екстатична любов. 

ЧЧ Мадхя 11.55: В деня на фестивала Ратха-ятра, след като е танцувал пред Бога, Шри 
Чайтаня Махапрабху ще влезе в градината Гундича. Точно тогава трябва да отидеш там 
сам, без знатната си одежда. 

ЧЧ Мадхя 11.56: Когато Шри Чайтаня Махапрабху влезе в градината Гундича, и ти 
трябва да отидеш там и да прочетеш петте глави от „Шримад Бхагаватам” за танца на 
Бог Кришна с гопите. По този начин ще можеш да уловиш лотосовите нозе на Бога. 

ЧЧ Мадхя 11.57: Бог Шри Чайтаня Махапрабху ще е в настроението на екстатична 
любов, без външно съзнание. Тогава, като изговориш тези глави от „Шримад 
Бхагаватам”, Той ще те прегърне, понеже ще знае, че си чист ваишнава. 

ЧЧ Мадхя 11.58: Бог вече е пренастроил ума си в резултат на описанието на твоята 
чиста любов към Него, дадено от Рамананда Рая.” 

ЧЧ Мадхя 11.59: Пратапарудра Махараджа прие съвета на Бхаттачария и взе твърдо 
решение да последва напътствията му. Това му донесе чувство на трансцендентално 
щастие. 

ЧЧ Мадхя 11.60: Когато царят запита Бхаттачария кога ще се състои церемонията по 
къпането на Бог Джаганнатха (Снана-ятра), Бхаттачария отвърна, че остават още само 
три дни. 

ЧЧ Мадхя 11.61: След като насърчи така царя, Сарвабхаума Бхаттачария се завърна у 
дома. В деня на церемонията по къпането на Бог Джаганнатха, Шри Чайтаня 
Махапрабху бе с преливащо от щастие сърце. 
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ЧЧ Мадхя 11.62: Наблюдавайки церемонията, Шри Чайтаня Махапрабху бе много 
щастлив. Но когато Бог Джаганнатха се оттегли след церемонията, Бог Чайтаня се 
натъжи, защото не можеше да Го вижда 

ЧЧ Мадхя 11.63: При раздялата с Бог Джаганнатха Шри Чайтаня Махапрабху 
почувства същата огромна тревога, която гопите преживяват при раздялата си с 
Кришна. В това състояние, Той се отказа от всякакво общуване и замина за Алаланатха. 

ЧЧ Мадхя 11.64: Преданите, които бяха последвали Бога, дойдоха при Него и Го 
помолиха да се завърне в Пури. Те поясниха, че преданите от Бенгал идват към 
Пурушоттама-кшетра. 

ЧЧ Мадхя 11.65: Така Сарвабхаума Бхаттачария върна Бог Чайтаня отново в 
Джаганнатха Пури. Сетне посети цар Пратхапарудра и го извести за пристигането на 
Бога. 
 
ЧЧ Мадхя 11.66: В това време там пристигна Гопинатха Ачария, докато Сарвабхаума 
Бхаттачария бе с цар Пратапарудра. Като брахмана, той поднесе благословиите си на 
царя и се обърна към Сарвабхаума Бхаттачария със следните думи: 
ЧЧ Мадхя 11.67: „Близо двеста отдадени пристигат от Бенгал. Всички те са много 
напреднали и посветени изключително на Шри Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 11.68: Всичките са стигнали вече до бреговете на езерото Нарендра и чакат 
там. Бих желал да уредим места за настаняване и прасадам за тях.” 

ЧЧ Мадхя 11.69: Царят отвърна: „Ще дам наставления на служителя на храма. Той ще 
уреди настаняване и прасадам за всеки, както пожелахте. 

ЧЧ Мадхя 11.70: Сарвабхаума Бхаттачария, моля те, посочи ми един по един всеки от 
отдадените на Шри Чайтаня Махапрабху, които пристигат от Бенгал.” 
 
ЧЧ Мадхя 11.71: Сарвабхаума Бхаттачария помоли царя: „ Качи се на покрива на 
двореца. Гопинатха Ачария познава всички предани. Той ще ти ги посочи. 
 
ЧЧ Мадхя 11.72: Всъщност, аз не познавам нито един, въпреки че имам желание. 
Понеже Гопинатха Ачария познава всички, той ще ти ги назове.” 
 
ЧЧ Мадхя 11.73: След като изрече това, Сарвабхаума се качи на покрива на двореца, 
заедно с царя и с Гопинатха Ачария. В това време всички ваишнави, предани от Бенгал, 
се приближиха до двореца. 

ЧЧ Мадхя 11.74: Сварупа Дамодара и Говинда, взели гирлянди от цветя и прасадам от 
Бог Джаганнатха, отиваха към мястото, където стояха всички ваишнави. 

ЧЧ Мадхя 11.75: Бог Шри Чайтаня Махапрабху бе изпратил напред първо тези две 
личности. Царят запита: „Кои са тези двамата? Моля, представете ми ги.” 

ЧЧ Мадхя 11.76: Шри Сарвабхаума Бхаттачария отвърна: „ Това е Сварупа Дамодара, 
който в същност е втората експанзия на тялото на Шри Чайтаня Махапрабху.   
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ЧЧ Мадхя 11.77: Другата личност е Говинда, личният слуга на Бог Чайтаня. Богът 
изпрати гирлянди и остатъци от храната на Бог Джаганнатха по тях двамата, просто за 
да почете отдадените от Бенгал.” 

ЧЧ Мадхя 11.78: Първо Сварупа Дамодара пристъпи напред и поднесе гирлянд на 
Адвейта Ачария. Последва го Говинда и предложи на Адвейта Ачария втори гирлянд. 

ЧЧ Мадхя 11.79: Когато Говинда поднесе почитанията си пред Адвейта Ачария като 
падна по очи, Адвейта Ачария запита Сварупа Дамодара кой е това, защото по това 
време не познаваше Говинда. 

ЧЧ Мадхя 11.80: Сварупа Дамодара му съобщи: „Говинда беше слуга на Ишвара Пури. 
Той е много високо квалифициран. 

ЧЧ Мадхя 11.81: Ишвара Пури заръча на Говинда да служи на Шри Чайтаня 
Махапрабху. Затова Богът го задържа до себе си.” 

ЧЧ Мадхя 11.82: Царят попита: „Кому предложиха двата гирлянда Сварупа Дамодара 
и Говинда? Сиянието на Неговото тяло е толкова силно, Той трябва да е много велик 
отдаден. Моля ви, кажете ми кой е Той.” 

ЧЧ Мадхя 11.83: Гопинатха Ачария отвърна: „Името му е Адвейта Ачария. Той е 
уважаван дори и от Шри Чайтаня Махапрабху и затова е сред най-отличените предани. 

ЧЧ Мадхя 11.84: Това са Шриваса Пандита, Вакрешвара Пандита, Видиянидхи Ачария 
и Гададхара Пандита. 

ЧЧ Мадхя 11.85: Там са Ачарияратна, Пурандара Пандита, Гангадаса Пандита и 
Шанкара Пандита. 

ЧЧ Мадхя 11.80: Ето ги Мурари Гупта, Пандита Нараяна и Харидаса Тхакура, 
избавителят на цялата вселена. 

ЧЧ Мадхя 11.87: Това е Хари Бхатта, а там – Нрисимхананда. Тук е Васудева Датта и 
Шивананда Сена. 

ЧЧ Мадхя 11.80: Тук са и Говинда Гхоша, Мадхава Гхоша и Васудева Гхоша. Те са 
трима братя и техният санкиртан изключително много удовлетворява Бога. 

ЧЧ Мадхя 11.89: Това е Рагхава Пандита, това Ачария Нандана, там е Шриман 
Пандита, а тук Шриканта и Нараяна.” 

ЧЧ Мадхя 11.90: Гопинатха Ачария продължи да посочва отдадените: „Това е 
Шукламбара. Виж, там е Шридхара. Ето  Виджая, а там - Валабха Сена. Тук е 
Пурушоттама, а там – Санджая. 

ЧЧ Мадхя 11.91: А ето и всички жители на Кулина-граама, като Сатяраджа Кхан и 
Рамананда. Всъщност, всички те са тук. Вижте! 
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ЧЧ Мадхя 11.92: Тук са Мукунда даса, Нарахари, Шри Рагхунандана, Чиранджива и 
Сулочана, до един жители на Кханда. 

ЧЧ Мадхя 11.93: Колко имена да ти изрека? Всички отдадени, които виждаш тук, са 
близки на Шри Чайтаня Махапрабху, Той е техният живот и душа.” 

ЧЧ Мадхя 11.94: Царят рече:”Като виждам всички тези предани, оставам удивен, 
защото никога не съм виждал подобно сияние. 

ЧЧ Мадхя 11.95: Всъщност, тяхното сияние е като блясъка на милион слънца. Нито 
пък някога съм чувал да е толкова мелодично възпяването на имената на Бога. 

ЧЧ Мадхя 11.96: Никога преди не съм срещал такава екстатична любов, нито съм 
чувал трептенията на святото име на Бога, възпявано по такъв начин, нито съм виждал 
танци като тези, по време на санкиртана.” 

ЧЧ Мадхя 11.97: Сарвабхаума Бхаттачария отговори: „Този сладостен 
трансцендентален звук е специално сътворен от Бога и е известен като према-
санкиртана - възпяване в любовта към Върховния. 

ЧЧ Мадхя 11.98: В сегашната епоха Кали, Шри Чайтаня Махапрабху се е спуснал, за 
да проповядва религията на Кришна съзнание. Затова възпяването на светите имена на 
Бог Кришна е религиозният принцип на тази епоха. 

ЧЧ Мадхя 11.99: Трябва да се знае, че всеки, който обожава Бог Чайтаня Махапрабху 
чрез възпяване, е изключително интелигентен. Онзи, който не го прави, трябва да се 
счита за жертва на тази епоха и лишен от каквато и да е интелигентност. 

ЧЧ Мадхя 11.100 — “В епохата на Кали интелигентните се събират в съвместно 
възпяване да обожават божествения аватар, който безспирно възпява името на 
Кришна. Макар тялото Му да не е черно, Той е самият Кришна. Придружен е от Своите 
съратници, слуги, оръжия и поверителни другари.”111 
 
ЧЧ Мадхя 11.101 — Царят каза: „Според доказателствата, дадени в разкритите 
писания, заключението е, че Бог Шри Чайтаня Махапрабху е самият Бог Кришна. Защо 
тогава понякога образованите учени се отнасят с безразличие към Него?”  
 
ЧЧ Мадхя 11.102 — Бхаттачария отвърна: “Онзи, който е получил дори мъничка 
частица от милостта на Шри Чайтаня Махапрабху, може да разбере, че Той е Бог 
Кришна. Никой друг не би могъл.  
 
ЧЧ Мадхя 11.103 — Ако милостта на Шри Чайтаня Махапрабху не се излее върху 
човека — независимо колко образован учен е, независимо какво вижда или чува — той 
не може да приеме Шри Чайтаня Махапрабху за Върховния Бог.  
 
ЧЧ Мадхя 11.104 — “[Бог Брахма каза:] „Мой Господи, ако човек бъде благословен 
дори с най-малката следа от милостта на Твоите лотосови нозе, той може да разбере 
величието на Твоята личност. Ала онези, които с умствени разсъждения искат да 
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проумеят Върховния Бог, са неспособни да Те познаят, дори да изучават Ведите в 
продължение на много години. ”112 
 
ЧЧ Мадхя 11.105 — Царят каза: „Вместо да посетят храма на Бог Джаганнатха, всички 
бхакти хукнаха към жилището на Шри Чайтаня Махапрабху.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.106 — Сарвабхаума Бхаттачария отвърна: „Това е спонтанна любов. 
Всички предани са много нетърпеливи да видят Шри Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 11.107 — Най-напред преданите ще се срещнат с Шри Чайтаня Махапрабху, 
а сетне ще Го вземат със себе си в храма, за да зърнат Бог Джаганнатха.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.108 — Царят каза: „Синът на Бхавананда Рая на име Ванинатха, заедно с 
пет-седем други мъже, отиде там, за да получи остатъците от храната на Бог 
Джаганнатха.  
 
ЧЧ Мадхя 11.109 — Всъщност, Ванинатха вече отиде в жилището на Бог Шри Чайтаня 
Махапрабху и занесе огромно количество маха-прасадам. Моля те, искам да узная 
причината за това.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.110 — Сарвабхаума Бхаттачария отвърна: “Понеже разбра, че всички 
предани са дошли, Бог Чайтаня даде знак, и затова Ванинатха и останалите донесоха 
такива големи количества маха-прасадам.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.111 — Тогава царят запита Бхаттачария: “Защо преданите не спазват 
предписанията за посещаване на поклонническите места, като например пост, 
обръсване на главата и т.н? Защо най-напред приемат прасадам?”  
 
ЧЧ Мадхя 11.112 — Бхаттачария каза на царя: “Това, което казваш, е правилно от 
гледна точка на предписаните принципи, касаещи посещението на свети места, ала има 
и друг път и той е пътят на спонтанната любов. В съответствие с неговите принципи, 
съществуват фини особености в спазването на религиозните правила.  
 
ЧЧ Мадхя 11.113 — Напътствията в писанията, касаещи обръсването и постенето, са 
непряката заръка на Върховния Бог. Но когато има пряка повеля от Бога да се приеме 
прасадам, естествено преданите ще счетат приемането на прасадама за свое 
непосредствено задължение.  
 
ЧЧ Мадхя 11.114 — Когато няма махапрасад, трябва да се спазва пост, ала когато 
Върховният Бог лично заповядва на някого да приеме прасадам, пренебрегването на 
подобна възможност е оскърбително.  
 
ЧЧ Мадхя 11.115 — Щом Шри Чайтаня Махапрабху раздава прасадам с 
трансценденталната си длан, кой би пренебрегнал подобна възможност, приемайки 
предписаните принципи за пост?  
 
ЧЧ Мадхя 11.116 — Преди Богът ми донесе една сутрин маха-прасадам ориз и аз го 
изядох, седнал на леглото си, без дори да съм си измил устата.  
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ЧЧ Мадхя 11.117 — Онзи, към когото Богът прояви Своята милост, вдъхновявайки го 
отвътре в сърцето, приема подслон единствено при Бог Кришна, изоставяйки всички 
ведически или обществени разпоредби.  
 
ЧЧ Мадхя 11.118 — “Когато някой е вдъхновен от Бога, който се намира в сърцето на 
всекиго, той нехае нито за обществените привички, нито за предписаните във Ведите 
принци.”113  
 
ЧЧ Мадхя 11.119 — След това Цар Пратапарудра слезе от покрива на своя дворец на 
земята и повика Каши Мишра и надзорника на храма.  
 
ЧЧ Мадхя 11.120-121 — Сетне Махараджа Пратапарудра каза на Каши Мишра и на 
надзорника: “Осигурете на всички предани и на съратниците на Шри Чайтаня 
Махапрабху удобни жилища, благоприятни условия за приемане на прасадам и уредете 
безпрепятственото им посещаване на храма, така че да не срещат никакви трудности.  
 
ЧЧ Мадхя 11.122 — Заръките на Шри Чайтаня Махапрабху трябва да се изпълняват с 
внимание. Дори Богът да не дава преки заповеди, въпреки това трябва да изпълнявате 
желанията Му просто като разбирате намеците Му.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.123 — Казвайки това, царят им даде разрешение да си тръгнат. 
Сарвабхаума Бхаттачария също отиде да види събранието на ваишнавите.  
 
ЧЧ Мадхя 11.124 — Отдалеч Гопинатха Ачария и Сарвабхаума Бхаттачария 
наблюдаваха срещата на всички ваишнави с Шри Чайтаня Махапрабху.  
 
ЧЧ Мадхя 11.125 — Тръгвайки от дясната страна на Лъвската Порта, която бе главната 
порта на храма, всички ваишнави поеха към къщата на Каши Мишра.  
 
ЧЧ Мадхя 11.126 — Междувременно Шри Чайтаня Махапрабху, придружен от 
личните си съратници, посрещна всички ваишнави на пътя с голяма радост.  
 
ЧЧ Мадхя 11.127 — Най-напред Адвейта Ачария поднесе молитви в лотосовите нозе 
на Бога, а Богът незабавно Го прегърна в екстатична любов.  
 
ЧЧ Мадхя 11.128 — Всъщност, Шри Чайтаня Махапрабху и Адвейта Ачария се 
развълнуваха от екстатична любов. Взимайки предвид времето и обстоятелствата, 
обаче, Бог Чайтаня Махапрабху се сдържа.  
 
ЧЧ Мадхя 11.129 — След това всички предани, начело с Шриваса Тхакура, поднесоха 
молитви в лотосовите нозе на Бога, а Богът прегърна всеки от тях поотделно в силна 
обич и екстаз.  
 
ЧЧ Мадхя 11.130 — Богът се обръщаше към всички предани един след друг и ги взе 
всичките със себе си в къщата.  
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ЧЧ Мадхя 11.131 — Тъй като жилището на Каши Мишра не бе толкова голямо, всички 
събрани предани го препълниха.  
 
ЧЧ Мадхя 11.132 — Шри Чайтаня Махапрабху накара всички предани да насядат край 
Него и със собствените си ръце им поднесе гирлянди и сандалова паста.  
 
ЧЧ Мадхя 11.133 — След това Гопинатха Ачария и Сарвабхаума Бхаттачария 
посрещнаха всички ваишнави в жилището на Шри Чайтаня Махапрабху по подобаващ 
начин.  
 
ЧЧ Мадхя 11.134 — Шри Чайтаня Махапрабху се обърна към Адейта Ачария Прабху 
със следните сладки думи: “Мой скъпи господарю, днес аз постигнах съвършенство 
благодарение на Твоето пристигане.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.135-136 — Адвейта Ачария Прабху отвърна: “Това е естествено качество 
на Върховния Бог. Макар да е цялостен сам по себе си и да е изпълнен с всички 
съвършенства, Той изпитва трансцендентална наслада от общуването със Своите 
предани, с които има най-разнообразни вечни забавления.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.137 — Веднага щом Шри Чайтаня Махапрабху видя Васудева Датта, по-
големия брат на Мукунда Датта, Той много се зарадва и, като постави длан на тялото 
му, заговори.  
 
ЧЧ Мадхя 11.138 — Шри Чайтаня Махапрабху каза: „Макар Мукунда да Ми е приятел 
от детинство, въпреки това Аз изпитвам по-голяма радост като видя теб, отколкото като 
видя него.” 
 
ЧЧ Мадхя 11.139 — Васудева отговори: “Мукунда общуваше с Теб още от началото. 
Така той се прислони в лотосовите Ти нозе. Това е неговото трансцендентално 
прераждане.” 
 
ЧЧ Мадхя 11.140 — Така Васудева призна, че Мукунда, по-малкият му брат, го 
превъзхожда. “Макар Мукунда да е по-млад от мен,” каза той, “той първи получи 
милостта Ти. Затова в трансцендентално отношение той стана по-старши от мен. Освен 
това, Ти си много благосклонен към Мукунда. Така че той ме превъзхожда във всички 
добри качества.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.141 — Богът каза: „Единствено заради теб донесох две книги от Южна 
Индия  
 
ЧЧ Мадхя 11.142 — Книгите се пазят при Сварупа Дамодара и ти можеш да ги вземеш 
преписани.” Като чу това, Васудева много се зарадва.  
 
ЧЧ Мадхя 11.143 — В действителност, всеки един от ваишнавите преписа двете 
книги. Малко по малко двете книги [„Брахма Самхита” и „Шри Кришна Карнамрита”] 
бяха разпространени из цяла Индия.  
 
ЧЧ Мадхя 11.144 — Богът се обърна към Шриваса и братята му с много обич и 
нежност, казвайки: “Толкова съм ви задължен, че се продавам на вас, четиримата 
братя.”  
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ЧЧ Мадхя 11.145 — Тогава Шриваса отвърна на Бога: “Защо говориш тъкмо 
обратното? По скоро ние, четиримата братя, сме подкупени от Твоята милост.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.146 — Когато зърна Шанкара, Бог Шри Чайтаня Махапрабху каза на 
Дамодара : “Обичта ми към теб е на нивото на страхопочитанието и благоговението,  
 
ЧЧ Мадхя 11.147 — затова дръж своя по-млад брат Шанкара край себе си, тъй като 
той е свързан с Мен посредством чиста, непримесена с нищо обич.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.148 — Дамодара Пандита отвърна: “Шанкара е мой по-малък брат, но от 
днес той става мой по-голям брат заради специалната Ти милост към него.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.149 — Тогава, обръщайки се към Шивананда Сена, Богът рече: “Знам, че 
още от самото начало обичта ти към Мен е много голяма.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.150 — Само щом чу това, Шивананда Сена потъна в екстатична любов и 
падна на земята, поднасяйки почитания на Бога. След това започна да рецитира следния 
стих.  
 
ЧЧ Мадхя 11.151 — “О, мой Господи! О безгранични! Макар да бях потънал в океан 
от невежество, сега, след толкова дълго време, аз Те достигнах, точно както човек 
достига брега. Мой скъпи Боже, като ме прие, Ти се сдоби с онзи, на когото подобава 
да дариш безпричинната си милост.”114  
 
ЧЧ Мадхя 11.152 — Мурари Гупта отначало не се срещна с Бога, а остана край 
вратата, просвайки се като пръчка, за да отдаде почитания.  
 
ЧЧ Мадхя 11.153 Когато Бог Шри Чайтаня Махапрабху не можа да види Мурари сред 
преданите, Той попита за него. Тогава мнозина се втурнаха към Мурари, за да го 
отведат при Бога.  
 
ЧЧ Мадхя 11.154 — Така Мурари Гупта, уловил две стиски слама между зъбите си, 
отиде при Шри Чайтаня Махапрабху в смирение и кротост.  
 
ЧЧ Мадхя 11.155 — Като видя, че Мурари идва да се срещне с Него, Бог Шри Чайтаня 
Махапрабху тръгна да го посрещне, ала Мурари отстъпи назад и заговори по следния 
начин.  
 
ЧЧ Мадхя 11.156 — “Мой Господи, моля Те, не ме докосвай. Аз съм най-
отвратителният и не бива да ме докосваш, понеже тялото ми е порочно.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.157 — Богът каза: „Скъпи ми Мурари, моля те, удръж ненужното си 
смирение. Умът Ми е смутен от кротостта ти.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.158 — Като каза това, Богът прегърна Мурари и го сложи да седне край 
себе си. След това започна да почиства тялото му със собствените си длани.  
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ЧЧ Мадхя 11.159-160 — Бог Шри Чайтаня Махапрабху пак и пак прегръщаше всички 
предани, в това число Ачарияратна, Видянидхи, Пандита Гададхара, Гангадаса, Хари 
Бхатта и Ачария Пурандара. Богът описваше добрите им качества и ги възхваляваше 
отново и отново.  
 
ЧЧ Мадхя 11.161 — След като отдаде почит по такъв начин на всеки един от 
преданите, Бог Шри Чайтаня Махапрабху бе много радостен. Обаче, тъй като не видя 
Харидаса Тхакура, Той попита: „Къде е Харидаса?”  
 
ЧЧ Мадхя 11.162 — Тогава Шри Чайтаня Махапрабху видя отдалеч, че Харидаса 
Тхакура се бе проснал ничком на улицата и отдаваше почитания.  
 
ЧЧ Мадхя 11.163 — Харидаса Тхакура не бе дошъл на мястото на срещата с Бога, а бе 
останал в поклон далеч, на общата улица.  
 
ЧЧ Мадхя 11.164 — Тогава всички предани отидоха при Харидаса Тхакура и казаха: 
“Богът иска да те види. Умоляваме те, ела веднага.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.165 — Харидаса Тхакура отвърна: “Не мога да дойда близо до храма, 
защото съм долен човек от низко потекло. Нямам право да отивам там.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.166 — Сетне Харидаса Тхакура изрази желанието си: “Ако можех да 
имам едно уединено местенце недалеч от храма, бих могъл да стоя там самичък и да 
прекарвам дните си.  
 
ЧЧ Мадхя 11.167 — Не бих искал слугите на Бог Джаганнатха да се докосват до мен. 
Ще остана тук, в градината, сам. Такова е желанието ми.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.168 — Когато хората предадоха това послание на Бога, Той бе много 
щастлив да го чуе.  
 
ЧЧ Мадхя 11.169 — В това време Каши Мишра, заедно с надзорника на храма, 
дойдоха да поднесат почитанията си в лотосовите нозе на Бог Шри Чайтаня 
Махапрабху.  
 
ЧЧ Мадхя 11.170 — Като видяха ваишнавите, събрани заедно, Каши Мишра и 
надзорникът много се зарадваха. С голямо щастие те се срещнаха с преданите по 
подобаващ начин.  
 
ЧЧ Мадхя 11.171 — Двамата казаха на Бог Шри Чайтаня Махапрабху: “Молим Те, дай 
ни заповеди, за да можем да направим нужните аранжименти да настаним всички 
ваишнави. 
 
ЧЧ Мадхя 11.172 — Има квартири за всички ваишнави. Нека сега им раздадем маха-
прасадам.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.173 — Шри Чайтаня Махапрабху веднага рече на Гопинатха Ачария: 
“Моля те, иди с ваишнавите и ги настани по жилищата, които Каши Мишра и 
надзорникът на храма предлагат.”  
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ЧЧ Мадхя 11.174 — След това Богът каза на Каши Мишра и на храмовия надзорник: 
“Що се отнася до остатъците от храната на Джаганнатха, нека задачата бъде поверена 
на Ванинатха Рая, защото той може да се грижи за всички ваишнави и да им раздава 
маха-прасадам.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.175 — После Шри Чайтаня Махапрабху каза: “Недалеч от Моя дом, в 
тази цветна градина има единична стаичка, която е много уединена.  
 
ЧЧ Мадхя 11.176 — Моля, дайте Ми тази стая, тъй като се нуждая от нея. Ще си 
спомням лотосовите нозе на Бога, седейки на това уединено място.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.177 — Тогава Каши Мишра каза на Шри Чайтаня Махапрабху: “Всичко 
Ти принадлежи. Защо е нужно да просиш? По собствена воля можеш да вземеш всичко, 
което Ти се ще.  
 
ЧЧ Мадхя 11.178 — Мой Господи, ние сме двама Твои слуги и сме тук единствено, за 
да изпълняваме заповедите Ти. Бъди милостив и ни казвай какво да правим по Твое 
желание.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.179 — С тези думи Каши Мишра и храмовият надзорник си тръгнаха, а 
Гопинатха и Ванинатха отидоха с тях.  
 
ЧЧ Мадхя 11.180 — На Гопинатха бяха показани всички жилищни квартири, а на 
Ванинатха бяха дадени големи количества храна [маха-прасадам] останала от Бог 
Джаганнатха.  
 
ЧЧ Мадхя 11.181 — Така Ванинатха Рая се завърна с големи количества от остатъците 
от храната на Бог Джаганнатха, в това число печива и други ястия. Гопинатха Ачария 
също се върна, след като бе почистил всички квартири.  
 
ЧЧ Мадхя 11.182 — Тогава Шри Чайтаня Махапрабху се обърна към всички ваишнави 
и ги помоли да Го чуят. Той каза: „Сега можете да идете по съответните си места за 
живеене.  
 
ЧЧ Мадхя 11.183 — Идете край морето, окъпете се и вижте купола на храма. След 
като сторите това, моля ви, върнете се тук, за да обядвате.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.184 — Като поднесоха почитания на Шри Чайтаня Махапрабху, всички 
предани поеха към квартирите си, които Гопинатха Ачария им показваше.  
 
ЧЧ Мадхя 11.185 — След това Шри Чайтаня Махапрабху отиде да види Харидаса 
Тхакура и го завари да възпява маха-мантрата в екстатична любов. Харидаса 
мантруваше: “Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, 
Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.186 — Щом Харидаса Тхакура видя Шри Чайтаня Махапрабху, той 
незабавно се просна на земята като пръчка да Му отдаде почитания, а Бог Шри Чайтаня 
Махапрабху го вдигна и го прегърна.  
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ЧЧ Мадхя 11.187 — Сетне и Богът, и слугата Му заплакаха от екстатична любов. 
Всъщност, Богът бе затрогнат от качествата на Своя слуга, а слугата бе затрогнат от 
качествата на господаря си.  
 
ЧЧ Мадхя 11.188 — Харидаса Тхакура каза: “Мой скъпи Господи, моля Те, не ме 
докосвай, защото съм най-пропаднал и недокосваем, и съм най-нищият сред хората.”  
 
ЧЧ Мадхя11.189 — Богът каза: „Копнея да те докосна просто, за да се пречистя, тъй 
като чисти дела като твоите не съществуват у Мен.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.190 — Шри  Чайтаня Махапрабху възвелича Харидаса Тхакура като каза: 
“Всеки миг ти се къпеш във всички свети поклоннически места и всеки миг извършваш 
велики жертвоприношения, въздържания и благотворителност.  
 
ЧЧ Мадхя 11.191 — Ти неспирно изучаваш четирите Веди и далеч превъзхождаш 
всеки брахмана или санняси.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.192 — След това Шри Чайтаня Махапрабху рецитира следния стих: 
“Мой скъпи Господи, онзи, който непрестанно държи Твоето свято име на езика си, 
става по-велик от посветения брахмана. Дори да е роден в семейство на кучеядци и 
затова от материална гледна точка да е най-низшият сред хората, той въпреки това е 
славен. Такъв е удивителният ефект от възпяването на святото име на Бога. 
Следователно заключението, което трябва да се знае е, че онзи, който възпява святото 
име на Бога, е извършвал всички видове отречения и велики жертвоприношения, 
споменати във Ведите. Той вече се е окъпал във всички свети поклоннически места. 
Изучил е всички Веди и е истински ариец.”115  
 
ЧЧ Мадхя 11.193 — С тези думи Шри Чайтаня Махапрабху отведе Харидаса Тхакура 
всред цветната градина, и там, в пълно уединение, му посочи неговото жилище.  
 
ЧЧ Мадхя 11.194 — Шри Чайтаня Махапрабху помоли Харидаса Тхакура: “Остани тук 
и възпявай Харе Кришна маха-мантрата. Аз лично ще идвам да се виждам с теб 
ежедневно.  
 
ЧЧ Мадхя 11.195 — Живей тук спокойно, съзерцавай чакрата на купола на храма и й 
се покланяй. Що касае прасадама, ще се погрижа да ти бъде изпращан.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.196 — Когато Нитянанда Прабху, Джагадананда Прабху, Дамодара 
Прабху и Мукунда Прабху срещнаха Харидаса Тхакура, те до един бяха много 
щастливи.  
 
ЧЧ Мадхя 11.197 — Когато Шри Чайтаня Махапрабху се завърна в жилището си, след 
като се бе изкъпал в морето, всички бхакти, начело с Адвейта Прабху, отидоха да се 
окъпят там.  
 
ЧЧ Мадхя 11.198 — Като се окъпаха в морето, Адвейта Прабху и всички останали 
предани се върнаха, а по обратния път видяха купола на храма на Джаганнатха. Сетне 
отидоха в жилището на Шри Чайтаня Махапрабху, за да обядват тържествено.  

                                                 
115 Шримад Бхагаватам 3.33.7 
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ЧЧ Мадхя 11.199 — Един след друг Шри Чайтаня Махапрабху настани всички 
предани на подобаващите им места. После започна да раздава прасадам със 
собствената си трансцендентална ръка.  
 
ЧЧ Мадхя 11.200 — На всички бхакти бе сервиран прасадам върху бананови листа, а 
Шри Чайтаня Махапрабху разпредели върху всяко листо количество, което можеха да 
изядат двама или трима мъже, защото дланта Му не можеше да сипва по-малко от това.  
 
ЧЧ Мадхя 11.201 — Всички предани държаха ръцете си вдигнати над раздадения им 
прасадам, тъй като не желаеха да се хранят без да видят, че Богът яде пръв.  
 
ЧЧ Мадхя 11.202 — Тогава Сварупа Дамодара каза на Шри Чайтаня Махапрабху: 
“Докато не седнеш да приемеш прасадам, никой няма да се храни.  
 
ЧЧ Мадхя 11.203 — Гопинатха Ачария е поканил всички санняси, които са с Теб, да 
дойдат да приемат прасадам.  
 
ЧЧ Мадхя 11.204 — Гопинатха Ачария вече дойде, носейки достатъчно остатъци от 
храна, която да раздаде на саннясите, и санняси като Парамананда Пури и Брахмананда 
Бхарати Те чакат.  
 
ЧЧ Мадхя 11.205 — Можеш да седнеш и да обядваш с Нитянанда Прабху, пък аз ще 
дораздам прасадама на ваишнавите.”  
 
ЧЧ Мадхя 11.206 — След това Шри Чайтаня Махапрабху с внимание даде прасадам в 
дланите на Говинда, който да бъде отнесен на Харидаса Тхакура.  
 
ЧЧ Мадхя 11.207 — Тогава Шри Чайтаня Махапрабху седна лично да обядва заедно с 
останалите санняси, а Гопинатха Ачария започна да раздава прасадам с голяма наслада.  
 
ЧЧ Мадхя 11.208 — После и Сварупа Дамодара, Дамодара Пандита и Джагадананда 
започнаха всички с огромна радост да раздават прасадам на бхактите.  
 
ЧЧ Мадхя 11.209 — Те ядяха всевъзможни видове питки и сладък ориз, нахранвайки 
се чак до шия, а от време на време възклицаваха ликувайки святото име на Бога.  
 
ЧЧ Мадхя 11.210 — След като всички бяха приключили с обяда и бяха измили устите 
и ръцете си, Шри Чайтаня Махапрабху лично украси всички с цветни гирлянди и 
сандалова паста.  
 
ЧЧ Мадхя 11.211 — След като по този начин приеха прасадам, те се оттеглиха да 
отдъхнат в съответните си квартири, а вечерта отново се събраха да видят Шри Чайтаня 
Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 11.212 — По това време Рамананда Рая също дойде да посети Шри Чайтаня 
Махапрабху и Богът се възползва от възможността да го представи на всички 
ваишнави. 
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ЧЧ Мадхя 11.213 — Сетне великата Божествена Личност, Шри Чайтаня Махапрабху, 
ги отведе всичките в храма на Джаганнатха, където заедно започнаха да възпяват 
святото име на Бога.  
 
ЧЧ Мадхя 11.214 — След като присъстваха на дхупа-арати на Бога, те започнаха 
съвместно възпяване. Тогава падича, надзорникът на храма, дойде и поднесе цветни 
гирлянди и сандалова паста на всички.  
 
ЧЧ Мадхя 11.215 — Сетне те се разделиха на четири групи, за да извършват 
санкиртан в четирите посоки, а по средата самият Бог, познат като сина на майка 
Шачи, затанцува.  
 
ЧЧ Мадхя 11.216 — В четирите групи имаше осем мриданги и тридесет и два 
каратала. Те завибрираха трансценденталния звук всичките заедно и всички казаха: 
„Колко хубаво! Колко хубаво!”  
 
ЧЧ Мадхя 11.217 — Когато гръмовната вибрация на санкиртана отекна, цялата 
благоприятна съдба незабавно се пробуди и звукът проникна цялата вселена през 
четиринадесетте планетарни системи.  
 
ЧЧ Мадхя 11.218 — Когато съвместното възпяване започна, екстатичната любов 
незабавно потопи всичко и жителите на Джаганнатха Пури дойдоха тичайки.  
 
ЧЧ Мадхя 11.219 — Всички бяха смаяни да видят подобно изпълнение на санкиртана, 
и до един се съгласиха, че никога преди не е бил правен подобен киртан, нито 
екстатичната любов към Бога е била така изразявана. 
 
ЧЧ Мадхя 11.220 — В това време Шри Чайтаня Махапрабху обикаляше храма на 
Джаганнатха и неспирно танцуваше навсякъде наоколо.  
 
ЧЧ Мадхя 11.221 — По време на обикалянето четирите киртан групи пееха отпред и 
отзад. Когато Шри Чайтаня Махапрабху падаше на земята, Шри Нитянанда Рая Прабху 
го повдигаше.  
 
ЧЧ Мадхя 11.222 — Докато киртанът течеше, настанаха трансформациите на 
екстатичната любов и в снагата на Шри Чайтаня Махапрабху се появиха обилни сълзи, 
ликуване, трепет, потене и дълбок тътен. Виждайки тези трансформации, всички 
присъстващи бяха силно удивени.  
 
ЧЧ Мадхя 11.223 — Сълзите се лееха от очите на Бога с голяма сила, като вода от 
спринцовка. Наистина, всички онези, които бяха около Него, бяха измокрени от 
сълзите Му.  
 
ЧЧ Мадхя 11.224 — След като обиколи храма, Шри Чайтаня Махапрабху остана за 
известно време отзад, извършвайки санкиртан.  
 
ЧЧ Мадхя 11.225 — Четирите санкиртан групи пееха силно на всичките четири 
посоки, а в средата Шри Чайтаня Махапрабху танцуваше, подскачайки нависоко.  
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ЧЧ Мадхя 11.226 — След като танцува дълго време, Шри Чайтаня Махапрабху застина 
и заръча на четирима велики личности да танцуват.  
 
ЧЧ Мадхя 11.227 — В едната група започна да танцува Нитянанда Прабху, а в другата 
– Адвейта Ачария.  
 
ЧЧ Мадхя 11.228 — Вакрешвара Пандита затанцува в третата група, а в четвъртата – 
Шриваса Тхакура. 
 
ЧЧ Мадхя 11.229 — Докато те танцуваха, Шри Чайтаня Махапрабху ги наблюдаваше 
и стори чудо.  
 
ЧЧ Мадхя 11.230 — Шри Чайтаня Махапрабху застана насред танцьорите и всеки 
един от танцьорите от всичките посоки усещаше, че Чайтаня Махапрабху гледа към 
него.  
 
ЧЧ Мадхя 11.231 — Желаейки да види танца и на четиримата велики предани, Шри 
Чайтаня Махапрабху сътвори чудото да ги гледа едновременно.  
 
ЧЧ Мадхя 11.232 — Всички, които наблюдаваха Шри Чайтаня Махапрабху разбраха, 
че Той прави чудо, ала никой не проумя как така Той гледаше на всичките четири 
страни.  
 
ЧЧ Мадхя11.233 — В Своите забавления във Вриндавана, когато Кришна се хранеше 
на брега на Ямуна и седеше в центъра сред Своите приятели, всяко едно от 
пастирчетата усещаше, че Кришна гледа него. По същия начин, когато Шри Чайтаня 
Махапрабху наблюдаваше танцуването, всеки виждаше, че Чайтаня Махапрабху е 
обърнат към него.  
 
ЧЧ Мадхя 11.234 — Когато някой от тях се приближеше по време на танца, Шри 
Чайтаня Махапрабху силно го прегръщаше.  
 
ЧЧ Мадхя 11.235 — Виждайки великия танц, великата любов и великия санкиртан, 
всички жители на Джаганнатха Пури потънаха в екстатичен океан от любов.  
 
ЧЧ Мадхя 11.236 — Чувайки могъществото на киртана, цар Пратапарудра се възкачи 
на покрива на своя палат и наблюдаваше изпълнението заедно с личните си 
придружители.  
 
ЧЧ Мадхя 11.237 — Царят беше поразен от гледката на киртана на Шри Чайтаня 
Махапрабху и копнежът му да Го срещне нарасна без предел.  
 
ЧЧ Мадхя 11.238 — След като киртанът свърши, Шри Чайтаня Махапрабху 
наблюдава как поднасяха цветя на муртито на Бог Джаганнатха. След това Той и 
всички ваишнави се върнаха в Неговата обител.  
 
ЧЧ Мадхя 11.239 — Тогава надзорникът на храма донесе големи количества прасадам, 
които Шри Чайтаня Махапрабху лично раздаде на всички предани.  
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ЧЧ Мадхя 11.240 — Накрая всички си тръгнаха, за да си легнат. Ето как Шри Чайтаня 
Махапрабху, синът на Шачимата, извършваше Своите забавления.  
 
ЧЧ Мадхя 11.241 — Докато преданите пребиваваха в Джаганнатха Пури с Шри 
Чайтаня Махапрабху, забавлението на санкиртана се изпълняваше с голямо ликуване 
всеки ден.  
 
ЧЧ Мадхя 11.242 — Така аз разказах за санкиртан забавлението на Бога и благославям 
всекиго със следната благословия: слушайки това описание, човек със сигурност да 
стане слуга на Шри Чайтаня Махапрабху.  
 
ЧЧ Мадхя 11.243 — 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 12 
Почистването на Храма Гундича 

 

 
ЧЧ Мадхя 12.1: Шри Чайтаня Махапрабху миеше и чистеше храма Гундича, заедно 
със Своите отдадени и придружители. По такъв начин, Той направи храма прохладен и 
светъл като Своето собствено сърце, както и подходящо място за отсядане за Бог Шри 
Кришна.  
 
ЧЧ Мадхя 12.2: Вечна слава на Гаурачандра! Вечна слава на Нитянанда! Вечна слава 
на Адвейтачандра! И вечна слава на всички отдадени на Бог Шри Чайтаня Махапрабху! 
 
ЧЧ Мадхя 12.3: Вечна слава на бхактите на Бог Шри Чайтаня Махапрабху, начело с 
Шриваса Тхакура! Моля се за тяхната сила, така че да мога да опиша правилно Шри 
Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 12.4: Когато Шри Чайтаня Махапрабху се завърна от Своята обиколка на 
Южна Индия, Махараджа Пратапарудра, царят на Ориса, бе много нетърпелив да Го 
види.  
 
ЧЧ Мадхя 12.5: Царят прати писмо на Сарвабхаума Бхаттачария от своята столица, 
Катака, молейки го настоятелно да получи позволението на Бога, така че да може да 
отиде и да се срещне с Него.  
 
ЧЧ Мадхя 12.6: Отговаряйки на писмото на царя, Бхаттачария написа, че Шри Чайтаня 
Махапрабху не е дал Своето разрешение. След това, царят написа друго писмо.  
 
ЧЧ Мадхя 12.7: В това писмо царят молеше Сарвабхаума Бхаттачария: „Моля те 
обърни се към всички бхакти, които са свързани с Шри Чайтаня Махапрабху, и им 
представи молбата ми.  
 
ЧЧ Мадхя 12.8: Ако всички свързани с Бога отдадени са благоразположени към мен, 
те могат да предадат молбата ми в лотосовите нозе на Бога.  
 
ЧЧ Мадхя 12.9: Чрез милостта на всички бхакти, човек може да придобие подслона на 
лотосовите нозе на Бога. Без Неговата милост, царството ми не ме привлича.  
 
ЧЧ Мадхя 12.10: Ако Гаурахари, Бог Шри Чайтаня Махапрабху, не покаже милост към 
мен, аз ще се откажа от царството си и ще стана просяк, молещ се от врата на врата.“  
 
ЧЧ Мадхя 12.11: Когато Бхаттачария получи това писмо, доста се обезпокои. Той взе 
писмото и отиде при преданите на Бога.  
 
ЧЧ Мадхя 12.12: Сарвабхаума Бхаттачария се срещна с всички предани и им разказа за 
желанията на царя. После им показа писмото, за да го видят всички.  
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ЧЧ Мадхя 12.13: Четейки писмото всички останаха удивени като видяха, че Цар 
Пратапарудра има толкова силна отдаденост в лотосовите нозе на Шри Чайтаня 
Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 12.14: Преданите дадоха своето мнение и рекоха: „Богът никога няма да се 
види с царя, а ако ние Го помолим да го стори, Той със сигурност ще се почувства 
много нещастен.“ 
 
ЧЧ Мадхя 12.15: Тогава Сарвабхаума Бхаттачария рече: „Ще идем още веднъж при 
Бога, но няма да Го молим да се срещне с царя. По-скоро, просто ще опишем доброто 
поведение на царя.“ 
 
ЧЧ Мадхя 12.16: Така, стигнали до решение, всички те отидоха в жилището на Шри 
Чайтаня Махапрабху. Там, макар да бяха готови да говорят, те не можеха да произнесат 
и дума.  
 
ЧЧ Мадхя 12.17: След като отидоха в жилището на Шри Чайтаня Махапрабху, Богът, 
виждайки ги, рече: „Какво сте дошли да ми кажете всички? Виждам, че искате да 
кажете нещо, но не говорите. Каква е причината?“ 
 
ЧЧ Мадхя 12.18: Тогава Нитянанда Прабху каза: „Искаме да ти кажем нещо. Макар да 
не можем да стоим без да говорим, все пак се страхуваме да приказваме.  
 
ЧЧ Мадхя 12.19: Искаме да представим пред Теб нещо, което може да е подходящо, а 
може и да не е. Работата е тази: ако не Те види, царят на Ориса ще стане просяк.“ 
 
ЧЧ Мадхя 12.20: Нитянанда Прабху продължи: „Царят е решил да стане просяк и да 
приеме знака за просяк, носейки обица от слонова кост. Той не иска да се наслаждава 
на своето царство, щом не вижда лотосовите нозе на Шри Чайтаня Махапрабху.“ 
 
ЧЧ Мадхя 12.21: Нитянанда Прабху продължи: „Царят изрази също желанието си да 
види луноподобното лице на Шри Чайтаня Махапрабху за пълното удовлетворение на 
очите си. Той би желал да повдигне лотосовите нозе на Бога върху сърцето си.“ 
 
ЧЧ Мадхя 12.22: Чувайки всички тези твърдения, умът на Шри Чайтаня Махапрабху 
несъмнено омекна, но външно Той искаше да каже няколко остри думи. 
 
ЧЧ Мадхя 12.23: Шри Чайтаня Махапрабху каза: „Разбирам, че всички вие искате да 
Ме заведете в Катака, за да видя царя.“ 
 
ЧЧ Мадхя 12.24: Шри Чайтаня Махапрабху продължи: „Какво да говоря за духовен 
напредък – всички хора ще Ме охулят. Какво да говоря за всички хора – Дамодара ще 
Ме сгълчи.  
 
ЧЧ Мадхя 12.25: Няма да се срещна с царя по молба на всички отдадени, но ще го 
направя, ако Дамодара даде своето разрешение.“ 
 
ЧЧ Мадхя 12.26: Дамодара отвърна незабавно: „Мой Господи, Ти си напълно 
независимият Върховен Бог. Тъй като знаеш всичко, Ти знаеш и кое е позволено и кое 
не е.  
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ЧЧ Мадхя 12.27: Аз съм просто една незначителна джива (живо същество), така че 
каква сила имам аз да Ти давам насоки? По Свой личен избор, Ти ще се срещнеш с 
царя. Ще бъда свидетел на това. 
 
ЧЧ Мадхя 12.28: Царят е много привързан към Теб, а Ти чувстваш привързаност и 
любов към Него. Затова аз разбирам, че заради любовта на царя към Теб, Ти ще го 
докоснеш.  
 
ЧЧ Мадхя 12.29: Въпреки че си Върховният Бог и си напълно независим, все пак Ти 
зависиш от любовта и чувствата на Твоите отдадени. Такава е Твоята природа.“ 
 
ЧЧ Мадхя 12.30: Тогава Нитянанда Прабху каза: „Има ли някой в трите свята, който 
да може да Те помоли да се видиш с Царя? 
 
ЧЧ Мадхя 12.31: Все пак, нима не е в природата на един привързан човек да се отказва 
от живота си, поради това, че не се е сдобил с желаното от него? 
 
ЧЧ Мадхя 12.32: Например, някои от съпругите на брахмани, които извършвали 
жертвоприношения, са се отказвали от живота си заради Кришна, в присъствието на 
своите съпрузи.“ 
 
ЧЧ Мадхя 12.33: Тогава Нитянанда Прабху представи едно предложение на 
вниманието на Бога. „Съществува начин – предложи Той – чрез който не е нужно да се 
виждаш с царя, но който ще позволи на царя да продължи да живее.  
 
ЧЧ Мадхя 12.34: Ако от милост изпратиш една от Своите горни дрехи на царя, той би 
живял, надявайки се един ден в бъдещето да Те види.“ 
 
ЧЧ Мадхя 12.35: Богът рече: „Тъй като всички вие сте много учени личности, ще 
приема всичко, което решите.“  
 
ЧЧ Мадхя 12.36: Тогава Бог Нитянанда Прабху взе една горна дреха, която бе 
използвана от Бога, като я измоли от Говинда.  
 
ЧЧ Мадхя 12.37: Така, Нитянанда Прабху повери старата дреха под грижата на 
Сарвабхаума Бхаттачария, а Сарвабхаума Бхаттачария я изпрати на царя.  
 
ЧЧ Мадхя 12.38: Когато царят получи старата дреха, той започна да я обожава точно 
както би обожавал Бога лично.  
 
ЧЧ Мадхя 12.39: След като се завърна от своята служба в Южна Индия, Рамананда Рая 
помоли царя да му позволи да остане с Шри Чайтаня Махапрабху.  
 
ЧЧ Мадхя 12.40: Когато Рамананда Рая помоли царя да му разреши да остане с Бога, 
царят, с огромно удовлетворение, незабавно му даде позволение. Колкото до самия цар, 
той започна да моли Рамананда Рая да му уреди среща.  
 
ЧЧ Мадхя 12.41: Царят рече на Рамананда Рая: „Шри Чайтаня Махапрабху е много, 
много милостив към теб. Затова, моля те, погрижи се да се срещна с Него непременно.“ 
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ЧЧ Мадхя 12.42: Царят и Рамананда Рая се върнаха заедно в Джаганнатха-кшетра 
(Пури) и Шри Рамананда Рая се срещна с Шри Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 12.43: Тогава Рамананда Рая разказа на Бога за екстатичната любов на царя. 
В действителност, винаги когато намереше сгода, той постоянно говореше на Бога за 
царя.  
 
ЧЧ Мадхя 12.44: Всъщност Шри Рамананда Рая бе дипломатически министър на царя. 
Като цяло поведението му бе изкусно и само като описа любовта на царя към Шри 
Чайтаня Махапрабху, той постепенно смекчи ума на Бога.  
 
ЧЧ Мадхя 12.45: В огромно безпокойство, Махараджа Пратапарудра не можеше да 
издържи да не види Бога; поради това Шри Рамананда Рая, чрез своята 
дипломатичност, уреди среща на царя с Бога. 
 
ЧЧ Мадхя 12.46: Шри Рамананда Рая искрено замоли Шри Чайтаня Махапрабху: 
„Моля Те, поне веднъж покажи Своите лотосови нозе на царя.“ 
 
ЧЧ Мадхя 12.47: Шри Чайтаня Махапрабху отвърна: „Скъпи мой Рамананда, трябва да 
отправиш тази молба, след като надлежно обмислиш дали е подходящо за един санняси 
да се среща с цар.  
 
ЧЧ Мадхя 12.48: Ако един просяк се среща с цар, за него този свят и следващият свят 
ще бъдат разрушени. Всъщност, какво да говоря за следващия свят? В този свят, хората 
ще се подиграват, ако един санняси се срещне с цар.“ 
 
ЧЧ Мадхя 12.49: Рамананда Рая отвърна: „Мой Господи, Ти си върховна независима 
личност. Ти не се страхуваш от никого, тъй като не зависиш от никого.“  
 
ЧЧ Мадхя 12.50: Когато Рамананда Рая се обърна към Шри Чайтаня Махапрабху като 
към Върховния Бог, Чайтаня Махапрабху възрази, казвайки: „Аз не съм Върховният 
Бог, а обикновено човешко същество. Затова трябва да се страхувам от публичното 
мнение по три начина – с тяло, ум и думи.  
 
ЧЧ Мадхя 12.51 — “Веднага щом хората открият дори и малък недостатък в 
поведението на един санняси, те разпространяват слуха като пожар. Черното мастилено 
петно не остава скрито върху белия плат. То винаги е очебийно.”  
 
ЧЧ Мадхя 12.52 — Рамананда Рая отвърна: „Мой скъпи Господи, Ти си спасил толкова 
много грешници. Този цар Пратапарудра, владетелят на Ориса, всъщност е слуга на 
Бога и Твой отдаден.”  
 
ЧЧ Мадхя 12.53 — Тогава Шри Чайтаня Махапрабху каза: “В една голяма делва може 
да има много мляко, ала ако то е замърсено от капка алкохол, става недокосваемо.  
 
ЧЧ Мадхя 12.54 — Царят несъмнено притежава всички добри качества, но просто 
приемайки названието „цар”, той е отровил всичко.  
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ЧЧ Мадхя 12.55 — Но ако ти въпреки това силно желаеш царят да се срещне с Мен, 
моля те, най-напред доведи сина му.  
 
ЧЧ Мадхя 12.56 — В разкритите писания се казва, че синът представя бащата; затова, 
когато синът му се срещне с Мен ще бъде все едно, че царят Ме е срещнал.”  
 
ЧЧ Мадхя 12.57 — Тогава Рамананда Рая отиде да предаде на царя разговора си с Шри 
Чайтаня Махапрабху, и, следвайки заръката на Бога, доведе царския син да Го види.  
 
ЧЧ Мадхя 12.58 — Принцът, който тъкмо навлизаше в юношеството, бе много красив. 
Бе смугъл и имаше големи лотосови очи.  
 
ЧЧ Мадхя 12.59 — Бе облечен в жълти одежди, а скъпоценни накити украсяваха 
тялото му. Затова всеки, който го видеше, си спомняше за Бог Кришна.  
 
ЧЧ Мадхя 12.60 — Виждайки момъка, Шри Чайтаня Махапрабху веднага си помисли 
за Кришна. Посрещайки го с екстатична любов, Богът заговори.  
 
ЧЧ Мадхя 12.61 — “Ето един велик предан,” каза Шри Чайтаня Махапрабху. “Като го 
зърне, всеки може да си спомни Върховния Бог, Кришна, сина на Махараджа Нанда.” 
 
ЧЧ Мадхя 12.62 — Шри Чайтаня Махапрабху продължи: “Аз вече задлъжнях много, 
просто като видях това момче.” След като каза това, Богът отново прегърна принца.  
 
ЧЧ Мадхя 12.63 — Веднага щом принцът бе докоснат от Шри Чайтаня Махапрабху, 
признаците на екстатичната любов незабавно се проявиха в тялото му. Сред тези 
признаци бяха изпотяване, треперене, сълзи, вцепенение и радост.  
 
ЧЧ Мадхя 12.64 — Момъкът заплака и затанцува, пеейки: „Кришна! Кришна!” 
Виждайки проявените в тялото му симптоми, неговото пеене и танцуване, всички 
предани го възхвалиха за голямата му духовна сполука.  
 
ЧЧ Мадхя 12.65 — Тогава Шри Чайтаня Махапрабху успокои младежа и му заръча да 
идва всеки ден да Го вижда.  
 
ЧЧ Мадхя 12.66 — После Рамананда Рая и момчето се разделиха с Шри Чайтаня 
Махапрабху, а Рамананда Рая го отведе обратно в царския дворец. Царят бе много 
щастлив като научи за поведението на сина си.  
 
ЧЧ Мадхя 12.67 — Просто като прегърна своя син, царят се преизпълни с екстатична 
любов, сякаш докосваше самия Шри Чайтаня Махапрабху.  
 
ЧЧ Мадхя 12.68 — Оттогава насетне щастливият принц бе един от най-близките 
предани на Бога.  
 
ЧЧ Мадхя 12.69 — Ето как се държеше Шри Чайтаня Махапрабху всред обществото 
на Своите чисти предани, извършвайки забавленията си и разпространявайки 
движението санкиртана.  
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ЧЧ Мадхя 12.70 — Някои от изтъкнатите предани като Адвейта Ачария обичайно 
канеха Шри Чайтаня Махапрабху да се храни в домовете им. Богът приемаше подобни 
покани, придружен от Своите отдадени.  
 
ЧЧ Мадхя 12.71 — По този начин Богът прекара няколко дни в голяма радост. Тогава 
наближи фестивалът на колесницата на Бог Джаганнатха.  
 
ЧЧ Мадхя 12.72 — Най-напред Шри Чайтаня Махапрабху повика Каши Мишра, след 
това надзорника на храма, а накрая и Сарвабхаума Бхаттачария.  
 
ЧЧ Мадхя 12.73 — Когато те тримата дойдоха при Бога, Той ги помоли за разрешение 
да измие храма, познат като Гундича.  
 
ЧЧ Мадхя 12.74 — Като чу молбата на Бога за разрешение да измие храма Гундича, 
падича, надзорникът на храма, каза, “Мой скъпи Господарю, ние всички сме Твои 
слуги. Каквото пожелаеш е наш дълг да го изпълним.  
 
ЧЧ Мадхя 12.75 — Царят ми е дал специална заповед да върша без отлагане каквото 
заръча Твоя Светлост.  
 
ЧЧ Мадхя 12.76 — Мой скъпи Господи, миенето на храма не е служене, което Ти 
подобава. При все това, ако желаеш да го сториш, това трябва да се приема за едно от 
Твоите забавления.  
 
ЧЧ Мадхя 12.77 — За да почистиш храма са Ти нужни много делви с вода и метли. 
Само ми заповядай и аз веднага ще донеса всички тези неща за Теб.”  
 
ЧЧ Мадхя 12.78 — Веднага щом надзорникът разбра за желанието на Бога, той 
незабавно достави сто ведра с вода и сто метли за метене на храма.  
 
ЧЧ Мадхя 12.79 — Рано заранта на следния ден Богът взе личните си придружители 
със себе си и със собствената си длан намаза със сандалова паста телата им.  
 
ЧЧ Мадхя 12.80 — След това със собствената си ръка раздаде на всеки от преданите 
метла, и взимайки ги със себе си, отиде в Гундича.  
 
ЧЧ Мадхя 12.81 — Така Богът и Неговите съратници отидоха да почистят храма 
Гундича. Най-напред преметоха храма с метлите.  
 
ЧЧ Мадхя 12.82 — Богът почисти много добре всичко вътре в храма, включително и 
тавана. После свали мястото за сядане [симхасана], почисти го и отново го върна на 
първоначалното му място.  
 
ЧЧ Мадхя 12.83 — Така Богът и Неговите придружители почистиха и пометоха всички 
сгради на храма, големи и малки, а накрая изчистиха и пространството между храма и 
залата за киртан.  
 
ЧЧ Мадхя 12.84 — Наистина, стотици предани бяха заети с чистене навред около 
храма, а Шри Чайтаня Махапрабху лично ръководеше операцията, за да напътства 
останалите.  
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ЧЧ Мадхя 12.85 — Шри Чайтаня Махапрабху миеше и чистеше храма с голяма радост, 
пеейки през цялото време святото име на Кришна. Всички предани също пееха, като 
едновременно с това изпълняваха съответните си задачи.  
 
ЧЧ Мадхя 12.86 — Цялата прекрасна снага на Бога бе покрита с прахоляк и мръсотия. 
Така красотата й стана трансцендентална. Понякога, докато чистеше храма, Богът 
ронеше сълзи, а на някои места дори използваше тези сълзи, за да мие с тях.  
 
ЧЧ Мадхя 12.87 — След това бе почистено мястото, където се държи храната за 
муртито [бхога-мандира]. После бе почистен двора, а сетне и всички жилищни 
помещения, едно след друго. 
 
ЧЧ Мадхя 12.88 — След като Шри Чайтаня Махапрабху насъбра цялата слама, смет и 
пясък на една купчина, Той я натрупа върху дрехата си и я изхвърли навън.  
 
ЧЧ Мадхя 12.89 — Следвайки примера на Шри Чайтаня Махапрабху, всички предани 
с голяма радост започнаха да събират слама и смет със собствените си дрехи и да ги 
изхвърлят извън храма.  
 
ЧЧ Мадхя 12.90 — Тогава Богът каза на преданите: “Ще разбера колко сте се трудили 
и колко добре сте почистили храма просто като видя сламата и прахоляка, които сте 
натрупали отвън.”  
 
ЧЧ Мадхя 12.91 — Макар всички предани да събираха сметта на една купчина, 
мръсотията, насъбрана от Шри Чайтаня Махапрабху, бе много по-голяма.  
 
ЧЧ Мадхя 12.92 — След като вътре в храма бе почистено, Богът отново посочи на 
преданите райони, които да почистват.  
 
ЧЧ Мадхя 12.93 — Сетне Богът заръча на всички да почистят съвършено 
вътрешността на храма, обирайки фината прах, сламки и песъчинки и изхвърляйки ги 
навън.  
 
ЧЧ Мадхя 12.94 — След като Шри Чайтаня Махапрабху и всички ваишнави почистиха 
храма за втори път, Шри Чайтаня Махапрабху бе много щастливи от вида на 
свършената работа.  
 
ЧЧ Мадхя 12.95 — Докато храмът се метеше, около стотина мъже стояха в готовност с 
пълни ведра и просто очакваха заповедта на Бога да лиснат водата. 
 
ЧЧ Мадхя 12.96 — Веднага щом Шри Чайтаня Махапрабху поиска водата, всички 
мъже незабавно донесоха стоте ведра, които бяха пълни догоре, и ги предоставиха на 
Бога.  
 
ЧЧ Мадхя 12.97 — По този начин Шри Чайтаня Махапрабху най-напред изми главния 
храм а след това щателно изми тавана, стените, пода, мястото за сядане [симхасана] и 
всичко останало вътре в стаята.  
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ЧЧ Мадхя 12.98 — Сам Шри Чайтаня Махапрабху и Неговите предани започнаха да 
плискат вода по тавана. Когато падаше, водата миеше стените и пода.  
 
ЧЧ Мадхя 12.99 — След това Шри Чайтаня Махапрабху започна да мие мястото за 
сядане на Бог Джаганнатха със собствените си ръце, а всички предани носеха вода на 
Бога.  
 
ЧЧ Мадхя 12.100 — Всички бхакти вътре в храма започнаха да мият. Всеки имаше 
метла в дланите и по този начин те чистеха храма на Бога.  
 
ЧЧ Мадхя 12.101 — Някой носеше вода, за да полива върху ръцете на Шри Чайтаня 
Махапрабху, а друг поливаше вода върху лотосовите Му нозе.  
 
ЧЧ Мадхя 12.102 — Друг скришом пиеше водата, стичаща се от лотосовите нозе на 
Шри Чайтаня Махапрабху. Един молеше за тази вода, а друг му я даваше като 
милостиня.  
 
ЧЧ Мадхя 12.103 — След като помещението бе измито, водата бе пусната през една 
отвеждаща тръба и потече, изпълвайки двора отвън.  
 
ЧЧ Мадхя 12.104 — Богът попи водата от стаите със собствените си дрехи, като 
излъска с тях и трона.  
 
ЧЧ Мадхя 12.105 — По този начин всички помещения бяха измити със стоте ведра. 
След като стаите бяха почистени, умовете на преданите бяха също толкова чисти, като 
стаите.  
 
ЧЧ Мадхя 12.106 — Когато храмът бе почистен, той стана чист, прохладен и приятен, 
сякаш самият ум на Бога се бе проявил вътре.  
 
ЧЧ Мадхя 12.107 — Тъй като стотици хора бяха заети с това да донасят вода от 
езерото, на брега нямаше къде да се застане. Затова някои започнаха да вадят вода от 
един кладенец.  
 
ЧЧ Мадхя 12.108 — Стотици бхакти носеха вода във ведрата, а стотици други 
отнасяха празните ведра, за да ги напълнят отново.  
 
ЧЧ Мадхя 12.109 — С изключение на Нитянанда Прабху, Адвейта Ачария, Сварупа 
Дамодара, Брахмананда Бхарати и Парамананда Пури, всички останали бяха заети да 
пълнят ведра и да ги донасят. 
 
ЧЧ Мадхя 12.110 — Много от ведрата се строшаваха в блъсканицата и стотици мъже 
трябваше да донасят нови делви за пълнене.  
 
ЧЧ Мадхя 12.111 — Някои пълнеха делвите, други миеха стаите, ала всички бяха заети 
да възпяват святото име на Кришна и Хари.  
 
ЧЧ Мадхя 12.112 — Един молеше за ведро с вода, възпявайки святото име “Кришна, 
Кришна,” а друг му подаваше ведрото, пеейки „Кришна, Кришна.”  
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ЧЧ Мадхя 12.113 — Когато на някого се налагаше да продума, той го правеше, 
мълвейки святото име на Кришна. Така святото име на Кришна се превърна в знак за 
всекиго, че иска нещо.  
 
ЧЧ Мадхя 12.114 — Докато Шри Чайтаня Махапрабху вибрираше святото име на 
Кришна в екстатична любов, Той самият вършеше работа за стотина.  
 
ЧЧ Мадхя 12.115 — Изглеждаше, сякаш Шри Чайтаня Махапрабху чисти и мие със 
стотици ръце. Той отиваше при всеки един от преданите, просто да го научи как да 
работи. 
 
ЧЧ Мадхя 12.116 — Като видеше, че някой се справя добре, Богът го хвалеше, ала 
зърнеше ли, че някой не действа за Негово удовлетворение, веднага незлобливо го 
сгълчаваше.  
 
ЧЧ Мадхя 12.117 — Богът казваше: “Добре се справяш. Моля те, научи и останалите 
да правят така.”  
 
ЧЧ Мадхя 12.118 — Само щом чуеха Шри Чайтаня Махапрабху да казва това, всички 
се засрамваха. Така преданите зпочваха да работят с голямо внимание.  
 
ЧЧ Мадхя 12.119 — Те изчистиха района на Джагамохана, а след това и мястото, 
където се държи храната. Всички останали места също бяха измити.  
 
ЧЧ Мадхя 12.120 — По този начин бяха почистени мястото за събиране, целият двор, 
издигнатите платформи за сядане, кухнята както и всички други стаи.  
 
ЧЧ Мадхя 12.121 — Така всички места около храма бяха изцяло измити отвътре и 
отвън.  
 
ЧЧ Мадхя 12.122 — След като всичко бе усърдно почистено, един ваишнава от Бенгал, 
който беше много интелигентен и простосърдечен, дойде и изля вода върху лотосовите 
нозе на Бога.  
 
ЧЧ Мадхя 12.123 — След това гаудия-ваишнавата взе тази вода и я изпи. Виждайки 
това, Шри Чайтаня Махапрабху се почувства донякъде нещастен, а външно се ядоса.  
 
ЧЧ Мадхя 12.124 — Макар Богът несъмнено да бе доволен от него, външно Той се 
разгневи, за да установи етикета на религиозните принципи.  
 
ЧЧ Мадхя 12.125 — Богът повика Сварупа Дамодара и му каза: “Само виж 
поведението на този бенгалски ваишнава!  
 
ЧЧ Мадхя 12.126 — Този бенгалец изми нозете Ми вътре в божия храм. Не само това, 
но и лично изпи водата.  
 
ЧЧ Мадхя 12.127 — Сега не зная къде ще се дяна заради неговото оскърбление. 
Всъщност, твоят бенгалски ваишнава Ми навлече голяма беда”  
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ЧЧ Мадхя12.128 — Тогава Сварупа Дамодара хвана гаудия-ваишнавата за врата и 
като леко го блъсна го изхвърли от храма Гундича Пури, оставяйки го отвън.  
 
ЧЧ Мадхя 12.129 — Когато Сварупа Дамодара Госвами се върна вътре в храма, той 
помоли Шри Чайтаня Махапрабху да извини този наивен човек.  
 
ЧЧ Мадхя 12.130 — След тази случка Шри Чайтаня Махапрабху бе много 
удовлетворен. Той помоли всички предани да насядат в две редици от двете страни.  
 
ЧЧ Мадхя 12.131 — После Богът лично седна в средата, вдигайки всички видове 
слама, песъчинки и валма смет.  
 
ЧЧ Мадхя 12.132 — Докато Шри Чайтаня Махапрабху взимаше сламките и 
песъчинките, Той каза: “Ще събера всичко натрупано от всекиго и ще помоля онзи, 
който е насъбрал по-малко от останалите, да плаща глоба от кекс и сладък ориз.”  
 
ЧЧ Мадхя 12.133 — Ето как всички части на храма Гундича бяха напълно почистени и 
измити. Навсякъде бе ведро и липсваше петънце, като в нечий пречистен и 
умиротворен ум.  
 
ЧЧ Мадхя 12.134 — Когато водата от различните стаи накрая бе пусната през 
коридорите, изглеждаше, като че нови реки са се втурнали да се влеят във водите на 
океан.  
 
ЧЧ Мадхя 12.135 — Извън портите на храма всички улици също бяха почистени, без 
никой да може да каже как точно бе сторено това.  
 
ЧЧ Мадхя 12.136 — Шри Чайтаня Махапрабху изчисти и храма на Нрисимха отвътре 
и отвън. Накрая Той отдъхна за няколко минути, а сетне затанцува.  
 
ЧЧ Мадхя 12.137 — Навсякъде около Шри Чайтаня Махапрабху всички предани пееха 
заедно. Богът, досущ като подлудял лъв, танцуваше по средата.  
 
ЧЧ Мадхя 12.138 — Както обикновено, когато Чайтаня Махапрабху танцуваше Той се 
потеше, трепереше, пребледняваше, плачеше, ликуваше и изреваваше. Сълзите от 
очите Му окъпваха тялото му, както и тези около Него.  
 
ЧЧ Мадхя 12.139 — Така Шри Чайтаня Махапрабху умиваше снагите на всички 
предани със сълзите от очите си. Сълзите Му се лееха като дъждовете през месец 
Шравана.  
 
ЧЧ Мадхя 12.140 — Небето се изпълни с високото и силно песнопение на санкиртана, 
а земята се люлееше от подскоците и танците на Бог Чайтаня Махапрабху.  
 
ЧЧ Мадхя 12.141 — Шри Чайтаня Махапрабху винаги харесваше високото пеене на 
Сварупа Дамодара. Затова, когато Сварупа Дамодара пееше, Шри Чайтаня Махапрабху 
танцуваше и скачаше високо от радост.  
 
ЧЧ Мадхя 12.142 — Така Богът пя и танцува известно време. Накрая, взимайки 
предвид обстоятелствата, Той спря.  
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ЧЧ Мадхя 12.143 — Тогава Шри Чайтаня Махапрабху заръча на Шри Гопала, сина на 
Адвейта Ачария, да танцува.  
 
ЧЧ Мадхя 12.144 — Докато танцуваше в екстатична любов, Шри Гопала изгуби свяст 
и се строполи на земята в безсъзнание.  
 
ЧЧ Мадхя 12.145 — Когато Шри Гопала припадна, Адвейта Ачария припряно го взе в 
скута си. Като видя, че момъкът не диша, Той много се разтревожи.  
 
ЧЧ Мадхя 12.146 — Адвейта Ачария и останалите започнаха да пеят святото име на 
Нрисимха и да го пръскат с вода. Силата на възпяването бе толкова голяма, като че 
люлееше цялата вселена.  
 
ЧЧ Мадхя 12.147 — Тъй като момчето не идваше на себе си, макар че времето 
минаваше, Адвейта Ачария и останалите предани заплакаха.  
 
ЧЧ Мадхя 12.148 — Тогава Шри Чайтаня Махапрабху постави длан на гръдта му и 
високо каза: „Гопала, изправи се!”  
 
ЧЧ Мадхя 12.149 — Само щом Гопала чу гласа на Шри Чайтаня Махапрабху, той 
незабавно се върна в съзнание. Тогава всички предани затанцуваха, пеейки имената на 
Хари.  
 
ЧЧ Мадхя 12.150 — Тази случка е описана подробно от Вриндавана даса Тхакура. 
Затова аз я разказах съвсем накратко.  
 
ЧЧ Мадхя 12.12.151: След като си отпочинаха, Шри Чайтаня Махапрабху и всички 
бхакти се изкъпаха. 
 
ЧЧ Мадхя 12.152: Богът се изкъпа, излезе на брега на езерото и облече сухи дрехи. 
След като поднесе почитанията си на Бог Нрисимхадева, чийто храм беше наблизо, 
Богът влезе в една градина. 
 
ЧЧ Мадхя 12.153: Шри Чайтаня Махапрабху влезе в градината и седна при другите 
бхакти. Тогава Ванинатха Рая се присъедини като носеше богат маха-прасадам. 
 
ЧЧ Мадхя 12.154-155: Каши Мишра и Туласи, надзорника на храма, внесоха такова 
количество прасадам, което би заситило петстотин човека. Като видя изобилния 
прасадам, който включваше ориз, печива, сладък ориз и различни зеленчуци, Шри 
Чайтаня Махапрабху остана много доволен. 
 
ЧЧ Мадхя 12.156: Сред присъстващите предани заедно с Шри Чайтаня Махапрабху, 
бяха Парамананда Пури, Брахмананда Бхарати, Адвеита Ачария и Нитянанда Прабху. 
 
ЧЧ Мадхя 12.157: Ачарияратна, Ачариянидхи, Шриваса Тхакура, Гададхара Пандита, 
Шанкара, Нанданачария, Рагхава Пандита и Вакрешвара също присъстваха. 
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ЧЧ Мадхя 12.158: Като получи разрешение от Бога, Сарвабхаума Бхаттачария се 
настани. Шри Чайтаня Махапрабху и всички Негови отдадени седнаха на дървени 
столчета. 
 
ЧЧ Мадхя 12.159: По този начин всички бхакти седяха в последователни редици, един 
до друг, за да приемат обеда си. 
 
ЧЧ Мадхя 12.160: Шри Чайтаня Махапрабху извика на няколко пъти, „Харидаса, 
Харидаса“ и тогава Харидаса, който стоеше на по-отдалечено място, заговори. 
 
ЧЧ Мадхя 12.161: Харидаса Тхакура каза, „Нека Бог Шри Чайтаня Махапрабху обядва 
с бхактите. Аз съм твърде отвратителен, за да седя сред вас. 
 
ЧЧ Мадхя 12.161: Говинда ще ме дари с прасадам по-късно, навън.“ Разбирайки 
мислите му, Шри Чайтаня Махапрабху не извика повече името му. 
 
ЧЧ Мадхя 12.163-164: Сварупа Дамодара Госвами, Джагадананда, Дамодара Пандита, 
Кашишвара, Гопинатха, Ванинатха и Шанкара раздадоха прасадам, а бхактите на 
вълни пееха святото име. 
 
ЧЧ Мадхя 12.165: Шри Чайтаня Махапрабху си припомни забавлението на Бог Шри 
Кришна, когато Той приемаше обедите си в гората.   
 
ЧЧ Мадхя 12.166: Като Си припомни забавленията на Бог Шри Кришна, Шри Чайтаня 
Махапрабху се изпълни с екстатична любов. Но като имаше предвид времето и 
обстоятелствата, Той запази самообладание. 
 
ЧЧ Мадхя 12.167: Шри Чайтаня Махапрабху каза, „Може да Ми дадете обикновен 
зеленчук, на име лапхра-вянджана, а на останалите бхакти раздайте храните, които са 
приготвени с повече грижа, като печивата, сладкия ориз и амрта-гутика.“ 
 
ЧЧ Мадхя 12.168: Тъй като Бог Шри Чайтаня Махапрабху е всеведущ, Той знаеше 
каква храна обича всеки. Затова инструктира Сварупа Дамодара и той разпредели 
храната така, че всеки получи това, което обича. 
 
ЧЧ Мадхя 12.169: Джагадананда, който раздаваше прасадама, изведнъж отиде и 
остави всичкия най-хубав прасадам в чинията на Шри Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 12.170: Когато такъв хубав прасадам беше сложен в чинията на Шри 
Чайтаня Махапрабху, Богът външно много се ядоса. Но въпреки това, когато храната 
беше поставена в чинията Му, понякога с хитрост, а понякога насила, Богът остана 
доволен. 
 
ЧЧ Мадхя 12.171: Шри Чайтаня Махапрабху спря погледа си върху поднесената храна. 
Накрая, боейки се от Джагадананда, Той прие малко от храната. 
 
ЧЧ Мадхя 12.172: Богът знаеше, че ако не приеме храна, поднесена от Джагадананда, 
самият Джагадананда със сигурност няма да приеме никаква. От опасения да не се 
случи това, Бог Шри Чайтаня Махапрабху хапна от прасадама, предложен от него. 
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ЧЧ Мадхя 12.173: Сварупа Дамодара Госвами донесе чудесни захаросани плодове и 
като стоеше прав пред Бога, Му ги предложи. 
 
ЧЧ Мадхя 12.174: Сварупа Дамодара Госвам каза: „Вземи си само мъничко от този 
маха-прасадам и виж дали Ти харесва, Бог Джаганнатха също прие от него.“ 
 
ЧЧ Мадхя 12.175: Като каза това, Сварупа Дамодара Госвами постави малко храна 
пред Бога и Той от обич я прие. 
 
ЧЧ Мадхя 12.176: Сварупа Дамодара и Джагадананда отново и отново предлагаха на 
Бога храна, като по този начин Му засвидетелстваха любовта си. Случилото се беше 
много, много нетипично. 
 
ЧЧ Мадхя 12.177: Богът покани Сарвабхаума Бхаттачария да седне от лявата Му 
страна и когато Сарвабхаума видя поведението на Сварупа Дамодара и Джагадананда, 
се усмихна. 
 
ЧЧ Мадхя 12.178: Бог Шри Чайтаня Махапрабху искаше Сарвабхаума Бхаттачария 
също да опита от първокласната храна, затова, изпълнен с любов, Той помоли 
сервиращите да му предлагат от прасадама отново и отново. 
 
ЧЧ Мадхя 12.179: Гопинатха Ачария също донесе първокласна храна и я предложи на 
Сарвабхаума Бхаттачария, докато разменяха благи думи. 
 
ЧЧ Мадхя 12.180: След като предложи на Бхаттачария първокласен прасадам, 
Гопинатха Ачария каза: „Само си спомни какво беше предишното светско поведение на 
Бхаттачария! И погледни как сега той се наслаждава на трансцеденталното 
блаженство!“ 
 
ЧЧ Мадхя 12.181: Сарвабхаума Бхаттачария  отвърна на Гопинатха Ачария: „Бях 
просто един не много интелигентен учен по логика. Но по твоята милост получих 
благодатта на съвършенството.“ 
 
ЧЧ Мадхя 12.182: „Кой освен Шри Чайтаня Махапрабху е толкова милостив?“ 
продължи Сарвабхаума Бхаттачария „Той превърна един гарван в Гаруда. Кой може да 
е толкова милостив? 
 
ЧЧ Мадхя 12.183: Общувайки с чакали, каквито са учените по логика, аз просто не 
спирах да лая: „Бау, бау”. Сега, със същата тази уста пея светите имена „Кришна“ и 
„Хари“. 
 
ЧЧ Мадхя 12.184: Докато преди общувах с учениците по логика, които до един са 
неотдадени, сега съм потопен във вълните на нектарен океан, защото общувам с 
посветени.“ 
 
ЧЧ Мадхя 12.185: Шри Чайтаня Махапрабху каза на Сарвабхаума Бхаттачария: „Още 
от предишното си раждане ти беше в Кришна съзнание. Затова обичаш Кришна толкова 
силно, че от самото общуване с теб, ние всички развиваме Кришна съзнание.“ 
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ЧЧ Мадхя 12.186: Насред трите свята няма друг - освен Шри Чайтаня Махапрабху - 
който винаги желае да усилва славата на преданите и да им дарява удовлетворение. 
 
ЧЧ Мадхя 12.187: После Шри Чайтаня Махапрабху взе всички остатъци от храна, 
предложена на Джаганнатха, такива като печива и сладък ориз, и ги раздаде на всички 
останали предани, привиквайки ги поотделно.  
 
ЧЧ Мадхя 12.188: Шри Адвейта Ачария и Нитянанда Прабху седяха рамо до рамо и 
докато прасадамът бе разпространяван, те се занимаваха с шеговити кавги.  
 
ЧЧ Мадхя 12.189: Първо, Адвейта Ачария каза: “Стоя наред с непознат просяк и 
понеже ям с Него, не знам каква съдба Ме очаква. 
 
ЧЧ Мадхя 12.190: Шри Чайтаня Махапрабху принадлежи към ордена на живота в 
отречение. Следователно, той не разпознава несъответствия. Всъщност, един санняси 
не се повлиява, независимо откъде яде храна. 
 
ЧЧ Мадхя 12.191: Според шастрите, няма несъответствие в това санняси да яде в 
чужда къща. Но за семеен брахмана, този вид ядене е грешно. 
 
ЧЧ Мадхя 12.192: За семейните не е подходящо да ядат с тези, чиито предишно 
раждане, семейство, характер и държание са непознати.” 
 
ЧЧ Мадхя 12.193: Нитянанда Прабху веднага обори Шрила Адвейта Ачария, като каза: 
“Ти си преподавател по безличностен монизъм, а монистичното заключение е огромна 
пречка за прогресивното, чисто предано служене. 
 
ЧЧ Мадхя 12.194: Този, който се въвлича в Твоята безличностна монистична 
философия, не приема нищо друго освен Брахман.” 
 
ЧЧ Мадхя 12.195: Нитянанда Прабху продължи: “Ти си такъв монист! А сега Аз ям до 
Теб. Не знам как ще се отрази това на ума Ми.” 
 
ЧЧ Мадхя 12.196: Така Те продължиха да говорят и да се възхваляват взаимно, 
въпреки че възхвалата им изглеждаше негативна, тъй като сякаш си разменяха обидни 
думи.  
 
ЧЧ Мадхя 12.197: После, като повика всички ваишнави, Шри Чайтаня Махапрабху 
раздаде маха-прасадам така, сякаш разпръскваше нектар. В това време закачливата 
свада между Адвейта Ачария и Нитянанда Прабху ставаше все по-възхитителна. 
 
ЧЧ Мадхя 12.198: След като се наобядваха, всички ваишнави се изправиха и възпяваха 
святото име на Хари, а ехтящият звук изпълни всички висши и нисши планетарни 
системи. 
 
ЧЧ Мадхя 12.199: След това, Шри Чайтаня Махапрабху предложи цветни гирлянди и 
сандалова паста на всичките си отдадени лични спътници.  
 
ЧЧ Мадхя 12.200: После, седмината, които бяха заети с раздаването на прасадам, 
начело със Сварупа Дамодара, приеха ястията си в стаята. 



  229

 
ЧЧ Мадхя 12.201: Говинда запази няколко остатъка от храна, оставени от Шри 
Чайтаня Махапрабху и ги скъта внимателно. По-късно, една порция от тези остатъци бе 
дадена на Харидаса Тхакура. 
 
ЧЧ Мадхя 12.202: После остатъците от храната, оставени от Шри Чайтаня 
Махапрабху, бяха разпространени сред преданите, които молеха за тях, а накрая 
Говинда лично взе последните остатъци. 
 
ЧЧ Мадхя 12.203: Напълно независимата Върховна Божествена Личност извършва 
различни видове забавления. Забавлението с измиването и почистването на храма 
Гундича е просто едно от тях. 
 
ЧЧ Мадхя 12.204: На следващия ден се отбелязваше изпълнението на фестивала 
Нетротсава. Този велик фестивал бе животът и душата на преданите. 
 
ЧЧ Мадхя 12.205: Всички бяха нещастни в продължение на две седмици, понеже не 
можеха да видят муртито на Бог Джаганнатх. Зървайки Бога на фестивала, бхактите 
бяха много щастливи.  
 
ЧЧ Мадхя 12.206: По този случай, изключително щастлив, Шри Чайтаня Махапрабху 
взе със себе си всички предани и посети Бога в храма.  
 
ЧЧ Мадхя 12.207: Когато Шри Чайтаня Махапрабху отиде да посети храма, Кашишвар 
вървеше отпред, отстранявайки тълпите от хора, а Говинда вървеше отзад, носейки 
санняси стомната, пълна с вода.  
 
ЧЧ Мадхя 12.208: Когато Шри Чайтаня Махапрабху отиде към храма, Парамананда 
Пури и Брахмананда Бхарати вървяха пред Него, а от двете му страни вървяха Сварупа 
Дамодара и Адвейта Ачария.  
 
ЧЧ Мадхя 12.209: Със силна пламенност, всички бхакти ги последваха в храма на Бог 
Джаганнатха.  
 
ЧЧ Мадхя 12.210: Поради силното си желание да видят Бога, те всички пренебрегнаха 
регулиращите принципи и само, за да зърнат лицето на Бога, отидоха в помещението, 
където храната биваше предлагана.  
 
ЧЧ Мадхя 12.211: Шри Чайтаня Махапрабху бе силно зажаднял да види Бога и очите 
му наподобиха две пчели, пиещи мед от подобните на лотос очи на Бог Джаганнатха, 
който е самият Кришна.  
 
ЧЧ Мадхя 12.212: Очите на Бог Джаганнатха надминаваха по красота на цъфтящи 
лотосови цветове, а шията Му бе сияйна като сапфирено огледало.  
 
ЧЧ Мадхя 12.213: Брадичката на Бога, обагрена с полиран цвят, покорява красотата на 
цветето бандхули. Това засилва красотата на меката Му усмивка, наподобяваща сияйни 
вълни от нектар. 
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ЧЧ Мадхя 12.214: Сиянието на красивото Му лице се засилваше с всеки миг и очите на 
стотици и хиляди предани пиеха меда Му като пчели.  
 
ЧЧ Мадхя 12.215: Когато очите им започнаха да пият нектарния мед на лотосовото Му 
лице, жаждата им се увеличи. Тъй очите им не Го напуснаха.  
 
ЧЧ Мадхя 12.216: По този начин Шри Чайтаня Махапрабху и Неговите предани се 
наслаждаваха на трансцендентално блаженство.  
 
ЧЧ Мадхя 12.217: Както обикновено, в тялото на Чайтаня Махапрабху имаше 
трансцендентални блажени симптоми. Той се потеше и трепереше, и очите Му бяха 
непрестанно облени в сълзи. Но Богът отстраняваше тези сълзи, за да не му пречат да 
вижда лицето на Бога. 
 
ЧЧ Мадхя 12.218: Тяхното взиране в лицето на Бог Джаганнатха бе прекъснато само 
когато Му бе предложена храна. После, отново съзерцаваха лицето Му. Когато на Бога 
бе предлагана храна, Шри Чайтаня Махапрабху извършваше киртана си. 
 
ЧЧ Мадхя 12.219: Чувствайки такова силно удоволствие от това, че вижда лицето на 
Бог Джаганнатха, Шри Чайтаня Махапрабху забрави всичко. Въпреки това, преданите 
го заведоха на обяд по пладне.  
 
ЧЧ Мадхя 12.220: Знаейки, че фестивалът на колесницата ще се проведе на заранта, 
всички слуги на Бог Джаганнатха удвояваха приношенията си на храна. 
 
ЧЧ Мадхя 12.221: Накратко описах забавленията на Бога с миенето и почистването на 
храма Гундича. Виждайки или чувайки тези забавления, дори греховни люде могат да 
събудят Кришна съзнанието си.  
 
ЧЧ Мадхя 12.222: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунатх, 
винаги желаейки тяхната милост, аз, Кришнадаса, разказвам „Шри Чайтаня 
Чаритамрита”, следвайки техните стъпки.  
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Глава 13 

Богът танцува екстатично на Ратха-ятра 

 

ЧЧ Мадхя 13.1: Нека Върховният Бог, Шри Кришна Чайтаня, който танцуваше пред 
колесницата на Шри Джаганнатха, бъде винаги възхваляван. Гледайки Го  как танцува, 
не само цялата вселена бе притихнала в изумление, но и самият Бог Джаганнатх се 
удиви.  

ЧЧ Мадхя 13.2: Вечна слава на Шри Кришна Чайтаня и Прабху Нитянанда! Вечна 
слава на Адвейтачандра! И вечна слава на отдадените на Бог Шри Чайтаня 
Махапрабху! 

ЧЧ Мадхя 13.3: Вечна слава на слушателите на Шри Чайтаня Чаритамрита! Моля ви, 
чуйте описанието на танците на Бог Чайтаня Махапрабху на фестивала Ратха-ятра. 
Начинът, по който Той танцува е изключително завладяващ. Моля ви, слушайте за това  
с огромно внимание.  

ЧЧ Мадхя 13.4: На следващия ден, Шри Чайтаня Махапрабху и Неговите лични 
придружители станаха по тъмно и с внимание изпълниха сутрешното си къпане.  

ЧЧ Мадхя 13.5: Сетне Шри Чайтаня Махапрабху и Неговите лични спътници отидоха 
да видят церемонията Панду-виджая. По време на церемонията, Бог Джаганнатха 
напуска трона си и се качи в колесницата. 

ЧЧ Мадхя 13.6: Лично цар Пратапарудра, както и целият негов антураж, позволиха на 
всички придружители на Шри Чайтаня Махапрабху да гледат церемонията Панду-
виджая. 

ЧЧ Мадхя 13.7: Шри Чайтаня Махапрабху и Неговите изтъкнати предани – Адвейта 
Ачария, Нитянанда Пребху и другите – бяха много щастливи да наблюдават как Бог 
Джаганнатха започва Ратха-ятра.  

ЧЧ Мадхя 13.8: Снажните даити (носачи на муртито на Джаганнатха) бяха силни 
като опиянени слонове. Те собственоръчно пренесоха Бог Джаганнатха от трона до 
колесницата.  

ЧЧ Мадхя 13.9: Докато пренасяха муртито на Бог Джаганнатха, някои от даитите 
хванаха Бога за раменете, а други за лотосовите Му нозе.  

ЧЧ Мадхя 13.10: Муртито на Бог Джаганнатха беше привързано през кръста със 
силно, дебело въже, направено от коприна. Даитите хванаха въжето от двете страни и 
повдигнаха муртито.  

ЧЧ Мадхя 13.11: Здрави, издути памучни възглавници, наречени тулис, бяха 
разстлани от трона до колесницата и тежкото мурти на Бог Джаганнатх беше 
пренесено от даитите от една възглавница до друга.  
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ЧЧ Мадхя 13.12: Докато даитите пренасяха тежкия Джаганнатха от една възглавница 
на друга, някои от възглавниците се скъсаха  и съдържащият се вътре памук се 
разпръсна във въздуха. Когато се късаха, те издаваха много силен звук.  

ЧЧ Мадхя 13.13: Бог Джаганнатха е поддръжникът на цялата вселена. Кой би могъл да 
Го пренася от едно място на друго? За да извършва Своите забавления, Богът се движи 
по Своя собствена воля.  

ЧЧ Мадхя 13.14: Докато Богът беше пренасян от трона до колесницата, различни 
музикални инструменти произвеждаха оглушителни звуци. Шри Чайтаня Махапрабху 
пееше „Манима! Манима!“, но не се чуваше.  

ЧЧ Мадхя 13.15: Докато Богът беше пренасян от трона до колесницата, цар 
Пратапарудра лично се ангажира в служене на Бога, чистейки пътя с метла със златна 
дръжка.  

ЧЧ Мадхя 13.16: Царят напръска пътя с вода, ухаеща на сандалово дърво. Въпреки че 
беше собственикът на царския трон, той извършваше служене от най-нисш тип за Бог 
Джаганнатха  

ЧЧ Мадхя 13.17: Въпреки, че царят беше най-издигнатият и уважаван човек, той 
приемаше да служи на Бога; именно това го направи подходящ кандидат са получи 
милостта на Бога.  

ЧЧ Мадхя 13.18: Виждайки как царят се ангажира в служене, Чайтаня Махапрабху 
много се зарадва.  Просто отдавайки това служене, царят получи милостта на Бога.  

ЧЧ Мадхя 13.19: Гледайки украсата на колесницата Ратха, всички бяха удивени. 
Изглеждаше, че колесницата бе току-що направена от злато. Беше висока колкото 
планината Сумеру.  

ЧЧ Мадхя 13.20: Украсата включваше ясни огледала и стотици, стотици чамари (бели 
метлички, направени от опашки на якове). На върха на колесницата имаше чист и 
изящен балдахин, и много красив флаг.  

ЧЧ Мадхя 13.21: Колесницата бе украсена с копринени покривала и разнообразни 
рисунки. Подрънкваха множество месингови звънчета, гонгове и камбанки.  

ЧЧ Мадхя 13.22: За забавленията на Ратха-ятра церемонията, Бог Джаганнатха се беше 
качил на една колесница, а Неговата сестра, Субхадра, както и по-големият Му брат, 
Баларама, бяха на други две колесници. 

ЧЧ Мадхя 13.23: Заедно с върховната богиня на щастието, Богът бе отишъл на 
отдалечено място, където извършваше Своите забавления с нея в продължение на 
петнадесет дни.  

ЧЧ Мадхя 13.24: Получил позволение от богинята на щастието, Богът беше излязъл 
навън, за да се повози в колесницата Ратха и да изпълни Своите забавления за 
удоволствие на отдадените.  
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ЧЧ Мадхя 13.25: Финият, бял пясък, разпръснат навсякъде по пътя, наподобяваше 
бреговете на Ямуна, а малките градини от двете страни приличаха на тези във 
Вриндавана.  

ЧЧ Мадхя 13.26: Докато Бог Джаганнатха се возеше в Своята колесница, виждайки 
красотата от двете страни, умът Му се изпълваше с удоволствие.  

ЧЧ Мадхя 13.27: Тези, които дърпаха колесницата, бяха познати като гауди. Те я 
теглеха с огромна радост. Понякога обаче, колесницата се движеше много бързо, а 
понякога твърде бавно. 

ЧЧ Мадхя 13.28: Понякога колесницата спираше неподвижно, въпреки че я теглеха 
много силно. Следователно, тя се местеше по волята на Бога, а не поради усилията на 
който и да е обикновен човек.  

ЧЧ Мадхя 13.29: Докато колесницата стоеше неподвижно, Шри Чайтаня Махапрабху 
събра  всичките си предани и със собствените си ръце ги украси с гирлянди от цветя и 
сандалова паста.  

ЧЧ Мадхя 13.30: Парамананда Пури и Брахмананда Бхарати получиха гирлянди и 
сандалова паста от ръцете на Шри Чайтаня Махапрабху. Това увеличи тяхното 
трансцедентално щастие.  

ЧЧ Мадхя 13.31: По същия начин и когато Адвейта Ачария и Нитянанда Прабху 
почувстваха трансценденталния допир от ръката на Шри Чайтаня Махапрабху, Те бяха 
много удовлетворени.  

ЧЧ Мадхя 13.32: Богът също така даде гирлянди и сандалова паста на тези, които 
извършваха санкиртана. Двамата основни изпълнители бяха Сварупа Дамодара и 
Шриваса Тхакура.  

ЧЧ Мадхя 13.33: Имаше четири киртан групи, наброяващи общо двадесет и четири 
певци. Във всяка група участваха и двама души, свирещи на мриданга, което правеше 
допълнително още осем човека.  

ЧЧ Мадхя 13.34: Когато четирите групи бяха сформирани, след известно обмисляне, 
Шри Чайтаня Махапрабху раздели певците.  

ЧЧ Мадхя 13.35: Шри Чайтаня Махапрабху заръча на Нитянанда Прабху, Адвейта 
Ачария, Харидаса Тхакура и Вакрешвара Пандита да танцуват по един, съответно във 
всяка от четирите групи.  

ЧЧ Мадхя 13.36: Сварупа Дамодара беше избран за водач на първата група, като му 
бяха причислени и пет помощника, които да пеят след него.  

ЧЧ Мадхя 13.37: Петимата, които пееха в отговор на Сварупа Дамодара, бяха: 
Дамодара Пандита, Нараяна, Говинда Датта, Рагхава Пандита и Шри Говиндананда.  

ЧЧ Мадхя 13.38: На Адвейта Ачария Прабху бе заръчано да танцува в първата група. 
След това, Богът сформира друга група с Шриваса Тхакура начело.  
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ЧЧ Мадхя 13.39: Петимата, които пееха след Шриваса Тхакура, бяха: Гангадаса, 
Харидаса, Шриман, Шубхананда и Шри Рама Пандита. Шри Нитянанда Прабху бе 
посочен за танцьора на групата.  

ЧЧ Мадхя 13.40: Бе формирана още една група от Васудева, Гопинатха и Мурари. Те 
тримата бяха певците, отвръщащи на основния певец – Мукунда.  

ЧЧ Мадхя 13.41: Двама други, Шриканта и Валлабха Сена, се присъединиха като 
отговарящи певци. В същата група, големият Харидаса (Харидаса Тхакура) беше 
танцьорът.  

ЧЧ Мадхя 13.42: Богът направи още една група, посочвайки Говинда Гхоша за водач. 
В нея младият Харидаса, Вишнудаса и Рагхава бяха певците, които отговарят на 
водещия.  

ЧЧ Мадхя 13.43: Двамата братя Мадхава Гхоша и Васудева Гхоша също се 
присъединиха към тази група като певци, които пеят след водещия. Вакрешвара 
Пандита беше танцьорът.  

ЧЧ Мадхя 13.44: Имаше санкиртан група от селцето Кулина-грама, и Рамананда и 
Сатяраджа бяха избрани за танцьорите в нея. 

ЧЧ Мадхя 13.45: Имаше още една група, която идваше от Шантипура. Тя бе 
организирана от Адвейта Ачария. Ачютананда беше танцьорът, а останалите мъже - 
певци.  

ЧЧ Мадхя 13.46: Друга група бе събрана от хората от Кханда. Те пееха на друго място. 
Нарахари Прабху и Рагхунандана бяха танцьорите в нея. 

ЧЧ Мадхя 13.47: Четири групи пееха и танцуваха пред Бог Джаганнатх, а от двете Му 
страни имаше по още една. Друга група пък стоеше отзад.  

ЧЧ Мадхя 13.47: Общо имаше седем санкиртан групи, а във всяка от тях по двама 
мъже удряха барабани. Така четиринадесет барабана биеха в едно. Звукът бе 
оглушителен и всички предани подлудяха.  

ЧЧ Мадхя 13.49: Всички ваишнави вървяха заедно като куп облаци. Тъй като 
преданите възпяваха святото име в силен екстаз, сълзи се стичаха от очите им като 
дъжд.  

ЧЧ Мадхя 13.50: Отеквайки, санкиртанът изпълваше трите свята. В действителност, 
никой не можеше да чуе друг звук или музикален инструмент, различни от санкиртана.  

ЧЧ Мадхя 13.51: Бог Чайтаня Махапрабху сновеше измежду всички седем групи, 
възпявайки святото име: „Хари, Хари!“ Вдигайки ръцете си, Той викаше: „Вечна слава 
на Бог Джаганнатха!“ 

ЧЧ Мадхя 13.52: Тогава Бог Чайтаня Махапрабху разкри още една мистична сила, като 
изпълняваше забавленията си едновременно и в седемте групи.  
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ЧЧ Мадхя 13.53: Всеки казваше: „Бог Чайтаня Махапрабху е в моята група и не отива 
никъде другаде. Той ни дарява милостта си.“ 

ЧЧ Мадхя 13.54: Всъщност, никой не бе в състояние да види невъобразимото 
могъщество на Бога. Само най-доверените предани, които отдаваха чисто, непримесено 
служене, можеха да разберат.  

ЧЧ Мадхя 13.55: Бог Джаганнатха беше много удовлетворен от санкиртана. Той спря 
колесницата си само, за да погледа изпълнението.  

ЧЧ Мадхя 13.56: Цар Пратапарудра също бе удивен, гледайки санкиртана. Той стана 
неподвижен и се потопи в екстатичната любов към Кришна.  

ЧЧ Мадхя 13.57: Когато царят разказа за славата на Бога на Каши Мишра, Каши 
Мишра му отвърна: „ О, царю, безгранично е щастието ти.“ 

ЧЧ Мадхя 13.58: Царят и Сарвабхаума Бхаттачария разбираха дейностите на Бога, но 
никой друг не можеше да прозре похватите Му. 

ЧЧ Мадхя 13.59: Само този, който е получил милостта на Бога, може да прозре. Без 
милостта на Бога дори и полубоговете, начело с Бог Брахма, не могат да разберат.  

ЧЧ Мадхя 13.60: Шри Чайтаня Махапрабху бе много удовлетворен, виждайки как 
царят приема служенето да помете улицата, и именно поради това смирение царят 
получил милостта на Шри Чайтаня Махапрабху. Затова той можеше да наблюдава 
загадъчните действия на Шри Чайтаня Махапрабху.  

ЧЧ Мадхя 13.61: Въпреки че на царя беше отказана лична среща, той получи 
безпричинна милост индиректно.  Кой би могъл да разбере вътрешното могъщество на 
Шри Чайтаня Махапрабху? 

ЧЧ Мадхя 13.62: Когато двамата велики личности Сарвабхаума Бхаттачария и Каши 
Мишра видяха изливащата се безпричинна милост на Чайтаня Махапрабху върху царя, 
те бяха удивени.  

ЧЧ Мадхя 13.63: Бог Чайтаня Махапрабху изпълняваше Своите забавления за известно 
време по този начин. Той лично пя и прикани Своите лични спътници да танцуват.  

ЧЧ Мадхя 13.64: Според нуждите си понякога Богът показваше една форма, а друг път 
– множество. Това се случваше чрез Неговата вътрешна енергия.  

ЧЧ Мадхя 13.65: В действителност, в хода на трансценденталните си забавления, 
Богът забрави за себе си, но Неговата вътрешна енергия (лила-шакти), знаейки 
намеренията Му, стори всичко необходимо.    

ЧЧ Мадхя 13.66: Точно както Бог Шри Кришна осъществяваше танца раса-лила и 
други забавления във Вриндавана, така и Бог Шри Чайтаня Махапрабху изпълняваше 
необикновени забавления минута подир минута.  
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ЧЧ Мадхя 13.67: Танцът на Шри Чайтаня Махапрабху пред колесницата на Ратха-ятра, 
можеше да бъде възприет само от чистите предани. Останалите не биха разбрали.  
Описания на необикновеното танцуване на Бог Шри Кришна може да бъде намерено в 
разкритото писание "Шримад Бхагаватам".  

ЧЧ Мадхя 13.68: Така ликувайки танцуваше Шри Чайтаня Махапрабху и наводняваше 
всички хора с вълните на екстатичната любов.  

ЧЧ Мадхя 13.69: Бог Джаганнатха се бе възкачил на колесницата си, а Бог Шри 
Чайтаня Махапрабху вдъхновяваше всичките си отдадени да танцуват пред нея. 

ЧЧ Мадхя 13.70: Сега, моля ви, чуйте за това как, докато Шри Чайтаня Махапрабху 
танцуваше пред Ратха колесницата, Бог Джаганнатха отиде до храма Гундича. 

ЧЧ Мадхя 13.71: Богът изпълняваше киртан за известно време и със Своето старание, 
вдъхнови всички отдадени да танцуват.  

ЧЧ Мадхя 13.72: Когато Самият Бог пожела да танцува, всички седем групи се 
обединиха.  

ЧЧ Мадхя 13.73: Отдадените на Бога – Шриваса, Рамай, Рагху, Говинда, Мукунда, 
Харидаса, Говиндананда, Мадхава и Говинда – всички се събраха заедно.  

ЧЧ Мадхя 13.74: Когато Шри Чайтаня Махапрабху поиска да скача нависоко, докато 
танцува, Той постави тези девет човека под ръководството на Сварупа Дамодара.  

ЧЧ Мадхя 13.75: Тези отдадени (Сварупа Дамодара и преданите под негово 
ръководство) пееха заедно с Бога и тичаха зад Него. Всички останали групи мъже също 
пееха.  

ЧЧ Мадхя 13.76: Отдавайки почитания на Бога с допрени длани, Шри Чайтаня 
Махапрабху повдигна лицето си към Джаганнатха и се помоли, както следва. 

ЧЧ Мадхя 13.77: „Нека отдам Своите смирени почитания на Бог Кришна, който е 
обожаемото божество за всички брамини, който е доброжелателят на кравите и 
брамините, и който винаги облагодетелства целия свят. Поднасям почитанията си на 
Върховния Бог, познат като Кришна и Говинда.  

ЧЧ Мадхя 13.78: Вечна слава на Върховния Бог, познат като сина на Деваки! Вечна 
слава на Върховния Бог, познат като светлината на династията Вришни! Вечна слава на 
Върховния Бог, чийто телесен блясък наподобява този на млад облак и чието тяло е 
нежно като лотосов цвят. Вечна слава на Върховния Бог, който се появява на планетата, 
за да освободи света от товара на демоните, и който може да даде освобождение на 
всекиго! 

ЧЧ Мадхя 13.79: „Бог Кришна е Този, който е познат като джана-ниваса, 
окончателното убежище за всички живи същества, и който е познат като Деваки-
нандана или Яшода-нандана, сина на Деваки и Яшода. Той е предводителят на 
династията Яду и със Своите могъщи ръце убива всичко неблагоприятно, както и всеки 
безбожник. Със Своето присъствие Той унищожава онова, което е неблаготворно за 
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всички живи същества – подвижни и неподвижни. Неговото блажено и усмихнато лице 
винаги увеличава страстните желания на гопите във Вриндавана. Нека Той бъде вечно 
славен и щастлив.  

ЧЧ Мадхя 13.80: Аз не съм брамин, не съм кшатрия, нито ваишия, нито шудра. Аз не 
съм брахмачари, семеен, ванапрастха или санняси. Аз съм само слуга на слугата на 
слугата на лотосовите нозе на Шри Кришна, поддръжника на гопите. Той е като океан 
от нектар и е причината за вселенското трансцендентално блаженство. Той е вечно  
съществуващ във великолепие.“ 

ЧЧ Мадхя 13.81: След като рецитира тези стихове от писанията, Богът отново поднесе 
Своите почитания, и всички предани, с допрени ръце, също отправиха молитви към 
Върховния Бог.  

ЧЧ Мадхя 13.82: Когато Шри Чайтаня Махапрабху танцуваше и скачаше нависоко, 
издавайки оглушителен шум като от гръмотевица и движейки се в кръг като колело, 
Той приличаше на въртяща се запалена факла.  

ЧЧ Мадхя 13.83: Когато и Шри Чайтаня Махапрабху да стъпеше на земята по време на 
Своя танц изглеждаше, че тя, заедно с хълмовете и моретата, се накланя.  

ЧЧ Мадхя 13.84: Когато Шри Чайтаня Махапрабху танцуваше, Той разкриваше 
разнообразни блажени, трансцендентални промени в Своето тяло. Понякога 
изглеждаше като зашеметен. Друг път космите по тялото Му настръхваха. Нерядко Той 
се потеше, плачеше, трепереше и променяше цвета си. От време на време показваше 
симптоми на безпомощност, гордост, веселие и смирение.  

ЧЧ Мадхя 13.85: Когато Шри Чайтаня Махапрабху, танцувайки, падна с трясък, Той 
започна да се търкаля по земята. В това време изглеждаше, че златна планина се 
въргаля по земята. 

ЧЧ Мадхя 13.86: Нитянанда Прабху разгръщаше ръцете Си и се опитваше да хване 
Бога, когато Той тичаше насам-натам.  

ЧЧ Мадхя 13.87: Адвейта Ачария ходеше зад Бога и викаше на висок глас „Харибол! 
Харибол!“ отново и отново.  

ЧЧ Мадхя 13.88: Просто, за да попречат на тълпата да се доближи прекалено близо до 
Бога, отдадените оформиха три кръга. Първият бе воден от Нитянанда Прабху, който е 
самият Баларама, притежателят на огромна сила.  

ЧЧ Мадхя 13.89: Всички предани начело с Кашишвара и Говинда се хванаха за ръце и 
така формираха втори кръг около Бога. 

ЧЧ Мадхя 13.90: Махараджа Пратапарудра и неговите лични помощници направиха 
трети кръг около двата вътрешни кръга, за да възпрат тълпите да се доближат 
прекалено близо.  

ЧЧ Мадхя 13.91: С ръце върху раменете на Харичандана, Цар Пратапарудра, можеше 
да види как Бог Чайтаня Махапрабху танцува. Тогава царят почувства огромен екстаз.  
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ЧЧ Мадхя 13.92: Докато царят наблюдаваше танца, Шриваса Тхакура, стоейки пред 
него и виждайки начина, по който Шри Чайтаня Махапрабху танцува, изпадна в екстаз.  

ЧЧ Мадхя 13.93: Виждайки Шриваса Тхакура да стои пред царя, Харичандана докосна 
с ръка Шриваса и го помоли да отстъпи крачка встрани.  

ЧЧ Мадхя 13.94: Погълнат от танца на Шри Чайтаня Махапрабху, Шриваса Тхакура не 
можеше да разбере защо някой го докосва и бута. След като бе бутнат отново и отново, 
той се ядоса.  

ЧЧ Мадхя 13.95: Шриваса Тхакура зашлеви Харичандана, за да спре да го побутва. 
Това на свой ред разгневи Харичандана.  

ЧЧ Мадхя 13.96: Тъй като вбесеният Харичандана се канеше да заговори на Шриваса 
Тхакура, Пратапарудра Махараджа лично го спря.  

ЧЧ Мадхя 13.97 : Цар Пратапарудра каза: „Ти си изключителен щастливец, тъй като бе 
благословен от допира с Шриваса Тхакура. Аз не съм такъв късметлия. Трябва да се 
чувстваш задължен към него.“ 

ЧЧ Мадхя 13.98: Всички бяха удивени от танците на Чайтаня Махапрабху. Дори и Бог 
Джаганнатха бе изключително щастлив да Го погледа.  

ЧЧ Мадхя 13.99: Колесницата напълно спря и остана неподвижна, докато Бог 
Джаганнатха с немигащи очи наблюдаваше начина, по който Шри Чайтаня Махапрабху 
танцуваше.  

ЧЧ Мадхя 13.100: И богинята на щастието, Субхадра, и Бог Баларама чувстваха в 
сърцата си небивало щастие и екстаз. Всъщност се виждаше, че те се усмихват, докато 
гледат танца.  

ЧЧ Мадхя 13.101: Когато Шри Чайтаня Махапрабху танцуваше и подскачаше 
нависоко, по тялото Му се виждаха осем прекрасни промени, издаващи божествен 
екстаз. Всички тези признаци можеха да бъдат видени едновременно.  

ЧЧ Мадхя 13.102: Кожата Му настръхваше и се покриваше с пъпки, космите по тялото 
Му се изправяха. Тялото Му приличаше на шимули (копринено, памучно дърво), цялото 
покрито с бодли.  

ЧЧ Мадхя 13.103: В действителност, хората се уплашиха, виждайки как зъбите Му 
тракат и дори смятаха, че ще опадат.  

ЧЧ Мадхя 13.104: По цялото тяло на Шри Чайтаня Махапрабху се стичаше пот и кръв. 
Той издаваше звуците: „джаджа гага, джаджа гага“ със сподавен в екстаз глас.  

ЧЧ Мадхя 13.105: Сълзи се стичаха обилно от очите на Бога, пръскайки като от 
спринцовка и всички хора, които Го заобикаляха, бяха измокрени.  

ЧЧ Мадхя 13.106: Всички видяха как тялото Му променя цвета си от бяло до розово, 
така че блясъкът Му приличаше на цветето маллика.  
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ЧЧ Мадхя 13.107: Понякога изглеждаше зашеметен, друг път се въргаляше по земята. 
В действителност, от време на време краката и ръцете Му ставаха твърди като сухо 
дърво и Той не мърдаше.  

ЧЧ Мадхя 13.108: Понякога, когато Богът падаше на земята, дишането Му почти 
спираше. Когато отдадените виждаха това, техният живот също отслабваше.  

ЧЧ Мадхя 13.109: Вода се стичаше от очите Му, а понякога и от ноздрите Му. Пяна 
излизаше от устата Му. Изглеждаше сякаш тези потоци са порой от нектар, идващ от 
луната.  

ЧЧ Мадхя 13.110: Пяната, която излизаше от устата на Шри Чайтаня Махапрабху, бе 
взета и изпита от Шубхананда, тъй като той бе голям щастливец и експерт във 
вкусването на нектара от екстатичната любов към Кришна.  

ЧЧ Мадхя 13.111: След като Шри Чайтаня Махапрабху изпълняваше Своя 
опустошителен танц известно време, умът Му се потопи в настроението на екстатична 
любов.  

ЧЧ Мадхя 13.112: Като спря да танцува, Богът предложи на Сварупа Дамодара да пее. 
Разбирайки мислите Му, Сварупа Дамодара запя, както следва.  

ЧЧ Мадхя 13.113: „Сега аз достигнах Бога на живота си, в чието отсъствие бях изгарян 
от Купидон и линеех.“ 

ЧЧ Мадхя 13.114: Когато този припев бе изпят високо от Сварупа Дамодара, Шри 
Чайтаня Махапрабху започна отново ритмично да танцува в трансцендентално 
блаженство.  

ЧЧ Мадхя 13.115: Колесницата на Бог Джаганнатха започна бавно да се придвижва, а 
синът на майка Шачи вървеше отпред и танцуваше.  

ЧЧ Мадхя 13.116: Докато танцуваха и пееха, всички предани пред Бог Джаганнатха 
държаха погледите си върху Него. Тогава, Чайтаня Махапрабху отиде в края на 
процесията, заедно със санкиртан  изпълнителите.  

ЧЧ Мадхя 13.117: С очи и ум, напълно погълнати от Бог Джаганнатха, Чайтаня 
Махапрабху започна с ръцете си да играе драмата на песента.  

ЧЧ Мадхя 13.118: Докато Чайтаня Махапрабху изпълняваше песента драматично, Той 
понякога падаше зад процесията. В тези моменти Бог Джаганнатха спираше. Когато 
Чайтаня Махапрабху отново тръгваше напред, колесницата на Бог Джаганнатха 
започваше бавно да се придвижва.  

ЧЧ Мадхя 13.119: Така се породи нещо като състезание между Чайтаня Махапрабху и 
Бог Джаганнатха кой ще води, но Чайтаня Махапрабху бе толкова силен, че караше Бог 
Джаганнатха да изчаква в колесницата си.  
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ЧЧ Мадхя 13.120: Когато Шри Чайтаня Махапрабху танцуваше, Неговият екстаз се 
променяше. Повдигайки двете си ръце, Той започна да рецитира следния стих на висок 
глас. 

ЧЧ Мадхя 13.121: „Същият онзи, който открадна сърцето ми, когато бях млада, сега 
отново е мой господар. Сега са същите лунни нощи на месеца Чаитра. Същият аромат 
от цветчета малати се носи и същият сладък бриз подухва от гората с дръвчета 
кадамба. В нашите интимни отношения, аз съм същата любима, но въпреки това умът 
ми не е щастлив. Жадувам да се върна на онова място на брега на Рева, под дървото 
Ветаси. Ето моето желание.“ 

ЧЧ Мадхя 13.122: Този стих бе рецитиран от Шри Чайтаня Махапрабху отново и 
отново. Но според Сварупа Дамодара никой не разбираше значението му.  

ЧЧ Мадхя 13.123: Вече обясних този стих. Сега, просто ще го опиша накратко.  

ЧЧ Мадхя 13.124: Преди всички гопи от Вриндавана бяха удовлетворени, когато 
срещнаха Кришна на святото място Курукшетра.  

ЧЧ Мадхя 13.125: Подобно на тях, след като видя Бог Джаганнатхаа, в Шри Чайтаня 
Махапрабху се пробуди екстазът на гопите. Погълнат от този екстаз, Той помоли 
Сварупа Дамодара да изпее рефрена.  

ЧЧ Мадхя 13.126: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху заговори на Бог Джаганнатха „Ти 
си същият Кришна, а аз съм същата Радхарани. Срещаме се отново така, както се 
срещнахме в началото на Своя живот. 

ЧЧ Мадхя 13.127: Въпреки, че и двамата сме същите, умът Ми все пак е привлечен от 
Вриндавана Дхама. Бих искала отново да дойдеш с лотосовите си нозе във Вриндавана. 

ЧЧ Мадхя 13.128: В Курукшетра се срещат тълпи от хора, слонове, коне и трополящи 
колесници. Но във Вриндавана има градини с цветя, чува се жужене на пчели и 
чуруликане на птици.  

ЧЧ Мадхя 13.129: Тук, на Курукшетра, Ти си облечен като царствен принц, придружен 
от велики воини, но във Вриндавана, изглеждаш като едно обикновено пастирче, 
съпроводено единствено от Своята красива флейта.  

ЧЧ Мадхя 13.130: Тук няма дори и капчица от океана на трасцеденталното щастие, 
което изпитвам с Тебе във Вриндавана. 

ЧЧ Мадхя 13.131: Затова Те моля да се върнеш във Вриндавана и да се радваш на 
забавления с Мен. Ако го направиш, желанието Ми ще бъде удовлетворено.“ 

ЧЧ Мадхя 13.132: Вече съм описал накратко словата на Шримати Радхарани от 
"Шримад-Бхагаватам".  

ЧЧ Мадхя 13.133: В такова екстатично настроение, Шри Чайтаня Махапрабху 
рецитираше много други стихове, но като цяло хората не можеха да разберат тяхното 
значение.  
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ЧЧ Мадхя 13.134: Значението на тези стихове бе познато на Сварупа Дамодара, но той 
не го разкри. Шри Рупа Госвами, обаче, го направи.  

ЧЧ Мадхя 13.135: Докато танцуваше, Шри Чайтаня Махапрабху започна да рецитира 
стих, който Той вкусваше в компанията на Сварупа Дамодара Госвами, както следва.  

ЧЧ Мадхя 13.136: [Гопите заговориха:] „Скъпи Господи, чийто пъп е като лотосов 
цвят, Твоите лотосови нозе са единственият подслон на онези, които са пропаднали в 
кладенеца на материалното съществуване. Твоите нозе са обожавани и върху тях 
медитират велики йоги мистици и много учени философи. Бихме желали тези лотосови 
нозе да разцъфнат в сърцата ни, въпреки че ние сме просто едни обикновени 
домакини."116  

ЧЧ Мадхя 13.137: Говорейки в настроението на Шримати Радхарани, Чайтаня 
Махапрабху каза: „За много хора умът и сърцето са едно, но тъй като Моят ум никога 
не е отделен от Вриндавана, аз считам, че той и Вриндавана са едно. Моят ум вече е 
Вриндавана, а тъй като Ти обичаш Вриндавана, моля Те, би ли стъпил с лотосовите си 
нозе отново там? Бих счела това за Твоята пълна милост.  

ЧЧ Мадхя 13.138: Скъпи Мой Господи, учтиво чуй Моята съкровено изповед. Домът 
Ми е Вриндавана и Аз искам да общувам с Тебе там. Ако не го получа, за Мен ще бъде 
много трудно да поддържам живота си.  

ЧЧ Мадхя 13.139: Мой скъпи Кришна, преди, когато беше отседнал в Матхура, Ти 
изпрати Уддхава да ми предаде умозрителното знание и мистичната йога. Сега самият 
Ти говориш същите неща, но умът Ми отказва да ги приеме. В ума Ми няма място за 
гяна-йога или дхяна-йога. Въпреки че Ме познаваш много добре, Ти все още ме 
напътстваш в гяна-йога и дхяна-йога. Не е редно да го правиш.“ 

ЧЧ Мадхя 13.140: Чайтаня Махапрабху продължи: „Бих искала да отдръпна 
съзнанието си от Теб и да го въвлека в материални дейности, но въпреки че се опитвам, 
не мога да го направя. Аз естествено съм увлечена само по Теб. Затова напътствията Ти 
да медитирам върху Теб са просто нелепи. По този начин Ти ме убиваш. Не е добре за 
Теб да Ме считаш просто за получател за Твоите наставления.  

ЧЧ Мадхя 13.141: Гопите са различни от мистичните йоги. Те никога не биха били 
удовлетворени просто да медитират върху Твоите лотосови нозе, имитирайки така 
наречените „йоги“. Да учиш гопите да медитират е друг вид двуличие. Когато ги 
наставляваш да практикуват мистична йога, те изобщо не са доволни. Напротив, стават 
все по-ядосани и все по-ядосани."  

ЧЧ Мадхя 13.142: Шри Чайтаня Махапрабху продължи: „Гопите са потопени в 
огромния океан на раздялата и са погълнати от рибата тимингила на копнежа си да Ти 
служат. Те трябва да бъдат избавени от устата на рибата тимингила, защото са чисти 
предани. След като нямат материални схващания за живота, защо трябва да се стремят 
към освобождение? Гопите не желаят така жадуваното от йогите и гяните 
освобождение, тъй като те вече са избавени от океана на материалното съществуване. 

                                                 
116 "Шримад Бхагаватам" 10.82.48 
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ЧЧ Мадхя 13.143: Удивително е, че си забравил земята на Вриндавана. Как така си 
забравил Своите баща, майка и приятели? Как може да не помниш хълма Говардхана, 
бреговете на Ямуна и горичките, в които се наслаждаваше на танца раса-лила? 

ЧЧ Мадхя 13.144: Кришна, Ти разбира се, си изтънчен джентълмен, притежаващ 
всички добри качества. Имаш добри обноски, меко сърце и си милостив. Знам, че няма 
как в Теб да бъде открит дори намек за грешка. Въпреки това умът Ти дори не си 
спомня за жителите на Вриндавана. Това е единственото Ми нещастие, нищо друго. 

ЧЧ Мадхя 13.145: Не се интересувам от Своето нещастие, но когато видя тъжното 
лице на майка Яшода и разбитите от Теб сърца на всички обитатели на Вриндавана, се 
чудя дали искаш да съсипеш всички. Или искаш да ги съживиш като дойдеш там? Защо 
ги поддържаш живи в това страдание? 

ЧЧ Мадхя 13.146: Обитателите на Вриндавана не Те искат облечен като принц, нито 
пък искат да общуваш с велики воини в друга страна. Те не могат да напуснат земята на 
Вриндавана, а без Твоето присъствие, всички загиват. Какво ще стане с тях? 

ЧЧ Мадхя 13.147: Скъпи мой Кришна, Ти си животът и душата на Вриндавана-дхама. 
Ти си животът на Нанда Махараджа. Ти си единственото богатство в земите на 
Вриндавана, Ти си много милостив. Моля Те, ела и съживи всички жители на 
Вриндавана. Милостиво стъпи отново във Вриндавана.“ 

ЧЧ Мадхя 13.148: Изявлението на Шримати Радхарани пробуди любовта на Бог 
Кришна към жителите на Вриндаван и както тялото Му, така и умът Му много се 
развълнуваха. Щом чу за любовта на обитателите на Вриндавана към Него, Той веднага 
усети, че е техен вечен длъжник. Тогава, Кришна започна да успокоява Шримати 
Радхарани, както следва.  

ЧЧ Мадхя 13.149: „Моя най-скъпа Шримати Радхарани, моля Те, чуй Ме. Говоря 
истината. Плача ден и нощ просто като си спомням всички вас – обитателите на 
Вриндавана.  Никой не знае колко нещастен Ме прави това.“ 

ЧЧ Мадхя 13.150: Шри Кришна продължи: „Всички жители на Вриндавана Дхама – 
майка Ми, баща Ми, пастирчетата и всички останали – са като Моя живот и Моята 
душа. Измежду всички обитатели на Вриндавана, гопите са самият Ми живот и душа. 
А сред гопите, Ти, Шримати Радхарани, си най-главната. Поради това Ти си животът 
на Моя живот. 

ЧЧ Мадхя 13.151: Скъпа моя Шримати Радхарани, Аз съм винаги подчинен на 
любовните забавления с всички вас. Аз съм единствено под ваш контрол. Раздялата с 
вас и това да живея на отдалечено място, се случи само поради Моето голямо 
нещастие.  

ЧЧ Мадхя 13.152: Когато една жена е разделена от мъжа, когото обича или един мъж е 
разделен от своята любима, никой от тях не може да съществува. Ясно е, че те двамата 
живеят само един за друг и ако единият умре, а другият чуе за това, той или тя също ще 
умре.  
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ЧЧ Мадхя 13.153: В раздяла, подобна любяща, добродетелна съпруга и такъв обичащ 
съпруг, желаят само доброто на другия и не мислят за собственото си щастие. Искайки 
само доброто един за друг, такава двойка със сигурност се среща отново скоро.  

ЧЧ Мадхя 13.154: Ти си Моята най-скъпа и знам, че в Мое отсъствие не можеш да 
живееш нито за миг. Аз обожавам Бог Нараяна само и само да Те държи жива. По 
Неговата милостива енергия, Аз идвам всеки ден във Вриндавана, за да се наслаждавам 
на забавления с Теб. После се връщам в Дварака Дхама. Затова можеш да чувстваш 
Моето присъствие във Вриндавана винаги.  

ЧЧ Мадхя 13.155: Нашата любов е по-силна заради добрия Ми късмет да получа 
милостта на Нараяна. Това ми помага да идвам незабелязан от останалите. Надявам се, 
че много скоро ще мога да бъда видян от всички. 

ЧЧ Мадхя 13.156: Вече убих всички лоши демони, които бяха врагове на династията 
Яду. Убих Камса и неговите съюзници. Но има два или четири демона, които са все 
още живи. Искам да ги убия и когато това стане, много скоро ще се върна във 
Вриндавана. Моля Те, бъди сигурна.  

ЧЧ Мадхя 13.157: Бих искал да предпазя жителите на Вриндавана от нападенията на 
Моите врагове. Това е причината да остана в Своето царство; иначе, съм безразличен 
към царската си позиция. Каквито и съпруги, синове и богатства да имам в царството 
си, те са само за удовлетворението на членовете на династията Яду.  

ЧЧ Мадхя 13.158: Твоите любящи качества ме привличат винаги към Вриндавана. 
Всъщност, заради тях ще се завърна обратно след десет-двадесет дни и когато това 
стане, ще се радвам на Теб и всички девойки във Враджабхуми денонощно." 

ЧЧ Мадхя 13.159: Докато говореше на Шримати Радхарани, Кришна много закопня да 
се завърне във Вриндавана. Той я помоли да чуе стих, който прогони всичките Й 
тревоги и я увери, че отново ще има Кришна.  

ЧЧ Мадхя 13.160: Бог Кришна каза: „Преданото служене към Мен е единственият 
начин да бъда постигнат. Скъпи мои гопи, любовта и предаността, която имате към 
Мен по силата на добрата си съдба, са единствената причина да се завърна при вас."117 

ЧЧ Мадхя 13.161: Шри Чайтаня Махапрабху седеше в стаята си, заедно със Сварупа 
Дамодара и вкусваше тези теми ден и нощ.  

ЧЧ Мадхя 13.162: Шри Чайтаня Махапрабху танцуваше изцяло потънал в екстатични 
чувства. Докато гледаше лицето на Бог Джаганнатха, Той танцуваше и рецитираше тези 
стихове.  

ЧЧ Мадхя 13.163: Никой не е в състояние да опише добрата съдба на Сварупа 
Дамодара Госвами, тъй като той винаги е потопен в служене на Бога с тялото, ума и 
думите си.  

                                                 
117 Шримад Бхагаватам 10.82.44 
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ЧЧ Мадхя 13.164: Сетивата на Бог Шри Чайтаня Махапрабху бяха идентични с тези на 
Сварупа. Поради това, Чайтаня Махапрабху бе изцяло погълнат от песента на Сварупа 
Дамодара.  

ЧЧ Мадхя 13.165: Понякога, в емоционалния Си екстаз, Чайтаня Махапрабху сядаше 
на земята и, гледайки надолу, пишеше с пръст по нея.  

ЧЧ Мадхя 13.166: Страхувайки се, че Богът ще увреди пръста Си като пише така по 
земята, Сварупа Дамодара Го възпираше със своята ръка.  

ЧЧ Мадхя 13.167: Сварупа Дамодара обикновено пееше, воден от екстатичното 
настроение на Бога. Когато определено чувство на сладост бе вкусено от Шри Чайтаня 
Махапрабху, Сварупа Дамодара го изразяваше чрез песен.  

ЧЧ Мадхя 13.168: Шри Чайтаня Махапрабху поглеждаше красивото лотосоподобно 
лице и очите на Бог Джаганнатха.  

ЧЧ Мадхя 13.169: Бог Джаганнатха носеше гирлянди, бе облечен в красиви дрехи и 
имаше прекрасни украшения. Лицето Му блестеше под лъчите на слънцето. Цялата 
атмосфера бе благоуханна.  

ЧЧ Мадхя 13.170: В сърцето на Бог Шри Чайтаня Махапрабху се разля океан от 
трансцендентално блаженство и симптомите на лудостта незабавно се усилиха като 
ураган.  

ЧЧ Мадхя 13.171: Лудостта на транцеденталното блаженство поражда вълни на 
различни емоции. Чувствата се появяват като противопоставящи се войници, водещи 
битка.  

ЧЧ Мадхя 13.172: Забелязваше се увеличаване на всички естествени емоционални 
симптоми. Наблюдаваха се пробуждащи се емоции, умиротворение, обединени, 
смесени, трансцендентални, преобладаващи чувства и емоции на тласъци.  

ЧЧ Мадхя 13.173: Тялото на Шри Чайтаня Махапрабху изглеждаше като 
трансцендентална хималайска планина, отрупана с екстатични, емоционални, цветни 
дървета, разцъфнали до едно.  

ЧЧ Мадхя 13.174: Гледката на всички тези симптоми привличаше ума и съзнанието на 
всеки. В действителност, Богът впръска нектара на трансценденталната любов към Бога 
в ума на всеки.  

ЧЧ Мадхя 13.175: Той порази умовете на слугите на Бог Джаганнатха, на 
правителствените служители, на посетителите, дошли на поклонение, на масите и на 
всички обитатели на Джаганнатха Пури. 

ЧЧ Мадхя 13.176: Виждайки танците и екстатичната любов на Шри Чайтаня 
Махапрабху, всички бяха удивени. В сърцата си, хората бяха завладени от любовта към 
Кришна.  
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ЧЧ Мадхя 13.177: Всеки танцуваше и пееше в екстатична любов. Чуваше се огромен 
шум. Хората бяха обзети от трансцендентално блаженство само зървайки танците на 
Шри Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 13.178: Отделно от другите, дори Бог Джаганнатха и Бог Баларама, с 
огромно щастие, започнаха да се движат много бавно, виждайки как Шри Чайтаня 
Махапрабху танцува.  

ЧЧ Мадхя 13.179: Понякога Бог Джаганнатха и Бог Баларама спираха колесницата и 
щастливо наблюдаваха как Бог Чайтаня танцува. Всеки, който беше способен да вижда 
как Те спират и гледат танца, ставаше свидетел на забавленията Им.  

ЧЧ Мадхя 13.180: Когато Бог Шри Чайтаня Махапрабху танцуваше и се скиташе така, 
Той падна пред Махараджа Пратапарудра.  

ЧЧ Мадхя 13.181: Махараджа Пратапарудра вдигна Бога с голяма почит, но 
виждайкицЦаря, Бог Чайтаня Махапрабху дойде във външно съзнание. 

ЧЧ Мадхя 13.182: След като видя царя, Шри Чайтаня Махапрабху сам се порица, 
казвайки: „О, колко е жалко това, че докоснах човек, който се интересува от светски 
дела!“ 

ЧЧ Мадхя 13.183: Нито Бог Нитянанда, нито Кашишвара или Говинда се погрижиха за 
Бог Чайтаня Махапрабху, когато Той падна. Нитянанда беше в небивал екстаз, 
Кашишвара и Говинда бяха някъде другаде.  

ЧЧ Мадхя 13.184: Шри Чайтаня Махапрабху вече бе удовлетворен от поведението на 
царя, тъй като той прие служенето на метач заради Бог Джаганнатха. Следователно, Бог 
Чайтаня Махапрабху всъщност искаше да види царя.  

ЧЧ Мадхя 13.185: Но само, за да даде урок на Своите придружители, Върховният Бог, 
Шри Чайтаня Махапрабху, външно изрази чувства на гняв.  

ЧЧ Мадхя 13.186: Когато Бог Чайтаня показа гняв външно, цар Пратапарудра се 
уплаши, но Сарвабхаума Бхаттачария му рече: „Не се безпокой.“ 

ЧЧ Мадхя 13.187: Сарвабхаума Бхаттачария каза на царя: „Богът е много 
удовлетворен от теб. Посочвайки те, Той учеше Своите лични придружители как да се 
отнасят със светските хора."  

ЧЧ Мадхя 13.188: Сарвабхаума Бхаттачария продължи: „Ще предам молбата ти, 
когато се появи благоприятен момент. Тогава ще е лесно да дойдеш и да се срещнеш с 
Бога.“ 

ЧЧ Мадхя 13.189: След като обиколи около Джаганнатха, Шри Чайтаня Махапрабху 
отиде зад колесницата и започна да я бута с главата Си. 

ЧЧ Мадхя 13.190: Веднага щом Той я бутна, колесницата се задвижи, издавайки 
тракащ звук. Хората наоколо започнаха да възпяват святото име на Бога: „Хари! Хари!“ 
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ЧЧ Мадхя 13.191: Щом колесницата пое, Шри Чайтаня Махапрабху отиде заедно със 
Своите лични спътници пред колесниците на Бог Баларама и Субхадра, богинята на 
щастието. Тогава, изключително вдъхновен, Той започна да танцува пред тях.  

ЧЧ Мадхя 13.192: След като свърши танца пред Бог Баладева и Субхадра, Шри 
Чайтаня Махапрабху застана пред колесницата на Бог Джаганнатха. Щом зърна Бог 
Джаганнатха, Той отново започна да танцува.  

ЧЧ Мадхя 13.193: Когато стигнаха на мястото, наречено Балаганди, Бог Джаганнатха 
спря Своята колесница и започна да гледа наляво и надясно.  

ЧЧ Мадхя 13.194: Отляво Бог Джаганнатх видя един брамински квартал и горичка с 
кокосови дървета. Вдясно забеляза красива цветна градина, приличаща на градините в 
святото място Вриндавана.  

ЧЧ Мадхя 13.195: Шри Чайтаня Махапрабху и Неговите предани танцуваха пред 
колесницата, а Бог Джаганнатха, спрял колата, наблюдаваше техния танц.  

ЧЧ Мадхя 13.196: Бе обичайно храната да се предлага на Бога във випра-шасана. В 
действителност, бяха предложени безброй съдове с храна и Бог Джаганнатх опита от 
всеки.  

ЧЧ Мадхя 13.197: Всички предани на Бог Джаганнатха – от начинаещите до най-
напредналите – предложиха своята превъзходна, сготвена храна на Бога.  

ЧЧ Мадхя 13.198: Тези предани включваха царя, неговите царици, министри и 
приятели, и всички големи и малки обитатели на Джаганнатха Пури.  

ЧЧ Мадхя 13.199: Всички посетители, които бях дошли в Джаганнатха Пури от 
различни страни, както и местните отдадени, предложиха на Бога своята лично 
приготвена храна. 

ЧЧ Мадхя 13.200: Преданите предложиха храната си навсякъде – отпред пред 
колесницата, зад нея, от двете й страни и вътре, в градината от цветя. Те направиха 
своите предлагания към Бога навсякъде, където бе възможно, тъй като не съществуваха 
строги правила.  

ЧЧ Мадхя 13.201: Докато храната се предлагаше, огромна тълпа от хора се събра 
заедно. По това време Шри Чайтаня Махапрабху прекъсна Своя танц и отиде до 
съседната градина.  

ЧЧ Мадхя 13.202: Шри Чайтаня Махапрабху влезе в градината и, потопен в дълбоки 
екстатични чувства, падна проснат на една издигната там платформа.  

ЧЧ Мадхя 13.203: Богът бе много уморен от усърдните танци и бе изпотен по цялото 
тяло. Затова Той се наслади на ароматния, прохладен ветрец в градината.  

ЧЧ Мадхя 13.204: Всички отдадени, които бяха изпълнявали санкиртана, също 
дойдоха и си отпочиваха под дърветата. 
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ЧЧ Мадхя 13.205: Така аз описах невероятното изпълнение на съвместното възпяване 
от Бог Шри Чайтаня Махапрабху, когато Той танцуваше пред Бог Джаганнатха.  

ЧЧ Мадхя 13.206: В своята молитва, известна като Чайтанящака, Шрила Рупа Госвами 
дава живо описание на танца на Бога пред колесницата на Джаганнатха.  

ЧЧ Мадхя 13.207: „Шри Чайтаня Махапрабху танцуваше по главния път в огромен 
екстаз пред Бог Джаганнатха, господаря на Нилачала, който стоеше в Своята 
колесница. Облян от трансценденталното блаженство на танца и заобиколен от 
ваишнави, възпяващи светите имена, Той разкриваше вълни на екстатична любов към 
Бога. Кога отново Шри Чайтаня Махапрабху ще бъде видим за мен?“118 

ЧЧ Мадхя 13.208: Всеки, който чуе описанието за фестивала с колесница, ще достигне 
Шри Чайтаня Махапрабху. Той също ще придобие издигнато положение, чрез което ще 
притежава силна вяра в преданото служене и любовта към Бога.  

ЧЧ Мадхя 13.209: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагунатха, 
винаги желаещ тяхната милост, аз, Кришнадаса, разказвам "Шри Чайтаня 
Чаритамрита", следвайки техните стъпки.  

 

                                                 
118 Чайтанящака 1.7 от Става-мала 
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Глава 14 

Забавленията на Вриндавана 

 

ЧЧ Мадхя 14.1: Придружаван от Своите лични бхакти, Шри Чайтаня Махапрабху 
отиде на фестивала, познат като Лакшми-виджайотсава. Там Той разговаряше за 
изключителната любов на гопите. Само като слушаше за тях, Той стана много доволен 
и затанцува в огромна екстатична любов към Бога.  

ЧЧ Мадхя 14.2: Вечна слава на Шри Чайтаня Махапрабху, познат като Гаурачандра! 
Вечна слава на Бог Нитянанда Прабху! Вечна слава на Адвейта Ачария, който е 
толкова възвишен! 

ЧЧ Мадхя 14.3: Вечна слава на всички предани, начело с Шриваса Тхакура! Вечна 
слава на читателите, които приемат Шри Чайтаня Махапрабху за свой живот и душа! 

ЧЧ Мадхя 14.4: Докато Шри Чайтаня Махапрабху бе потопен в екстатична любов, 
Махараджа Пратапарудра влезе в градината.  

ЧЧ Мадхя 14.5: Следвайки напътствията на Сарвабхаума Бхаттачария, царят се бе 
отказал от своите царствени дрехи. Сега той влезе в градината облечен като ваишнава. 

ЧЧ Мадхя 14.6: Махараджа Пратапарудра бе толкова смирен, че със събрани ръце, той 
първо взе разрешение от всички отдадени. Сетне, с огромна смелост, падна и докосна 
лотосовите нозе на Бога.  

ЧЧ Мадхя 14.7: Както Шри Чайтаня Махапрабху лежеше върху издигнатата 
платформа с очи, затворени в екстатична любов и емоция, царят много вещо започна да 
разтрива нозете Му.  

ЧЧ Мадхя 14.8: Царят започна да рецитира стихове от „Шримад Бхагаватам”, свързани 
с танца раса. Той декламираше главата, започваща с думите: „джаяти те ‘дхикам.“ 

ЧЧ Мадхя 14.9: Когато Шри Чайтаня Махапрабху чу тези стихове, Той бе 
изключително удовлетворен и мълвеше отново и отново: „Продължавай да рецитираш, 
продължавай да рецитираш.“  

ЧЧ Мадхя 14.10: Когато царят произнесе стиха, започващ с думите: „тава 
катхамритам“, Богът, в екстатична любов, се изправи и го прегърна.  

ЧЧ Мадхя 14.11: Чувайки стиха, декламиран от царя, Шри Чайтаня Махапрабху каза: 
„Ти Ми даде безценни съкровища, но Аз нямам какво да ти дам в замяна. Затова просто 
те прегръщам.” 

ЧЧ Мадхя 14.12: След като каза това, Шри Чайтаня Махапрабху започна да рецитира 
същия стих отново и отново. И царят, и Шри Чайтаня Махапрабху трепереха и сълзи се 
стичаха от очите им.  
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ЧЧ Мадхя 14.13: „Мой Господи, нектарът на Твоите думи и описанията на Твоите 
дейности са животът и душата на тези, които са винаги огорчени от този материален 
свят. Тези разкази са предавани от извисените личности и изкореняват всички греховни 
дейности. Който и да ги чуе, придобива добра съдба. Те са изпълнени с духовна сила и 
обикалят целия свят. Онези, които разпространяват посланието на Бога, със сигурност 
са най-щедрите слуги на благополучието.“119 

ЧЧ Мадхя 14.14: След като декламира този стих, Шри Чайтаня Махапрабху незабавно 
прегърна царя и проплака: „Ти си най-великодушният! Ти си най-щедрият!” В този 
момент Шри Чайтаня Махапрабху не знаеше кой беше царят.  

ЧЧ Мадхя 14.15: Милостта на Шри Чайтаня Махапрабху се надигна поради 
предишното служене на царя. Затова, дори без да го попита кой е, Богът незабавно му 
дари милостта си.  

ЧЧ Мадхя 14.16: Колко могъща е милостта на Шри Чайтаня Махапрабху! Дори без да 
разпита за царя, Богът направи всичко успешно.  

ЧЧ Мадхя 14.17: Накрая, Шри Чайтаня Махапрабху рече: „Кой си ти? Ти направи 
толкова много за мен. Внезапно дойде тук и Ми даде да пия нектара на забавленията на 
Бог Кришна.“ 

ЧЧ Мадхя 14.18: Царят отвърна: „Господи мой, аз съм най-послушният слуга на 
Твоите слуги. Копнежът ми е да ме приемеш за слуга на Твоите слуги.“ 

ЧЧ Мадхя 14.19: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху разкри на царя някои от Своите 
божествени съвършенства и му забрани да ги разкрива на други.  

ЧЧ Мадхя 14.20: Въпреки че в сърцето си Чайтаня Махапрабху знаеше всичко, което 
се бе случило, външно Той не го показа. Нито показа, че знае, че е разговарял с цар 
Пратапарудра.  

ЧЧ Мадхя 14.21: Виждайки специалната милост на Бога към Цар Пратапарудра, 
преданите възхвалиха добрата му съдба и техните умове станаха открити и блажени.  

ЧЧ Мадхя 14.22: Покорно отдавайки молитви на преданите със събрани ръце, 
поднасяйки почитания на Шри Чайтаня Махапрабху, царят излезе навън.  

ЧЧ Мадхя 14.23: След това, Ванинатха Рая донесе разнообразен прасадам и Шри 
Чайтаня Махапрабху прие обяд, заедно с отдадените.  

ЧЧ Мадхя 14.24: Царят също изпрати огромно количество прасадам по Сарвабхаума 
Бхаттачария, Рамананда Рая и Ванинатха Рая.  

ЧЧ Мадхя 14.25: Прасадамът, изпратен от царя, бе предложен на фестивала 
Балаганди и включваше сурови млечни продукти и плодове. Всичко бе от най-високо 
качество и нямаше край в разнообразието си.  

                                                 
119 Шримад Бхагаватам 10.31.9 
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ЧЧ Мадхя 14.26: Имаше извара, плодов сок, кокосов орех, манго, сушен кокос, 
джакфрут, различни видове банани и семена от плодовете на палма.  

ЧЧ Мадхя 14.27: Също имаше портокали, грейпфрут, мандарини, бадеми, сушени 
плодове, стафиди и фурми.  

ЧЧ Мадхя 14.28: Имаше стотици видове сладки приготовления като манохара-ладу, 
сладки като амрта-гутика и различни по вид кондензирани млека.  

ЧЧ Мадхя 14.29: Виждаха се още папая и саравати (вид портокал), както и изстискана 
лимонада. Имаше обикновена сметана, пържена сметана и вид пури, приготвен със 
сметана.  

ЧЧ Мадхя 14.30: Имаше сладки, познати като хари-валлабха и сладки, приготвени от 
цветята сеноти, карпура и малати. Забелязваха се и нарове, сладки с черен пипер, 
сладки, приготвени с топена захар и амрти-джилипи. 

ЧЧ Мадхя 14.31: Намираха се също захар от лотосов цвят, вид хляб, приготвен от урад 
дхал, хрупкави сладкиши, бонбони, сладки от запържен ориз, сладки от сусам и 
сусамени бисквити.  

ЧЧ Мадхя 14.32: Имаше сладкиши със захарни бонбони във формата на портокалови, 
лимонени и мангови дървета, украсени с плодове, цветя и листа.  

ЧЧ Мадхя 14.33: Имаше кисело мляко, прясно мляко, масло, айран, плодов сок, ястие, 
приготвено от пържено кисело мляко и захарни бонбони, солени филизи с мунг-дхал и 
настърган джинджифил.  

ЧЧ Мадхя 14.34: Имаше също различни по вид туршии – лимонена туршия, плодова 
туршия и т.н. В действителност, не съм способен да опиша разнообразието от храна, 
предложена на Бог Джаганнатха.  

ЧЧ Мадхя 14.35: Когато Шри Чайтаня Махапрабху видя половината градина, пълна с 
разнообразен прасадам, Той бе много доволен.  

ЧЧ Мадхя 14.36: Всъщност, Шри Чайтаня Махапрабху бе напълно удовлетворен 
просто гледайки как Бог Джаганнатха приема цялата храна.  

ЧЧ Мадхя 14.37: Тогава пристигнаха пет или седем товара с чинии, направени от 
листата на дървото кетаки. На всеки човек бяха дадени десет от тези чинии и по този 
начин те всички бяха раздадени.  

ЧЧ Мадхя 14.38: Шри Чайтаня Махапрабху разбираше усилията на всички певци на 
киртана; затова Той много искаше да ги нахрани пищно.  

ЧЧ Мадхя 14.39: Всички предани седнаха на земята в редици и Шри Чайтаня 
Махапрабху лично започна да раздава прасадам.  

ЧЧ Мадхя 14.40: Но преданите не приемаха прасадам, докато Чайтаня Махапрабху не 
седна да се храни. Сварупа Госвами съобщи на Бога това.  
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ЧЧ Мадхя 14.41: Сварупа Дамодара рече: „Господи мой, моля Те седни. Никой няма 
да се храни, докато Ти не започнеш.“  

ЧЧ Мадхя 14.42: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху седна заедно със Своите лични 
придружители и обилно нахрани всеки един от тях до насита.  

ЧЧ Мадхя 14.43: След като приключи, Богът изми устата си и седна. Имаше много 
допълнителен прасадам, който бе раздаден на хиляди.  

ЧЧ Мадхя 14.44: Следвайки заръките на Шри Чайтаня Махапрабху, Говинда, Неговият 
личен слуга, повика всички бедни просяци, които бяха злочести поради своята нищета 
и ги нахрани изобилно.  

ЧЧ Мадхя 14.45: Наблюдавайки просяците, приемащи прасадам, Шри Чайтаня 
Махапрабху извика: „Харибол!“ и им даде напътствия да възпяват святото име.  

ЧЧ Мадхя 14.46: Веднага щом просяците запяха святото име: „Харибол“, те бяха 
погълнати от екстатична любов към Бога. По този начин Шри Чайтаня Махапрабху 
изпълняваше прекрасни забавления.  

ЧЧ Мадхя 14.47: Извън градината, когато бе настъпило време за теглене на 
колесницата на Джаганнатха, всички слуги, наречени гауди, се опитаха да я дърпат, но 
тя не помръдваше.  

ЧЧ Мадхя 14.48: Когато гаудите видяха, че не могат да накарат колесницата да се 
движи, те се отказаха. Тогава царят, заедно със своите служители и приятели, 
пристигна много разтревожен. 

ЧЧ Мадхя 14.49: Царят уреди колесницата да бъде дърпана от големи борци и дори 
той самият се включи, но тя не помръдна.  

ЧЧ Мадхя 14.50: Ставайки още по-тревожен, за да премести колата царят доведе 
много силни слонове и ги впрегна в нея.  

ЧЧ Мадхя 14.51: Могъщите слонове дърпаха с всичка сила, но въпреки това колата 
стоеше неподвижна, без да се помести и на сантиметър.  

ЧЧ Мадхя 14.52: Щом Шри Чайтаня Махапрабу разбра тези новини, Той заедно със 
Своите лични придружители отиде на място. Те стояха и гледаха как слоновете се 
опитват да теглят колесницата.  

ЧЧ Мадхя 14.53: Слоновете надаваха викове, тъй като кочияшът ги удряше, но 
колесницата не се движеше. Събралите се хора плачеха: „Уви!“ 

ЧЧ Мадхя 14.54: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху разпусна слоновете и постави 
въжетата на колесницата в ръцете на Своите хора.  

ЧЧ Мадхя 14.55: Шри Чайтаня Махапрабху отиде зад колесницата и започна да бута с 
главата Си. Тогава колата се помръдна и започна да се тътри, издавайки тракащ звук.  
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ЧЧ Мадхя 14.56: Всъщност, колесницата започна да се движи автоматично, а 
бхактите просто държаха въжетата в ръцете си. Тъй като тя вървеше без усилие, 
нямаше нужда да я дърпат.  

ЧЧ Мадхя 14.57: Когато колата пое напред, всеки започна да отдава възхвали с голямо 
удоволствие: „Вечна слава! Вечна слава!“, както и „Вечна слава на Бог Джаганнатха!“ 
Не се чуваше нищо друго.  

ЧЧ Мадхя 14.58: В един момент колесницата достигна вратата на храма Гундича. 
Виждайки необикновената сила на Шри Чайтаня Махапрабху, всички хора бяха 
вцепенени от изумление.   

ЧЧ Мадхя 14.59: Тълпата вдигаше силен шум, мантрувайки „Джая Гаурачандра! Джая 
Шри Кришна Чайтаня!“ Тогава хората започнаха да възхваляват: „Прекрасно! 
Прекрасно!“ 

ЧЧ Мадхя 14.60: Виждайки величието на Шри Чайтаня Махапрабху, Пратапарудра 
Махараджа и неговите министри и приятели бяха така завладени от екстатична любов, 
че космите по телата им настръхнаха.  

ЧЧ Мадхя 14.61: Тогава всички слуги на Бог Джаганнатх Го свалиха от колесницата и 
Богът отиде да седне на Своя трон.  

ЧЧ Мадхя 14.62: Субхадра и Баларама също седнаха на Своите съответни тронове. 
Последва къпане на Бог Джаганнатха и накрая предлагане на храна.  

ЧЧ Мадхя 14.63: Докато Бог Джаганнатха, Бог Баларама и Субхадра седяха на Своите 
съответни тронове, Шри Чайтаня Махапрабху и Неговите бхакти започнаха да 
изпълняват санкиртана с огромно удоволствие, пеейки и танцувайки в двора на храма. 

ЧЧ Мадхя 14.64: Както пееше и танцуваше, Шри Чайтаня Махапрабху бе завладян от 
екстатична любов и всички, които Го видяха, също бяха потопени в океана от любов 
към Бога.  

ЧЧ Мадхя 14.65: Вечерта, след като приключи Своите танци в двора на храма 
Гундича, Богът наблюдаваше церемонията арати. Сетне, Той отиде на място, наречено 
Айтота и отпочина за през нощта.  

ЧЧ Мадхя 14.66: Девет дни, девет главни бхакти, начело с Адвейта Ачария, имаха 
възможността да поканят Бога в домовете си.  

ЧЧ Мадхя 14.67: По време на четирите месеца от дъждовния сезон, останалите бхакти 
отправяха покани към Бога за по един ден. Така, те обменяха поканите си.  

ЧЧ Мадхя 14.68: По време на четиримесечния период, всички дневни покани бяха 
споделяни измежду важните бхакти. Останалите нямаха възможността да поканят 
Бога.  
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ЧЧ Мадхя 14.69: Тъй като не всеки можеше да има един ден, двама или трима 
отдадени се комбинираха и отправяха покана към Бога. Такива са забавленията на Бог 
Шри Чайтаня Махапрабху по приемането на покани.  

ЧЧ Мадхя 14.70: След като се окъпваше рано сутринта, Шри Чайтаня Махапрабху 
отиваше да види Бог Джаганнатха в храма. След това изпълняваше санкиртан, заедно 
със Своите отдадени.  

ЧЧ Мадхя 14.71: Като пееше и танцуваше, Шри Чайтаня Махапрабху провокираше и 
Адвейта Ачария да танцува. Понякога той подбуждаше Нитянанда Прабху, Харидаса 
Тхакура и Ачютананда да танцуват.  

ЧЧ Мадхя 14.72: Друг път Шри Чайтаня Махапрабху увличаше Вакрешвара и други 
предани да пеят и танцуват. Три пъти дневно – сутрин, обед и вечер – Той изпълняваше 
санкиртана в двора на храма Гундича.  

ЧЧ Мадхя 14.73: В това време Шри Чайтаня Махапрабху чувстваше, че Бог Кришна се 
е завърнал във Вриндавана. Мислейки така, чувствата Му за раздяла от Кришна 
намаляваха.  

ЧЧ Мадхя 14.74: Шри Чайтаня Махапрабху винаги мислеше за забавленията на Радха 
и Кришна, и оставаше погълнат от това съзнание.  

ЧЧ Мадхя 14.75: Съществуваха много градини в близост до храма Гундича и Шри 
Чайтаня Махапрабху, заедно с Своите предани, изпълняваше забавленията на 
Вриндавана във всяка от тях. Той се забавляваше във водите на езеро, познато като 
Индрадюмна.  

ЧЧ Мадхя 14.76: Богът лично плискаше всички предани с вода, а преданите, които Го 
заобикаляха от вси страни, също Го пръскаха.  

ЧЧ Мадхя 14.77: Понякога те оформяха един кръг във водата, а понякога правеха 
много кръгове. Друг път свиреха на цимбали и имитираха квакането на жаби.  

ЧЧ Мадхя 14.78: Понякога се нареждаха по двама, за да се боричкат във водата. Един 
излизаше победител, а друг победен, а Богът наблюдаваше цялото това забавление.  

ЧЧ Мадхя 14.79: Първата игра бе между Адвейта Ачария и Нитянанда Прабху, които 
си хвърляха вода един върху друг. Адвейта Ачария бе победен и по-късно започна да 
гълчи Нитянанда Прабху, като Го наричаше с какви ли не имена.  

ЧЧ Мадхя 14.80: Сварупа Дамодара и Видянидхи също се пръскаха с вода, Мурари 
Гупта и Васудева Датта също се забавляваха по този начин.  

ЧЧ Мадхя 14.81: Друг дуел имаше между Шриваса Тхакура и Гададхара Пандита, и 
още един между Рагхава Пандита и Вакрешвара Пандита. Така, всички бяха заети в 
пръскането с вода.  
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ЧЧ Мадхя 14.82: Всъщност и Сарвабхаума Бхаттачария се включи в игрите с вода, 
заедно с Шри Рамананда Рая. Те и двамата загубиха своята сериозност и заприличаха 
на деца.  

ЧЧ Мадхя 14.83: Когато Шри Чайтаня Махапрабху видя оживлението на Сарвабхаума 
Бхаттачария и Рамананда Рая, Той се усмихна и заговори на Гопинатха Ачария.  

ЧЧ Мадхя 14.84: „Кажи на Бхаттачария и Рамананда Рая да спрат детските си игри, 
защото и двамата са ерудирани учени и много сериозни и велики личности.“ 

ЧЧ Мадхя 14.85: Гопинатха Ачария отвърна: „Вярвам, че капка от океана на Твоята 
огромна милост е паднала върху тях.  

ЧЧ Мадхя 14.86: Капка от океана на Твоята милост може да потопи огромни планини 
като Сумеру и Мандара. Тъй като тези двама джентълмени са малки хълмчета в 
сравнение с тях, не е чудно, че са потънали в океана на Твоята милост.  

ЧЧ Мадхя 14.87: Логиката е като изсъхнал кекс, от който са извлечени всички масла. 
Животът на Бхаттачария премина в ядене на такива сухи кексове, но сега Ти го накара 
да пие нектара на трансцеденталните забавления. Това със сигурност е Твоята огромна 
милост върху него.“  

ЧЧ Мадхя 14.88: След като Гопинатха Ачария спря да говори, Шри Чайтаня 
Махапрабху се усмихна и извика Адвейта Ачария, карайки Го да играе ложето Шеша 
Нага.  

ЧЧ Мадхя 14.89: Лягайки върху Адвейта Прабху, който се носеше по водата, Шри 
Чайтаня Махапрабху показа забавленията на Шешашайи Вишну.  

ЧЧ Мадхя 14.90: Разкривайки личната си сила, Адвейта Ачария плаваше по водата, 
носейки Шри Чайтаня Махапрабху.  

ЧЧ Мадхя 14.91: След като поигра за известно време във водата, Шри Чайтаня 
Махапрабху се върна в дома си в Айтота, придружаван от Своите предани.  

ЧЧ Мадхя 14.92: Парамананда Пури, Брахмананда Бхарати и всички други главни 
бхакти на Шри Чайтаня Махапрабху обядваха по покана на Адвейта Ачария.  

ЧЧ Мадхя 14.93: Допълнителният прасадам, донесен от Ванинатха Рая, бе приет от 
останалите придружители на Шри Чайтаня Махапрабху.  

ЧЧ Мадхя 14.94: Следобед Шри Чайтаня Махапрабху посети храма Гундича, за да 
види Бога и да танцува. През нощта, Той отиде в градината да си почине.  

ЧЧ Мадхя 14.95: На следващия ден, Шри Чайтаня Махапрабху отново посети храма 
Гундича и видя Бога. Тогава Той пя и танцува известно време в двора.  

ЧЧ Мадхя 14.96: Придружаван от Своите предани, Шри Чайтаня Махапрабху отиде в 
градината и се наслади на забавленията на Вриндавана.  
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ЧЧ Мадхя 14.97: В градината имаше разнообразни дървета и пълзящи растения, които 
бяха много радостни да видят Шри Чайтаня Махапрабху. Действително, птиците 
чуруликаха, пчелите жужаха и подухваше прохладен ветрец.  

ЧЧ Мадхя 14.98: Докато Шри Чайтаня Махапрабху танцуваше под всяко дърво, 
Васудева Датта пееше сам.  

ЧЧ Мадхя 14.99: Докато Васудева Датта пееше различни песни под всяко дърво, Шри 
Чайтаня Махапрабху танцуваше сам в голям екстаз.  

ЧЧ Мадхя 14.100: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху покани Вакрешвара Пандита да 
танцува и когато той започна, Богът запя.  

ЧЧ Мадхя 14.101: Бхакти като Сварупа Дамодара и други изпълнители на киртан 
започнаха да пеят заедно с Шри Чайтаня Махапрабху. Преливащи от екстатична любов, 
те напълно изгубиха представа за време и пространство.  

ЧЧ Мадхя 14.102: След като се забавляваха по този начин в градината за известно 
време, те всички отидоха до езеро, наречено Нарендра Саровара и се насладиха на игри 
във водата.   

ЧЧ Мадхя 14.103: След игрите във водата, Шри Чайтаня Махапрабху се върна в 
градината и прие прасадам, заедно с преданите.  

ЧЧ Мадхя 14.104: Девет последователни дни Неговото обожаемо божество Шри 
Джаганнатха-дева остана в храма Гундича. През това време Шри Чайтаня Махапрабху, 
заедно с преданите си също остана там, изпълнявайки забавленията, които вече бяха 
описани.  

ЧЧ Мадхя 14.105: Градината на Неговите забавления бе много голяма и се наричаше 
Джаганнатха Валлабха. Шри Чайтаня Махапрабху отпочиваше там в продължение на 
девет дни.  

ЧЧ Мадхя 14.106: Знаейки, че фестивалът Хера-панчами наближава, цар Пратапарудра 
внимателно поговори с Каши-Мишра.  

ЧЧ Мадхя 14.107: „Утре ще се състои изпълнението на Хера-панчами или Лакшми-
виджая. Проведете този фестивал по начин, непознат досега.“ 

ЧЧ Мадхя 14.108: Цар Пратапарудра каза: „Проведете този фестивал по такъв 
великолепен начин, че щом го види, Чайтаня Махапрабху да бъде напълно 
удовлетворен и удивен.  

ЧЧ Мадхя 14.109: Вземете толкова щамповани платове, малки звънчета, чадъри и 
чамари, колкото има в склада ми и в склада на муртито.  

ЧЧ Мадхя 14.110: Съберете всички малки и големи знаменца и камбани. После 
украсете колесницата и осигурете различни музикални и танцуващи групи, които да я 
придружават. Така я обкичете привлекателно.  
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ЧЧ Мадхя 14.111: Също трябва да удвоите количеството прасадам. Направете толкова 
много, че да надмине дори фестивала Ратха-ятра. 

ЧЧ Мадхя 14.112: Уредете така фестивала, че Шри Чайтаня Махапрабху, заедно със 
Своите предани да може свободно, без затруднения, да посети муртито.“ 

ЧЧ Мадхя 14.113: На сутринта, Шри Чайтаня Махапрабху взе със себе си Своите 
лични придружители и отиде да види Бог Джаганнатха в Сундарачала. 

ЧЧ Мадхя 14.114: След това Шри Чайтаня Махапрабху и Неговите лични бхакти с 
огромно нетърпение се върнаха в Нилачала, за да видят фестивала Хера-панчами.  

ЧЧ Мадхя 14.115: Каши Мишра прие Чайтаня Махапрабху с огромна почит и заведе 
Бога и Неговите придружители до много хубаво място, на което да седнат. 

ЧЧ Мадхя 14.116: След като зае мястото Си, Шри Чайтаня Махапрабху искаше да чуе 
за конкретно настроение в преданото служене; поради това, нежно усмихвайки се, Той 
започна да задава въпроси на Сварупа Дамодара.  

ЧЧ Мадхя 14.118: „Макар че Бог Джаганнатха се наслаждава на Своите забавления в 
Дварака-дхама и естествено разкрива върховна щедрост там, един път годишно Той 
силно желае да види Вриндавана.“ 

ЧЧ Мадхя 14.119: Сочейки съседните градини, Шри Чайтаня Махапрабху каза: 
„Всички тези градини приличат досущ на Вриндавана; затова Бог Джаганнатха е много 
нетърпелив да ги види отново. 

ЧЧ Мадхя 14.120: Външно, Той се извинява, че иска да участва във фестивала Ратха-
ятра, но всъщност желае да напусне Джаганнатха Пури, за да отиде в Сундарачала, в 
храма Гундича, копие на Вриндавана.  

ЧЧ Мадхя 14.121: Там, в различни цветни градини Богът се наслаждава на Своите 
забавления ден и нощ. Но защо Той не взима със Себе Си Лакшмидеви, богинята на 
щастието?“ 

ЧЧ Мадхя 14.122: Сварупа Дамодара отвърна: „Скъпи мой Господи, моля Те, чуй 
причината за това. Лакшмидеви, богинята на щастието, не може да бъде допусната до 
забавленията на Вриндавана.  

ЧЧ Мадхя 14.123: В забавленията на Вриндавана единствени помощнички са гопите. 
Защото освен гопите, никой друг не може да привлече ума на Кришна.“  

ЧЧ Мадхя 14.124: Богът рече: „Използвайки колесницата за фестивала като извинение, 
Кришна отива там със Субхадра и Баладева. 

ЧЧ Мадхя 14.125: Всички забавления с гопите в тези градини са изключително 
поверителни екстази на Бог Кришна. Никой не ги познава. 

ЧЧ Мадхя 14.126: Щом няма никаква грешка в забавленията на Кришна, защо 
богинята на щастието се разгневява?“ 
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ЧЧ Мадхя 14.127: Сварупа Дамодара отговори: „В природата на влюбеното момиче е 
да се разгневи веднага, щом срещне каквото и да било пренебрежение от страна на своя 
любим.“  

ЧЧ Мадхя 14.128: Докато Сварупа Дамодара и Шри Чайтаня Махапрабху разговаряха, 
шествието на богинята на щастието наближи. Тя се возеше на златен паланкин, който 
бе украсен с разнообразни скъпоценности, носен от четирима мъже.  

ЧЧ Мадхя 14.129: Паланкинът бе заобиколен и от хора, носещи чадъри, метлички 
чамара и знаменца. Бе предвождан и от музиканти и танцуващи момичета.  

ЧЧ Мадхя 14.130: Прислужничките носеха кани с вода, метлички чамара и кутии за 
бетелови ядки. Виждаха се стотици слугини, всяка от които привлекателно облечена и 
носеща ценни огърлици.  

ЧЧ Мадхя 14.131: В настроение на гняв, богинята на щастието пристигна на главната 
врата на храма, придружавана от множество членове на своето семейство, от които 
всеки демонстрираше необикновено богатство.  

ЧЧ Мадхя 14.132: Когато шествието пристигна, прислужниците на богинята на 
щастието започнаха да арестуват всички основни слуги на Бог Джаганнатха.  

ЧЧ Мадхя 14.133: Прислужничките завързаха слугите на Джаганнатха, сложиха им 
белезници и ги повалиха в лотосовите нозе на богинята на щастието. В действителност,  
те бяха арестувани като крадци, които са откраднали всичките им богатства.  

ЧЧ Мадхя 14.134: Когато слугите паднаха пред лотосовите нозе на богинята на 
щастието, почти изгубиха съзнание. Те бяха наказани, превръщайки се в предмет на 
подигравки и разпуснат език.  

ЧЧ Мадхя 14.135: Когато придружителите на Шри Чайтаня Махапрабху видяха 
дързостта, демонстрирана от прислужничките на богинята на щастието, те закриха 
лицата си с ръце и започнаха да се усмихват.  

ЧЧ Мадхя 14.136: Сварупа Дамодара каза: „Не съществува подобна егоистична 
гордост в трите свята. Най-малкото не съм виждал и не съм чувал за такава. 

ЧЧ Мадхя 14.137: Когато една жена е отхвърлена и разочарована, без егоистична 
гордост, тя сваля всичките си украшения и тъжно сяда на земята, рисувайки линии по 
нея с ноктите си. 

ЧЧ Мадхя 14.138: Чувал съм за подобна гордост при Сатябхама, най-гордата кралица 
на Кришна, както и при гопите на Вриндавана, които са изворите на всички 
трансцедентални настроения.  

ЧЧ Мадхя 14.139: Но в случая с богинята на щастието виждам друг тип гордост. Тя 
демонстрира своите лични богатства и дори отива с войниците си да напада съпруга 
си.“  
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ЧЧ Мадхя 14.140: Шри Чайтаня Махапрабху рече: „Моля те, разкажи ми за видовете 
егоистична гордост във Вриндавана.“ Сварупа Дамодара отвърна: „Гордостта на 
гопите е като река, в която текат стотици поточета.  

ЧЧ Мадхя 14.141: Характеристиките и настроенията в любовта са различни за 
различните жени. Техният ревнив гняв също придобива различни вариации и качества. 

ЧЧ Мадхя 14.142: Не е възможно да се даде завършено становище относно различните 
типове ревнив гняв, който се открива при гопите, но няколко принципа биха могли да 
послужат като насока.  

ЧЧ Мадхя 14.143: Съществуват три типа жени, които изпитват ревнив гняв: 
сериозните жени, неспокойните жени и такива, които са и неспокойни, и сериозни.  

ЧЧ Мадхя 14.144: Когато сериозната героиня види своя герой да приближава от далеч, 
тя моментално се изправя да го посрещне. Когато той дойде близо, тя веднага му 
предлага място да седне.  

ЧЧ Мадхя 14.145: Сериозната героиня скрива гнева в сърцето си и външно изговаря 
сладки слова. Когато любимият й я прегърне, тя отвръща с прегръдка. 

ЧЧ Мадхя 14.146: Сериозната героиня е много семпла в поведението си. Тя запазва 
ревнивия гняв вътре в сърцето си, но с мили думи и усмивка отказва предложенията на 
своя любим.  

ЧЧ Мадхя 14.147: Неспокойната героиня, обаче, понякога наказва своя любим с 
жестоки думи, понякога му издърпва ухото, а друг път пък го връзва с цветен гирлянд.  

ЧЧ Мадхя 14.148: Героинята, която е комбинация от сериозност и неспокойство 
винаги се шегува с двусмислени думи. Понякога тя възхвалява любимия си, понякога 
го хули, а друг път остава безразлична.  

ЧЧ Мадхя 14.149: Героините биха могли също да бъдат определяни като запленявани, 
междинни и дръзки. Завладяваната героиня не знае много за изкусните плетеници на 
ревнивия гняв.  

ЧЧ Мадхя 14.150: Пленяваната героиня просто покрива лицето си и започва да плаче. 
Когато чуе сладки думи от своя любим, тя е много удовлетворена.  

ЧЧ Мадхя 14.151: И междинната, и дръзката героини могат да бъдат определени като 
сериозни, неспокойни и сериозни и неспокойни едновременно. Всички техни 
характеристики могат да бъдат допълнително събрани  в три подразделения.  

ЧЧ Мадхя 14.152: Някои от тези героини са много приказливи, други са меки, трети – 
балансирани. Всяка от тях, в съответствие със своя собствен характер, увеличава 
любовния екстаз на Шри Кришна.  

ЧЧ Мадхя 14.153: Независимо от това, че някои от гопите са приказливи, други меки, 
трети балансирани, всяка от тях е трансцендентална и безукорна. Те удовлетворят 
Кришна със своите уникални качества.“  
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ЧЧ Мадхя 14.154: Шри Чайтаня Махапрабху изпита огромно щастие щом чу тези 
описания и помоли Сварупа Дамодара отново и отново да продължи да говори.  

ЧЧ Мадхя 14.155: Дамодара Госвами рече: „Кришна е притежателят на всички 
трансцендентални настроения и е този, който ги вкусва. Неговото тяло е съставено от 
трансцендентално блаженство.  

ЧЧ Мадхя 14.156: Кришна е изпълнен с екстатична любов и е винаги подчинен на 
любовта на Своите отдадени. Гопите са много опитни в чистата любов и в делата в 
трансценденталните настроения.  

ЧЧ Мадхя 14.157: В любовта на гопите не съществува недостатък или примес; поради 
това те даряват Кришна с най-върховното удоволствие.  

ЧЧ Мадхя 14.158: „Бог Шри Кришна, който е Абсолютната Истина, се наслаждаваше 
на танца раса всяка нощ по време на есенния сезон. Той изпълняваше този танц под 
лунната светлина с пълна трансцендентална наслада. Редеше поетични думи и се 
заобикаляше със жени, които бяха много привлечени от Него.“120 

ЧЧ Мадхя 14.159: Гопите биха могли да бъдат разделени на ляво крило и на дясно 
крило. Чрез разнообразните проявления на екстатична любов, и двете криле подбуждат 
Кришна да вкуси трансцедентални наслади.  

ЧЧ Мадхя 14.160: От всички гопи, Шримати Радхарани е главната. Тя е скъпоценна 
мина от екстатична любов и източник на всички чисти, трансцендентални, интимни 
наслади.  

ЧЧ Мадхя 14.161: Радхарани е зряла и характерът Й е балансиран. Тя винаги е дълбоко 
погълната от екстатична любов и е вечно в настроението на лявото крило гопи.  

ЧЧ Мадхя 14.162: Тъй като Тя е гопи от лявото крило, женственият Й гняв е винаги 
буден, но Кришна извлича трансцедентално блаженство от Нейните дейности.  

ЧЧ Мадхя 14.163: „Развитието на любовните дела между младо момче и младо момиче 
е по природа с кривини, като движението на змия. Поради това, между тях се надигат 
два вида гняв – гняв с причина и гняв без причина.“121  

ЧЧ Мадхя 14.164: Когато Шри Чайтаня Махапрабху чу тези думи, Неговият океан от 
трансцендентално блаженство нарасна. Затова Той рече на Сварупа Дамодара: 
„Продължавай да говориш, продължавай да говориш.“ Тогава Сварупа Дамодара 
продължи.  

ЧЧ Мадхя 14.165: „Любовта на Шримати Радхарани е изключително извисен екстаз. 
Всички Нейни дейности са съвършено чисти и лишени от материален нюанс. В 
действителност, далата Й са десет пъти по-чисти от злато.  

                                                 
120 Шримад Бхагаватам 10.33.25 

121 „Уджвала Ниламани” (Шрингара Бхеда Пракарана 102) 
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ЧЧ Мадхя 14.166: Щом Радхарани получи шанса да види Кришна, тялото Й незабавно 
бива пременено с разнообразни екстатични украшения.  

ЧЧ Мадхя 14.167: Трансцеденталните украшения по тялото на Шримати Радхарани 
включват осемте саттвики или трансцедентални симптома, тридесетте и три 
вябхичари-бхава, започващи с харша, или радост от естествената любов, и двадесетте 
бхави, или екстатични емоционални накити.  

ЧЧ Мадхя 14.168: Някои от симптомите, описани рецензирано в следващите стихове 
са кила-кинчита, куттамита, виласа, лалита, виввока, моттайита, маугдхя и чакита.  

ЧЧ Мадхя 14.169: Когато тялото на Шримати Радхарани прояви украшенията на 
множество екстатични симптоми, океанът от щастие на Кришна незабавно поражда 
трансцендентални вълни.  

ЧЧ Мадхя 14.170: Сега чуй описание на различните екстази, започващи с кила-
канчита. С тези екстатични накити, Шримати Радхарани омагьосва ума на Кришна.  

ЧЧ Мадхя 14.171: Когато Шри Кришна зърне Шримати Радхарани и иска да докосне 
тялото Й, Той Й пречи да стигне до брода, където някой може да пресече река Ямуна.  

ЧЧ Мадхя 14.172: Приближавайки Я, Кришна попречва на Шримати Радхарани да 
бере цветя. Той също може да Я докосне пред приятелките Й.  

ЧЧ Мадхя 14.173: В такъв момент се пробуждат екстатичните симптоми на кила-
кинчита. Първо се наблюдава радост в екстатична любов, която е дълбоката причина за 
тези симптоми.  

ЧЧ Мадхя 14.174: „Гордост, амбиция, плач, усмивка, завист, страх и гняв – това са 
седем екстатични симптома на любовта, проявяващи се чрез радостно отдръпване. Те 
се наричат кила-кинчита-бхава.“122 

ЧЧ Мадхя 14.175: Съществуват други седем трансцендентални екстатични симптома и 
когато те се съчетаят в равнината на радостта, това съчетание се нарича маха-бхава.  

ЧЧ Мадхя 14.176: Седемте комбинирани съставки на маха-бхава са гордост, амбиция, 
страх, сух изкуствен плач, гняв, завист и нежна усмивка.  

ЧЧ Мадхя 14.177: Наблюдават се осем симптома на екстатична любов на нивото на 
трансценденталната радост, и когато те се съчетаят и бъдат вкусени от Кришна, умът на 
Бога е напълно удовлетворен.  

ЧЧ Мадхя 14.178: В действителност те са сравнявани с комбинация от кисело мляко, 
захарен бонбон, гхи, мед, черен пипер, камфор и кардамом, които така смесени заедно, 
са много вкусни и сладки.  

                                                 
122 Уджвала Ниламани (Анубхава Пракарана 39) 
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ЧЧ Мадхя 14.179: Бог Кришна е хиляди пъти по-удовлетворен, когато вижда лицето на 
Шримати Радхарани, озарено от това съчетание на екстатична любов, отколкото от 
прякото единение с Нея.  

ЧЧ Мадхя 14.180: „Нека гледката от кила-кинчита екстаза на Шримати Радхарани, 
който е като букет, донесе добра съдба на всеки. Когато Шри Кришна препречи пътя на 
Радхарани до дана-гхати, в сърцето Й се надига смях. Очите Й се озаряват и свежи 
сълзи потичат от тях, като ги зачервяват. Поради сладката Й връзка с Кришна, очите Й 
са пълни с възторг, а когато плачът й стихне, Тя изглежда дори още по-красива.“123  

ЧЧ Мадхя 14.181: „Раздразнени от сълзи, очите на Шримати Радхарани се зачервиха, 
точно както източния хоризонт по изгрева. Устните Й започнаха да се движат с радост 
и страстно желание. Веждите й се извиха, а лотосоподобното Й лице се усмихна нежно. 
Виждайки, че лицето на Радхарани разкрива подобни емоции, Бог Шри Кришна се 
почувства милион пъти по-щастлив, отколкото когато Я прегръщаше. Всъщност, 
щастието на Бог Шри Кришна няма нищо общо със светското.“124 

ЧЧ Мадхя 14.182: Чувайки това, Шри Чайтаня Махапрабху стана много щастлив и 
потопен в това щастие, прегърна Сварупа Дамодара Госвами.  

ЧЧ Мадхя 14.183: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху помоли Сварупа Дамодара: „Моля 
те, поговори за екстатичните украшения, които разхубавяват тялото на Шримати 
Радхарани, и чрез които Тя омагьосва ума на Шри Говинда.“ 

ЧЧ Мадхя 14.184: Отвръщайки на молбата, Сварупа Дамодара започна да говори. 
Всички предани на Шри Чайтаня Махапрабху бяха много щастливи да го слушат.  

ЧЧ Мадхя 14.185: „Понякога, когато Шримати Радхарани си седи или когато отива до 
Вриндавана, Тя вижда Кришна. 

ЧЧ Мадхя 14.186: Симптомите на различни екстази, които се проявяват в такъв 
момент, се наричат виласа.  

ЧЧ Мадхя 14.187: „Разнообразните признаци, които се проявяват по женското лице, 
очи и други части на тялото, начинът, по който тя се движи, стои или седи когато среща 
своя любим, се наричат виласа.“125 

ЧЧ Мадхя 14.188: Сварупа Дамодара каза: „Срамежливостта, радостта, стремежът, 
уважението, страхът и характеристиките на лявото крило гопи са всички екстатични 
симптоми, които се съчетават, за да развълнуват Шримати Радхарани.  

ЧЧ Мадхя 14.189: „Когато Шримати Радхарани видя Кришна точно пред Нея, Тя спря 
и доби нагласа за противопоставяне. Въпреки че лицето Й бе леко покрито от синя 
дреха, двете Й звездни очи бяха оживени, големи и извити. Така, Тя бе украсена с 
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накитите на виласа и Нейната красота нарастваше, за да достави удоволствие на Шри 
Кришна, Върховния Бог.“126  

ЧЧ Мадхя 14.190: Когато Шримати Радхарани стои пред Кришна, Тя е извита на три 
места – при шията, кръста и нозете. Нейните вежди танцуват. 

ЧЧ Мадхя 14.191: Когато разнообразните екстатични черти, които са присъщи на 
очарователната женствена природа, се пробудят по лицето и в очите на Шримати 
Радхарани, тогава се проявява украшението лалита.  

ЧЧ Мадхя 14.192: „Когато телесните черти са нежни и умело извити, когато веждите 
са изключително красиво развълнувани, се проявява украшението на женското 
очарование, наречено лалита аланкара.”127  

ЧЧ Мадхя 14.193: Когато се случи Бог Шри Кришна да види Шримати Радхарани, 
украсена с тези лалита накити, Те и двамата нетърпеливо копнеят да се срещнат.  

ЧЧ Мадхя 14.194: „Когато Шримати Радхарани бе украсена с накитите на лалита 
аланкара, за да усили любовта на Шри Кришна, една привлекателна извивка се появи 
при врата, коленете и кръста Й. Това бе породено от Нейната плахост и очевидно 
желание да избегне Кришна. Трепкащите движения на веждите Й биха могли да 
победят мощната стрела на Купидон. За да усили радостта на Своя любим, тялото Й бе 
украсено с накитите на лалита аланкара.“  

ЧЧ Мадхя 14.195: Когато Кришна пристъпва напред и жадно хваща крайчеца на 
Нейното сари, Шримати Радхарани е вътрешно много удовлетворена, но все пак се 
опитва да Го спре.  

ЧЧ Мадхя 14.196: Това екстатично отношение на Шримати Радхарани се нарича 
куттамита. Когато този екстатичен накит бъде проявен, Радхарани външно се опитва 
да избегне Кришна и привидно се гневи, въпреки че отвътре е много щастлива.  

ЧЧ Мадхя 14.197: „Когато ръба на сарито Й и покривалото, закриващо лицето Й 
бъдат уловени, Тя външно изглежда обидена и ядосана, но вътре в сърцето си е много 
щастлива. Мъдрите учени наричат това настроение куттамита.“128 

ЧЧ Мадхя 14.198: Въпреки че Шримати Радхарани възпираше Кришна с ръката си, 
вътрешно Тя мислеше: „Нека Кришна удовлетвори желанията си.“ По този начин, Тя бе 
много доволна вътре в себе си, макар и външно да показваше противопоставяне и гняв. 

ЧЧ Мадхя 14.199: Външно Шримати Радхарани показва един вид сух плач, сякаш е 
обидена. След това Тя нежно се усмихва и увещава Бог Кришна. 
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ЧЧ Мадхя 14.200: „Всъщност Тя не иска да възспре желанието на Кришна да докосне 
тялото Й с ръцете си, но въпреки това, Шримати Радхарани, чиито бедра са като 
хоботчетата на малки слончета, протестира срещу Неговите настъпления и сладко се 
усмихва, увещавайки Го. В същото време, Тя плаче без сълзи върху очарователното си 
лице.“ 

ЧЧ Мадхя 14.201: Така, Шримати Радхарани е украсена и разхубавена с разнообразни 
екстатични симптоми, които привличат ума на Бог Кришна.  

ЧЧ Мадхя 14.202: Никак не е възможно да се опишат необятните забавления на Шри 
Кришна, въпреки че самият Той ги описва в Своята инкарнация Сахасра Вадана, 
хилядоустият Шеша Нага.“ 

ЧЧ Мадхя 14.203: В това време, Шриваса Тхакура се усмихна и рече на Сварупа 
Дамодара: „Скъпи мой господине, моля те, чуй! Само виж колко великолепна е моята 
богиня на щастието! 

ЧЧ Мадхя 14.204: Що се отнася до богатството на Вриндавана, то се състои от няколко 
цветя и клончета, някой и друг минерал от хълмовете, няколко паунови пера и 
растение, познато като гунджа. 

ЧЧ Мадхя 14.205: Когато Джаганнатха реши да види Вриндавана, Той отиде там. 
Чувайки за това, богинята на щастието ревнуваше и се чувстваше неспокойна.  

ЧЧ Мадхя 14.206: Тя се чудеше: „Защо Бог Джаганнатха се отказва от такова голямо 
богатство и отива във Вриндавана?“ За да го направи за посмешище, богинята на 
щастието заръча да се приготви изобилна украса.   

ЧЧ Мадхя 14.207: Тогава прислужничките на богинята на щастието казаха на слугите 
на Бог Джаганнатха: „Защо вашият Бог Джаганнатха изоставя огромното богатство на 
богинята на щастието и заради няколко листа, плодове и цветя, отива да види цветната 
градина на Шримати Радхарани? 

ЧЧ Мадхя 14.208: „Вашият господар е вещ във всичко, но защо Той прави такива 
неща? Доведете вашия господар пред богинята на щастието сега.“ 

ЧЧ Мадхя 14.209: По този начин всички прислужници на богинята на щастието 
арестуваха слугите на Джаганнатха, завързаха ги през кръста и ги заведоха пред 
богинята на щастието. 

ЧЧ Мадхя 14.210: Когато всички прислужнички доведоха слугите на Бог Джаганнатха 
пред лотосовите нозе на богинята на щастието, ратаите на Бога бяха глобени и 
принудени да се подчинят. 

ЧЧ Мадхя 14.211: Всички прислужнички започнаха да удрят Ратха колесницата с 
пръчки и се отнасяха със слугите на Бога като с крадци.  

ЧЧ Мадхя 14.212: Накрая всички слуги на Бог Джаганнатха се подчиниха на богинята 
на щастието с допрени една в друга длани, уверявайки я, че на следващия ден ще 
доведат Бог Джаганнатха пред нея.  
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ЧЧ Мадхя 14.213: Успокоена, богинята на щастието се върна в своите покои. Виж 
само! Величието на моята богиня на щастието е отвъд всяко описание.“ 

ЧЧ Мадхя 14.214: Шриваса Тхакура продължи като се обърна към Сварупа Дамодара: 
„Твоите гопи са заети с варене на мляко и разбъркването му до кисело мляко, докато 
моята господарка, богинята на щастието, седи на трон, направен от бижута и 
скъпоценности.“ 

ЧЧ Мадхя 14.215: Така Шриваса Тхакура, който се наслаждаваше на настроението на 
Нарада Муни и си правеше шеги. Слушайки го, всички лични слуги на Шри Чайтаня 
Махапрабху започнаха да се усмихват. 

ЧЧ Мадхя 14.216: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху рече на Шриваса Тхакура: „Скъпи 
мой Шриваса, твоята природа е досущ като на Нарада Муни. Величието на Върховния 
Бог директно ти е повлияло. 

ЧЧ Мадхя 14.217: Сварупа Дамодара е чист отдаден на Вриндавана. Той дори не знае 
какво означава богатство, тъй като просто е потопен в чисто предано служене.“ 

ЧЧ Мадхя 14.218: Тогава Сварупа Дамодара възрази: „Скъпи мой Шриваса, моля те 
чуй ме внимателно. Забравил си за трансценденталното богатство на Вриндавана. 

ЧЧ Мадхя 14.219: Естественото изобилие на Вриндавана е досущ като океан. 
Богатството на Дварака и Ваикунтха не може да се сравнява дори с капка от него.  

ЧЧ Мадхя 14.220: Шри Кришна е Върховният Бог, изпълнен с цялото великолепие. 
Неговите съвършени блага са разкрити само във Вриндавана Дхама.  

ЧЧ Мадхя 14.221: Вриндавана Дхама е направена от трансцендентални скъпоценни 
камъни. Цялата й повърхност е източник на всички ценни съкровища, а камъкът 
чинтамани се използва, за да украсява лотосовите нозе на прислужниците във 
Вриндавана. 

ЧЧ Мадхя 14.222: Вриндавана е естествена гора с дървета на желанията и пълзящи 
растения, а жителите й не копнеят за нищо друго, освен за плодовете и цветовете на 
тези дървета.  

ЧЧ Мадхя 14.223: Във Вриндавана има безброй крави, които удовлетворяват всички 
желания (кама-дхену). Те пасат от гора на гора и даряват само с мляко. Хората не искат 
нищо друго. 

ЧЧ Мадхя 14.224: Във Вриндавана естествената реч на хората звучи като музика, а 
непринудените им движения наподобяват танц.  

ЧЧ Мадхя 14.225: Водата във Вриндавана е нектар, а сиянието брахмаджйоти, което е 
изпълнено с трансцендентално блаженство, се възприема там непосредствено в неговия 
облик.  
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ЧЧ Мадхя 14.226: Гопите също са богини на щастието и надминават богинята на 
щастието, която живее във Ваикунтха. Във Вриндавана Бог Кришна винаги свири на 
Своята трансцендентална флейта, която е Негова скъпа приятелка. 

ЧЧ Мадхя 14.227: „Девойките на Вриндавана, гопите, са свръх богини на щастието. 
Този, който се наслаждава във Вриндавана е Върховният Бог, Кришна. Дърветата там 
изпълняват всички желания, а земята е съставена от трансцендентални скъпоценни 
камъни. Цялата вода е нектар, речта е песен, движенията са танц, а постоянният 
спътник на Кришна е Неговата флейта. Сиянието на трансцендентално блаженство се 
вижда навсякъде. Поради това, Вриндавана Дхама е единствената сладостна обител.“129 

ЧЧ Мадхя 14.228: „Гривните по глезените на девойките от Враджа-бхуми са 
направени от камъка чинтамани. Дърветата изпълняват желания и дават цветя, с които 
гопите се украсяват. Има и сбъдващи копнежите крави (кама-дхену), които доставят 
неограничено количество мляко. Тези крави съставляват богатството на Вриндавана. 
Така блажено се проявява изобилието на Вриндавана.“130 

ЧЧ Мадхя 14.229: Тогава Шриваса Тхакура започна да танцува в екстатична любов. 
Той издаваше звуци като удряше подмишниците си с дланите на ръцете си и се смееше 
много високо.  

ЧЧ Мадхя 14.230: Така Шри Чайтаня Махапрабху чу дискусиите за чистото 
трансцендентално настроение на Шримати Радхарани. Погълнат от трансцендентален 
екстаз, Богът започна да танцува.  

ЧЧ Мадхя 14.231: Докато Шри Чайтаня Махапрабху танцуваше в екстатична любов, а 
Сварупа Дамодара пееше, Богът рече: „Продължавай да пееш! Продължавай да пееш!” 
И Богът разшири ушите Си.  

ЧЧ Мадхя 14.232: По този начин екстатичната любов на Шри Чайтаня Махапрабху бе 
пробудена от това, че чу за песните на Вриндавана. Така Той наводни Пурушоттама, 
Джаганнатха Пури, с любов към Бога.  

ЧЧ Мадхя 14.233: Накрая богинята на щастието се завърна в своето жилище. В това 
време, докато Шри Чайтаня Махапрабху танцуваше, следобедът настъпи.  

ЧЧ Мадхя 14.234: След много песни, всичките четири санкиртан групи се умориха, а 
екстатичната любов на Шри Чайтаня Махапрабху се усили двойно.  

ЧЧ Мадхя 14.235: Докато танцуваше, потопен в екстатичната любов на Шримати 
Радхарани, Шри Чайтаня Махапрабху се появи в Нейната форма. Виждайки от 
разстояние тази форма, Нитянанда Прабху отдаде молитви.  

ЧЧ Мадхя 14.236: Зървайки екстатичната любов на Шри Чайтаня Махапрабху, 
Нитянанда Прабху не се приближи, а остана на малко разстояние.  
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ЧЧ Мадхя 14.237: Само Нитянанда Прабху можеше да хване Шри Чайтаня 
Махапрабху, но екстатичното настроение на Бога не спираше. В същото време, 
киртанът не можеше да продължи.  

ЧЧ Мадхя 14.238: Тогава Сварупа Дамодара съобщи на Бога, че всички бхакти бяха 
уморени. Виждайки ситуацията, Шри Чайтаня Махапрабху възвърна външните си 
сетива.  

ЧЧ Мадхя 14.239: Сетне, Шри Чайтаня Махапрабху влезе в цветната градина заедно с 
всичките си отдадени. След като си отпочина там за известно време, Той направи 
Своята следобедна баня.  

ЧЧ Мадхя 14.240: После пристигна огромно количество от разнообразна храна, която 
бе предложена на Шри Джаганнатха и многообразие, предложено на богинята на 
щастието.  

ЧЧ Мадхя 14.241: Шри Чайтаня Махапрабху привърши Своя късен обяд и след 
вечерната си баня отиде да види Бог Джаганнатха.  

ЧЧ Мадхя 14.242: Веднага щом видя Бог Джаганнатха, Шри Чайтаня Махапрабху 
започна да пее и танцува. След това, придружаван от Своите отдадени, Богът се 
наслаждаваше на игри в езеро, наречено Нарендра Саровара 

ЧЧ Мадхя 14.243: Сетне, влизайки в цветната градина, Шри Чайтаня Махапрабху прие 
храна. По този начин, Той изпълняваше всички видове забавления в продължение на 
осем дни.  

ЧЧ Мадхя 14.244: На следващия ден Бог Джаганнатха излезе от храма и, возейки се на 
колесницата, се завърна в Своята собствена обител.  

ЧЧ Мадхя 14.245: Както преди, Шри Чайтаня Махапрабху и Неговите предани пееха и 
танцуваха с огромно удоволствие.  

ЧЧ Мадхя 14.246: По време на Панду-виджая, Бог Джаганнатха бе носен, а докато Го 
придвижваха, една връзка с копринени въжета се разкъса.  

ЧЧ Мадхя 14.247: Когато муртито на Джаганнатх се носеше, на интервали Той бе 
преместван върху памучни възглавници. Когато въжетата се скъсаха, поради тежестта 
на Бог Джаганнатх, се разкъсаха също и памучните възглавници, а памукът се понесе 
във въздуха.  

ЧЧ Мадхя 14.248: Рамананда Васу и Сатяраджа Кхан бяха дошли от Кулина-грама. 
Шри Чайтаня Махапрабху, с огромно уважение, им даде следните заръки.  

ЧЧ Мадхя 14.249: Шри Чайтаня Махапрабху поръча на Рамананда Васу и Сатяраджа 
Кхан да обожават тези въжета и всяка година да донасят копринени влакна от тяхното 
село.  



  267

ЧЧ Мадхя 14.250: След като им рече това, Шри Чайтаня Махапрабху им показа 
разкъсаните копринени въжета с думите: „Вижте тази мостра. Трябва да направите 
въжетата много по-здрави.“ 

ЧЧ Мадхя 14.251: Сетне, Шри Чайтаня Махапрабху съобщи на Рамананда Васу и 
Сатяраджа Кхан, че това въже е било обител на Бог Шеша, който разширява себе си в 
десет форми и така служи на Върховния Бог.  

ЧЧ Мадхя 14.252: След като получиха поръки за извършване на служене от Бога, 
щастливите Сатяраджа и Рамананда Васу, бяха много доволни.  

ЧЧ Мадхя 14.253: Всяка година след това, когато храмът Гундича бе почистван, 
Сатяраджа и Рамананда Васу идваха с останалите предани, и с огромно удоволствие 
донасяха копринени въжета.  

ЧЧ Мадхя 14.254: Бог Джаганнатха се завърна в Своя храм и седна на трона си, а Шри 
Чайтаня Махапрабху се завърна в Своето жилище заедно с преданите си.  

ЧЧ Мадхя 14.255: Така, Шри Чайтаня Махапрабху показа на Своите отдадени Ратха-
ятра церемонията и извърши вриндаванските забавления с тях.  

ЧЧ Мадхя 14.256: Забавленията на Бог Чайтаня са безгранични и необятни. Дори 
Сахасра Вадана, Бог Шеша, не може да достигне границите на Неговите забавления.  

ЧЧ Мадхя 14.257: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунатха, 
винаги желаейки тяхната милост, аз, Кришнадаса, разказвам „Шри Чайтаня 
Чаритамрита”, следвайки стъпките им.  
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Глава 15 

Богът приема прасадам в дома на Сарвабхаума Бхаттачария 

 

ЧЧ Мадхя 15.1: Докато Шри Чайтаня Махапрабху приемаше прасадам в дома на 
Сарвабхаума Бхаттачария, Амогха Го критикуваше. При все това, Богът търпеше 
Амогха, показвайки по този начин колко е задължен на Своите предани. 

ЧЧ  Мадхя 15.2: Вечна слава на Шри Чайтаня Махапрабху! Вечна слава на Бог 
Нитянанда Прабху! Вечна слава на Адвейтачандра! И вечна слава на всички предани на 
Бог Чайтаня! 

ЧЧ Мадхя 15.3: Вечна слава на слушателите на „Шри Чайтаня Чаритамрита”, които са 
я приели за свой живот и душа! 

ЧЧ Мадхя 15.4: Докато Шри Чайтаня Махапрабху живееше в Джаганнатха Пури, Той 
непрестанно се наслаждаваше на това да мантрува и танцува със Своите предани. 

ЧЧ Мадхя 15.5: Със започването на деня, Шри Чайтаня Махапрабху отиваше да види 
муртито на Бог Джаганнатха в храма. Поднасяше му поклони и молитви, танцуваше и 
пееше пред Него. 

ЧЧ Мадхя 15.6: След като посетеше храма, Шри Чайтаня Махапрабху оставаше отвън 
по време на приношението упала-бхога. След това отиваше да навести Харидаса 
Тхакура, а после се връщаше в Своята обител. 

ЧЧ Мадхя 15.7: Седнал в стаичката си, Шри Чайтаня Махапрабху мантруваше на 
Своята броеница, а Адвейта Прабху Го посещаваше, за да Го обожава. 

ЧЧ Мадхя 15.8: Обожавайки Шри Чайтаня Махапрабху, Адвейта Ачария Му 
предлагаше ароматна вода, за да умие устата и нозете си. Сетне Адвейта Ачария 
втриваше изключително уханна сандалова паста в цялото Му тяло. 

ЧЧ Мадхя 15.9: Шри Адвейта Прабху поставяше и гирлянд от цветя около шията на 
Бога, както и цветчета туласи [манджари] на главата Му. После с допрени длани 
Адвейта Ачария поднасяше поклони и молитви на Бога. 

ЧЧ Мадхя 15.10: След като беше обожаван от Адвейта Ачария, Шри Чайтаня 
Махапрабху взимаше таблата, пълна с цветя и туласи, и обожаваше на Свой ред 
Адвейта Ачария с принадлежностите, които бяха останали. 

ЧЧ Мадхя 15.11: Шри Чайтаня Махапрабху обожаваше Адвейта Ачария, повтаряйки 
мантрата: "Какъвто и да си, такъв си — но Аз Ти поднасям почитта си." В добавка 
към това, Богът издаваше звуци с уста, карайки Адвейта Ачария да се смее. 
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ЧЧ Мадхя 15.12: По този начин Адвейта Ачария и Шри Чайтаня Махапрабху 
поднасяха един на друг почтителните си поклони. След това Адвейта Ачария канеше 
отново и отново Шри Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 15.13: В действителност, поканата на Адвейта Ачария е друга удивителна 
история. Тя е много живо описана от Вриндавана даса Тхакура. 

ЧЧ Мадхя 15.14: Понеже Вриндавана даса Тхакура е разказал за поканата на Адвейта 
Ачария, аз няма да повтарям историята. Но ще кажа, че други предани също отправяха 
покани към Шри Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 15.15: Ден след ден преданите един след друг канеха Шри Чайтаня 
Махапрабху и останалите отдадени на обяд, като провеждаха и празненство. 

ЧЧ Мадхя 15.16: Всички предани живееха в Джаганнатха Пури в продължение на 
четири последователни месеца, съблюдавайки всички празници на Бог Джаганнатха с 
голяма наслада. 

ЧЧ Мадхя 15.17: Преданите празнуваха фестивала на Джанмащами, рождения ден на 
Кришна, наричан още Нанда Махотсава, фестивала на Нанда Махараджа. По това 
време Шри Чайтаня Махапрабху и Неговите отдадени се обличаха като пастирчета. 

ЧЧ Мадхя 15.18: Преоблечени като пастирчета, всички предани носеха делви с прясно 
и кисело мляко на кобилици на раменете си. Така всички те пристигаха на празничната 
арена, пеейки светите имена на Хари. 

ЧЧ Мадхя 15.19: Канай Кхутия се обличаше като Нанда Махарадж, а Джаганнатха 
Махити – като майка Яшода. 

ЧЧ Мадхя 15.20: По това време цар Пратапарудра също присъстваше лично, заедно с 
Каши Мишра, Сарвабхаума Бхаттачария и Туласи Падичапатра. 

ЧЧ Мадхя 15.21: Както обичайно, Шри Чайтаня Махапрабху танцуваше ликуващо. 
Всички бяха намазани с прясно и кисело мляко, и с оцветена с турмерик вода. 

ЧЧ Мадхя 15.22: Тогава Шри Адвейта Прабху каза: "Моля Те, не се ядосвай. Аз казвам 
истината. Ще повярвам, че си пастирче, единствено ако развъртиш тази гега." 

ЧЧ Мадхя 15.23: Приемайки предизвикателството на Адвейта Ачария, Шри Чайтаня 
Махапрабху взе една голяма гега и започна да я върти отново и отново. Той пак и пак 
хвърляше гегата нависоко и я хващаше докато падаше. 

ЧЧ Мадхя 15.24: Шри Чайтаня Махапрабху въртеше и хвърляше гегата ту над главата 
си, ту зад гърба си, ту пред себе си, ту отстрани, ту между краката си. Всички се 
заливаха от смях при тази гледка. 

ЧЧ Мадхя 15.25: Когато Шри Чайтаня Махапрабху въртеше гегата в кръг като главня, 
сърцата на всички, които видяха това, се удивиха. 
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ЧЧ Мадхя 15.26: Нитянанда Прабху също игриво въртеше гегата си. Кой може да 
проумее екстазната им вглъбеност в дълбоките емоции на пастирчетата? 

ЧЧ Мадхя 15.27: По заповед на Махараджа Пратапарудра, управителят на храма на 
име Туласи донесе една от използваните дрехи на Бог Джаганнатха. 

ЧЧ Мадхя 15.28: Това ценно парче плат бе обвито около главата на Шри Чайтаня 
Махапрабху. Останалите предани, начело с Адвейта Ачария, също имаха платове увити 
около главите. 

ЧЧ Мадхя 15.29: В екстаз Канай Кхутия, който беше облечен като Нанда Махарадж, и 
Джаганнатха Махити, облечен като майка Яшода, раздадоха всички богатства, които 
бяха насъбрали у дома. 

ЧЧ Мадхя 15.30: Шри Чайтаня Махапрабху бе много щастлив да види това. 
Приемайки ги за Свои баща и майка, Той им поднесе почитания. 

ЧЧ Мадхя 15.31: В голям екстаз Шри Чайтаня Махапрабху се завърна в жилището си. 
По този начин Шри Чайтаня Махапрабху, известен като Гауранга Сундара, 
извършваше различни забавления. 

ЧЧ Мадхя 15.32: В деня Виджая Дашами, когато се празнуваше завладяването на 
Ланка, Шри Чайтаня Махапрабху облече всичките си предани като маймуни воини. 

ЧЧ Мадхя 15.33: Изразявайки емоциите на Хануман, Шри Чайтаня Махапрабху взе 
един голям клон и, катерейки се върху стените на укреплението Ланка, започна да го 
разрушава. 

ЧЧ Мадхя 15.34: В екстаза на Хануман, Шри Чайтаня Махапрабху гневно каза: "Къде е 
този разбойник Равана? Той отвлече майката на вселената, Сита. Сега ще погубя и него, 
и цялото му семейство." 

ЧЧ Мадхя 15.35: Всички бяха удивени от емоционалния екстаз на Шри Чайтаня 
Махапрабху и всеки отново и отново повтаряше: „Вечна слава! Вечна слава!” 

ЧЧ Мадхя 15.36: Шри Чайтаня Махапрабху и Неговите предани участваха във всички 
фестивали, включително Ратха Ятра, Дипавали и Уттхана Двадаши. 

ЧЧ Мадхя 15.37: Един ден двамата братя, Шри Чайтаня Махапрабху и Нитянанда 
Прабху разговаряха, седейки в уединение. 

ЧЧ Мадхя 15.38: Никой не можеше да разбере за какво беседват братята помежду си, 
ала по-късно всички предани отгатнаха каква е била темата. 

ЧЧ Мадхя 15.39: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху повика всички отдадени и ги 
помоли да се завърнат в Бенгал. Така Той се сбогува с всички. 

ЧЧ Мадхя 15.40: Сбогувайки се с всички предани, Шри Чайтаня Махапрабху ги 
помоли да се връщат в Джаганнатха Пури всяка година, за да Го виждат, а след това да 
присъстват и на почистването на храма Гундича. 
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ЧЧ Мадхя 15.41: С голямо уважение Шри Чайтаня Махапрабу помоли Адвейта 
Ачария: "Раздавай Кришна съзнание, предаността към Кришна, дори на най-низшите 
сред хората [чандалите]." 

ЧЧ Мадхя 15.42: Шри Чайтаня Махапрабху заръча на Нитянанда Прабху: "Иди в 
Бенгал и без никакво разграничение разкрий преданото служене към Бога, Кришна 
съзнание." 

ЧЧ Мадхя 15.43: Нитянанда Прабху получи за помощници Рамадаса, Гададхара даса и 
някои други. Шри Чайтаня Махапрабху каза: „Давам Ти ги, за да ти помагат. 

ЧЧ Мадхя 15.44: Аз също от време на време ще идвам да Те навестявам. Оставайки 
невидим, ще Те гледам как танцуваш." 

ЧЧ Мадхя 15.45: После Шри Чайтаня Махапрабху прегърна Шриваса Пандита и, с 
ръце около шията му, му заговори със сладки думи. 

ЧЧ Мадхя 15.46: Шри Чайтаня Махапрабху помоли Шриваса Тхакура: "Правете 
ежедневно съвместно възпяване и бъди сигурен, че Аз също ще танцувам сред вас. 
Единствен ти ще можеш да виждаш това танцуване, не и другите. 

ЧЧ Мадхя 15.47: Вземи този парасадам от Бог Джаганнатх и това парче плат, и ги дай 
на майка Ми, Шачидеви. Като й се поклониш, моля те, помоли я да прости 
оскърбленията Ми. 

ЧЧ Мадхя 15.48: Аз изоставих служенето към майка си и приех ордена санняс. 
Всъщност не биваше да го правя, защото по този начин съсипах религиозните си 
принципи. 

ЧЧ Мадхя 15.49: Аз съм подчинен на любовта на майка Ми и Мой дълг е на свой ред 
да й служа. Ала вместо да го правя, Аз приех ордена на отречението. Това несъмнено е 
постъпка на безумец. 

ЧЧ Мадхя 15.50: Но една майка не се обижда от постъпките на лудия си син и понеже 
знае това, майка ми със сигурност не Ми е сърдита. 

ЧЧ Мадхя 15.51: Нямам полза от приемането на монашеския орден, жертвайки 
любовта на майка си, която е единственото Ми истинско имане. Аз всъщност бях в 
безумно състояние на ума когато приемах санняса. 

ЧЧ Мадхя 15.52: Живея тук, в Джаганнатха Пури, Нилачала, за да изпълня нейните 
заповеди. Обаче понякога отивам да видя лотосовите й нозе. 

ЧЧ Мадхя 15.53: Всъщност истината е, че всекидневно отивам там да видя лотосовите 
й нозе. Тя усеща присъствието Ми, макар да не вярва, че е истина. 

ЧЧ Мадхя 15.54-55: Веднъж майка Ми, Шачи, предложи храна на Шалаграма Вишну. 
Поднесе готвен ориз от шали, различни видове зеленчуци, спанак, къри от бананови 
цветове, пържена патола с листа от нимба, парченца джинджифил с лимон, а също 
кисело и прясно мляко, захарен сладкиш и много други ястия. 
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ЧЧ Мадхя 15.56: Взимайки храната в скута си, майка Ми се разплака, защото си 
мислеше, че всички тези гозби бяха много любими на нейния Нимай. 

ЧЧ Мадхя 15.57: Моята майка си мислеше: „Нимай не е тук. Кой ще приеме цялата 
тази храна?' Докато медитираше над Мен по този начин, очите й се напълниха със 
сълзи. 

ЧЧ Мадхя 15.58: Както си мислеше и ридаеше така, Аз незабавно отидох там и много 
припряно изядох всичко. Виждайки празната чиния, тя обърса сълзите си. 

ЧЧ Мадхя15.59: Тя започна да се чуди кой е изял цялата тази храна. „Защо чинията е 
празна,” смая се тя, съмнявайки се, че Бала Гопала е изял всичко. 

ЧЧ Мадхя 15.60: Зачуди се дали въобще някога е имало нещо в чинията. После пък си 
рече, че някое животно може да е дошло и да е изяло всичко. 

ЧЧ Мадхя 15.61: Помисли си: „Може да съм се объркала и да не съм сложила изобщо 
никаква храна в чинията!” Размисляйки така, тя отиде в кухнята и видя тенджерите. 

ЧЧ Мадхя 15.62: Като видя, че в тенджерите има още ориз и зеленчуци, умът й се 
изпълни със съмнение и тя беше удивена. 

ЧЧ Мадхя 15.63: Смаяна, тя повика прислужника Ишана и го накара отново да 
почисти мястото. Сетне поднесе нова чиния на Гопала. 

ЧЧ Мадхя 15.64: Сега всеки път, когато приготвя старателно сготвена храна и иска да 
Ми я поднесе, тя плаче с голяма мъка. 

ЧЧ Мадхя 15.65: Задължен заради любовта й, Аз отивам там да ям. Майка ми знае 
всичко това вътре в себе си и чувства щастие, обаче външно не може да го приеме. 

ЧЧ Мадхя 15.66: Подобно нещо се случи на последното Виджая Дашами. Можеш да я 
попиташ за тази случка и така да я накараш да повярва, че Аз действително отивам 
там." 

ЧЧ Мадхя 15.67: Разказвайки всичко това, Шри Чайтаня Махапрабху доста се 
развълнува, но за да приключи със сбогуването с преданите, Той запази самообладание. 

ЧЧ Мадхя 15.68: След това Шри Чайтаня Махапрабху каза няколко сладки слова на 
Рагхава Пандит. Каза му: „Задължен съм ти заради чистата ти любов към Мен." 

ЧЧ Мадхя 15.69: После Шри Чайтаня Махапрабху каза на всички: "Просто чуйте за 
чистото предано служене, което отдава на Кришна Радгава Пандита. Наистина, 
служенето на Рагхава Пандита е изключително чисто и съвършено. 

ЧЧ Мадхя 15.70: Освен останалите стоки, просто чуйте за кокосовия орех, който той 
предлага. Един кокосов орех се продава на цена от пет ганди за брой. 

ЧЧ Мадхя 15.71: Макар да има стотици дървета и милиони плодове, той все пак 
нетърпеливо търси къде може да намери сладки кокосови орехи. 
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ЧЧ Мадхя 15.72: Донася кокосовите орехи с голямо старание от двадесет мили 
разстояние, плащайки по четири пани за всеки един. 

ЧЧ Мадхя 15.73: Всеки ден от пет до седем ореха се окастрят и се поставят във вода, за 
да се охладят. 

ЧЧ Мадхя 15.74: По време на приношението бхога, кокосовите орехи отново се 
орязват и почистват. След като им се направят дупки на върха, те се поднасят на Бог 
Кришна. 

ЧЧ Мадхя 15.75: Бог Кришна пие сока от тези кокосови орехи и понякога те остават 
пресушени от сок. Друг път пък си остават изпълнени със сок. 

ЧЧ Мадхя 15.76: Когато Рагхава Пандита види, че сокът е изпит от кокосовите орехи, 
той е много радостен. Тогава строшава кокосовите орехи, взима вътрешността им и я 
поставя на друг поднос. 

ЧЧ Мадхя 15.77: След като поднесе вътрешността, сяда да медитира извън портите на 
храма. В това време Бог Кришна, след като е изял вътрешността, оставя чинията 
празна. 

ЧЧ Мадхя 15.78: Понякога, след като е изял вътрешността, Кришна отново напълва 
чинията с друга пулпа. По този начин вярата на Рагхава Пандита нараства и той плува в 
океан от екстаз. 

ЧЧ Мадхя 15.79: Веднъж се случи така, че около десет кокосови ореха бяха 
подобаващо окастрени и донесени от един слуга, за да бъдат поднесени на муртито. 

ЧЧ Мадхя 15.80: Когато кокосовите орехи бяха донесени имаше малко време да бъдат 
поднесени, понеже вече беше късно. Слугата, с подноса с кокосовите орехи в ръце, 
остана изправен до вратата. 

ЧЧ Мадхя 15.81: Тогава Рагхава Пандита забеляза, че слугата докосна тавана над 
вратата, а след това и кокосовите орехи със същата ръка. 

ЧЧ Мадхя 15.82: Тогава Рагхава Пандита каза: „Хората през цялото време влизат и 
излизат през тази врата. Прахта от нозете им се вдига и докосва тавана. 

ЧЧ Мадхя 15.83: След като пипна тавана над вратата, ти докосна кокосовите орехи. 
Сега те вече не могат да бъдат поднесени на Бог Кришна, понеже са замърсени.” 

ЧЧ Мадхя 15.84: Такова е служенето на Рагхава Пандита. Той не прие кокосовите 
орехи, а ги изхвърли през дувара. Неговото служене се основава на чиста любов и 
покорява трите свята. 

ЧЧ Мадхя 15.85: След това Рагхава Пандита накара да се съберат други кокосови 
орехи, да се почистят и окастрят, и с голямо внимание ги поднесе на муртите. 

ЧЧ Мадхя 15.86: По този начин от далечни села той събира превъзходни банани, 
манго, портокали, джакфрут и всякакви първокласни плодове, за които чуе. 
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ЧЧ Мадхя 15.87: Всички тези плодове се берат от далечни места и се купуват на 
висока цена. Като ги почиства с голяма грижа и прецизност, Рагхава Пандита ги 
поднася на муртите. 

ЧЧ Мадхя 15.88: Със същата голяма грижа и внимание Рагхава Пандита приготвя 
спанак, други зеленчуци, репички, плодове, грухан ориз, ориз на прах и сладкиши. 

ЧЧ Мадхя 15.89: Той готви кексове, сладък ориз, кондензирано мляко и всичко друго с 
голямо внимание, и условията за готвене са извънредно чисти, за да бъде храната 
първокласна и вкусна. 

ЧЧ Мадхя 15.90: Рагхава Пандита поднася също и всякакви видове туршии, такива 
като кашамди. Той предлага различни аромати, одежди, украшения и въобще най-
доброто от всичко. 

ЧЧ Мадхя 15.91: Така Рагхава Пандита служи на Бога по несравним начин. Всички са 
много удовлетворени просто като го видят." 

ЧЧ Мадхя 15.92: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху милостиво прегърна Рагхава 
Пандита. Богът се сбогува с всички останали предани със същото уважение. 

ЧЧ Мадхя 15.93: Богът се обърна почтително и към Шивананда Сена: "Грижи се много 
добре за Васудева Датта. 

ЧЧ Мадхя 15.94: Васудева Датта е много щедър. Всеки ден каквото и да спечели, той 
го похарчва. Не си прави никаква сметка. 

ЧЧ Мадхя 15.95: Тъй като е семеен, Васудева Датта трябва да спестява някакви пари. 
Понеже не го прави, за него е много трудно да поддържа семейството си. 

ЧЧ Мадхя 15.96: Моля те, грижи се за семейните дела на Васудева Датта. Наглеждай 
го и разпределяй подобаващо. 

ЧЧ Мадхя 15.97: Идвай всяка година и води със себе си всички Мои отдадени на 
фестивала Гундича. Моля те също така да поддържаш всички тях." 

ЧЧ Мадхя 15.98: После с голяма почит Богът отправи покана към всички обитатели на 
Кулина-грама, като ги помоли да идват всяка година и да донасят копринени въжета, за 
да бъде носен Бог Джаганнатх по време на фестивала Ратха Ятра. 

ЧЧ Мадхя 15.99: След това Шри Чайтаня Махапрабху каза: "Гунараджа Кхан от 
Кулина-грама е написал книга, наречена „Шри Кришна Виджая”, в която има 
изречение, разкриващо екстатичната любов на автора към Кришна." 

ЧЧ Мадхя 15.100: Шри Чайтаня Махапрабху каза: "Кришна, синът на Нанда 
Махараджа, е моят живот и душа.” Заради това изречение Аз съм се продал в ръцете на 
потомците на Гунараджа Кхан. 

ЧЧ Мадхя 15.101: Какво да говоря за вас, дори едно куче, живеещо във вашето село, 
Ми е много скъпо. Какво, тогава, да казвам за останалите?" 
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ЧЧ Мадхя 15.102: След това Рамананда Васу и Сатяраджа Кхан и двамата зададоха 
въпроси в лотосовите нозе на Шри Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 15.103: Сатяраджа Кхан каза: "Мой скъпи Господи, понеже съм семеен 
материалист, аз не зная процеса за напредване в духовния живот. Затова се отдавам в 
лотосовите Ти нозе и Те умолявам да ми дадеш заповеди." 

ЧЧ Мадхя 15.104: Шри Чайтаня Махапрабху отвърна: "Продължавай да възпяваш без 
прекъсване святото име на Кришна. Винаги, когато е възможно, служи на Него и на 
Неговите предани, ваишнавите." 

ЧЧ Мадхя 15.105: Чувайки това, Сатяраджа каза; "Как да разпозная един ваишнава? 
Моля Те, кажи ми какъв е ваишнавата. Какви са обичайните му признаци?" 

ЧЧ Мадхя 15.106: Шри Чайтаня Махапрабху отговори: "Онзи, който произнесе 
святото име на Кришна дори само веднъж, е достоен за почит и е най-възвишеният 
човек. 

ЧЧ Мадхя 15.107: Просто като промълви святото име на Кришна веднъж, човек се 
отървава от всички последици на греховния си живот. Той може да осъществи деветте 
процеса на преданото служене просто като възпява святото име. 

ЧЧ Мадхя 15.108: Няма нужда да преминава през посвещение, нито да извършва 
дейностите, които се изискват преди посвещението. Човек просто трябва да вибрира 
святото име с устните си. По този начин дори човек от най-низшата класа [чандала] 
може да бъде освободен. 

ЧЧ Мадхя 15.109: Възпявайки святото име на Бога, човек се избавя от оплитането си в 
материални дейности. След това той много се привързва към Кришна и така спящата 
му любов към Кришна се пробужда. 

ЧЧ Мадхя 15.110: "Святото име на Бог Кришна е привлекателно за много безгрешни, 
великодушни хора. То унищожава всички греховни последици и е толкова могъщо, че 
освен немите, които не могат да го промълвят, то действително е достъпно за всекиго, 
включително за най-низшите сред хората, чандалите. Святото име на Кришна владее 
съвършенството на освобождението и е идентично с Кришна. Когато някой просто 
мълви святото име с езика си, това води до непосредствени ефекти. Възпяването на 
святото име не зависи от посвещението, нито от благочестивите дейности, нито от 
регулиращите принципи пурашчария, които обичайно се спазват преди посвещение. 
Святото име не чака никоя от тези дейности. То е себедостатъчно."131 

ЧЧ Мадхя 15.111: Накрая Шри Чайтаня Махапрабху даде следния съвет: "Онзи, който 
възпява Харе Кришна мантра, е считан за ваишнава; затова трябва да му поднасяш 
цялата си почит." 

ЧЧ Мадхя 15.112: После Шри Чайтаня Махапрабху насочи вниманието си към 
трима— Мукунда даса, Рагхунандана и Шри Нарахари — жители на селцето, наречено 
Кханда. 
                                                 
131 Падявали 29 от Шрила Рупа Госвами 
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ЧЧ Мадхя 15.113: Шри Чайтаня Махапрабху, синът на майка Шачи, запита Мукунда 
даса: "Ти си бащата, а твоят син е Рагхунандана. Така ли е? 

ЧЧ Мадхя 15.114: Или Шрила Рагхунандана е твой баща, а ти си неговият син? Моля 
те, нека знам фактите, за да се разпръснат съмненията Ми." 

ЧЧ Мадхя 15.115: Мукунда отвърна: "Рагхунандана е мой баща, а аз съм неговият син. 
Такова е моето отсъждане. 

ЧЧ Мадхя 15.116: Всички ние постигнахме преданост към Кришна благодарение на 
Рагхунандана. Затова за мен той е мой баща." 

ЧЧ Мадхя 15.117: Като чу Мукунда даса да прави такова правилно заключение, Шри 
Чайтаня Махапрабху потвърди с думите: "Да, така е. Онзи, който пробужда 
предаността към Кришна, несъмнено е духовен учител." 

ЧЧ Мадхя 15.118: Шри Чайтаня Махапрабху стана много щастлив просто от това, че 
говореше за славата на Своите предани. Наистина, докато описваше славата им, 
изглеждаше сякаш има пет лица. 

ЧЧ Мадхя 15.119: Сетне Шри Чайтаня Махапрабху каза на всичките си отдадени: 
"Моля ви, чуйте за обичта на Мукунда към Бога. Тази обич е много дълбока и чиста, и 
може да бъде сравнена единствено с пречистено злато. 

ЧЧ Мадхя 15.120: Мукунда даса външно е придворен лекар на правителствена служба, 
но вътрешно изпитва дълбока любов към Кришна. Кой може да разбере неговата 
любов? 

ЧЧ Мадхя 15.121: Един ден Мукунда даса, придворният лекар, седеше заедно с 
падишаха на висок подиум и разказваше на царя за медицинското лечение. 

ЧЧ Мадхя 15.122: Докато царят и Мукунда даса разговаряха, един слуга донесе 
ветрило от паунови пера, за да пази главата на царя от слънцето. Затова той вдигна 
ветрилото над главата му. 

ЧЧ Мадхя 15.123: Просто като зърна ветрилото от паунови пера, Мукунда даса потъна 
в екстатична любов към Бога и падна от високия подиум на земята. 

ЧЧ Мадхя 15.124: Уплашен, че придворният лекар е убит, царят лично слезе и го върна 
в съзнание. 

ЧЧ Мадхя 15.125: Когато царят запита Мукунда: „Къде те боли?” Мукунда отвърна: 
„Не ме боли много.” 

ЧЧ Мадхя 15.126: Тогава царят попита: „Мукунда, защо падна?” Мукунда отговори: 
„Скъпи ми царю, страдам от болест, подобна на епилепсия.” 

ЧЧ Мадхя 15.127: Поради изключителната си интелигентност, царят разбра всичко. По 
негова преценка Мукунда беше най-необикновената, възвишена, освободена личност. 
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ЧЧ Мадхя 15.128-129: Рагхунандана е постоянно зает в служене на Бог Кришна в 
храма. Край портите на храма има езеро, а на брега му има едно дърво кадамба, което 
всеки ден дава две цветчета, които да се използват в служба на Кришна." 

ЧЧ Мадхя 15.130: Шри Чайтаня Махапрабху отново заговори на Мукунда със сладки 
слова: "Твоят дълг е да печелиш както материално, така и духовно богатство. 

ЧЧ Мадхя 15.131: А дългът на Рагхунандана е винаги да е зает в служене на Бог 
Кришна. Той не мисли за нищо друго, освен за служенето на Кришна." 

ЧЧ Мадхя 15.132: След това Шри Чайтаня Махапрабху заръча на Нарахари: "Искам ти 
да останеш тук с Моите предани. По този начин вие тримата винаги ще изпълнявате 
тези три задължения в служба на Бога." 

ЧЧ Мадхя 15.133: От безпричинната си милост Шри Чайтаня Махапрабху даде 
следните напътствия на братята Сарвабхаума Бхаттачария и Видя Вачаспати. 

ЧЧ Мадхя 15.134: Шри Чайтаня Махапрабху каза: "В тази епоха на Кали, Кришна е 
проявен в две форми — дърво и вода. Така, давайки възможност на обусловените души 
да виждат дървото и да се къпят във водата, Той им помага да се освободят. 

ЧЧ Мадхя 15.135: Бог Джаганнатха е самият Върховен Бог във формата на дърво, а 
река Ганг е самият Върховен Бог във формата на вода. 

ЧЧ Мадхя 15.136: Сарвабхаума Бхаттачария, ти трябва да се заемеш с обожание на Бог 
Джаганнатха Пурушоттама, а Вачаспати трябва да обожава майка Ганга." 

ЧЧ Мадхя 15.137: След това Шри Чайтаня Махапрабху прегърна Мурари Гупта и 
заговори за неговата твърда вяра в преданото служене. Всички предани чуха думите 
Му. 

ЧЧ Мадхя 15.138: Шри Чайтаня Махапрабху каза: "Преди Аз придумвах Мурари 
Гупта отново и отново да бъде привлечен от Бог Кришна. Казвах му: „Мой скъпи 
Гупта, Бог Кришна, Враджендра Кумара, е върховната сладост. 

ЧЧ Мадхя 15.139: Кришна е Върховният Бог, източникът на всички инкарнации, 
изворът на всичко. Той е самата чиста трансцендентална любов и е резервоарът на 
цялата наслада. 

ЧЧ Мадхя 15.140: Кришна е вместилището на всички трансцендентални качества. Той 
е досущ като мина със скъпоценности. Той е вещ във всичко, изключително 
интелигентен и трезвомислещ, и е най-висшият предел на всички трансцендентални 
настроения. 

ЧЧ Мадхя 15.141: Нравът Му е много мил, а забавленията Му са песен. Той е най-
вещият в интелигентността и затова се наслаждава на всичките си забавления и 
настроения.” 

ЧЧ Мадхя 15.142: Тогава помолих Мурари Гупта: „Обожавай Кришна и приеми 
подслон при Него. Освен служенето на Него, нищо не е привлекателно за ума.” 
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ЧЧ Мадхя 15.143: Все тези думи слушаше той от Мен отново и отново. Под Мое 
влияние, умът му донякъде се промени. 

ЧЧ Мадхя 15.144: Тогава Мурари Гупта Ми каза: ”Аз съм Твой слуга и изпълнявам 
Твоите заповеди. Нямам независимо съществуване.” 

ЧЧ Мадхя 15.145: След това Мурари Гупта се прибрал у дома и прекарал цялата нощ в 
мисли как ще трябва да изостави общуването с Рагхунатха, Бог Рамачандра. Той цял 
бил обзет от мъка. 

ЧЧ Мадхя 15.146: Тогава Мурари Гупта започнал да се моли в лотосовите нозе на Бог 
Рамачандра. Молел се смъртта да дойде тази нощ, защото за него било невъзможно да 
изостави служенето в лотосовите нозе на Рагхунатха. 

ЧЧ Мадхя 15.147: Така Мурари Гупта плакал цялата нощ. Умът му не намирал покой, 
затова бил неспособен да заспи и будувал цяла нощ. 

ЧЧ Мадхя 15.148: На заранта Мурари Гупта дойде да Ме види. Сграбчвайки нозете 
Ми, разплакан, той изрази следната молба. 

ЧЧ Мадхя 15.149: Мурари Гупта каза: „Аз съм продал главата си в лотосовите нозе на 
Рагхунатха. Не мога да си я взема обратно, защото това ще ми причини непосилна 
болка. 

ЧЧ Мадхя 15.150: За мен е невъзможно да изоставя служенето в лотосовите нозе на 
Рагхунатха. Същевременно, не го ли сторя, ще наруша Твоята заръка. Какво бих могъл 
да направя?” 

ЧЧ Мадхя 15.151: По този начин Мурари Гупта Ме умоляваше, казвайки: „Ти си най-
милостивият, затова имай добрината да ми дариш тази милост: позволи ми да умра сега 
пред очите Ти, за да се сложи край на всичките ми съмнения.” 

ЧЧ Мадхя 15.152: Като чух това, Аз бях много щастлив. Вдигнах Мурари Гупта и го 
прегърнах. 

ЧЧ Мадхя 15.153: Казах му: „Вечна слава на тебе, Мурари Гупта! Твоят метод на 
обожание е непоклатимо установен — дотолкова, че дори помолен от Мен, умът ти не 
измени. 

ЧЧ Мадхя 15.154: Слугата трябва да изпитва точно такава любов и привързаност към 
лотосовите нозе на Бога. Дори Богът да иска раздяла, преданият не може да изостави 
подслона на Неговите лотосови нозе. 

ЧЧ Мадхя 15.155: Само, за да изпитам твърдостта на вярата ти, Аз отново и отново те 
молех да смениш обожанието си от Бог Рамачандра на Кришна.” 

ЧЧ Мадхя 15.156: Така Аз поздравих Мурари Гупта с думите: „Всъщност ти си 
въплъщение на Хануман. Следователно си вечен слуга на Бог Рамачандра. Защо трябва 
да изоставяш обожанието на Бог Рамачандра и на лотосовите Му нозе?'" 
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ЧЧ Мадхя 15.157: Шри Чайтаня Махапрабху продължи: "Аз приемам Мурари Гупта за 
Свой живот и душа. Чуя ли за неговото смирение, целият се вълнувам." 

ЧЧ Мадхя 15.158: После Шри Чайтаня Махапрабху прегърна Васудева Датта и 
заговори за славата му сякаш с хиляди усти. 

ЧЧ Мадхя 15.159: Докато Чайтаня Махапрабху го възхваляваше, Васудева Датта 
веднага много се смути и засрами. Сетне се поклони, докосвайки лотосовите нозе на 
Бога. 

ЧЧ Мадхя 15.160: Васудева Датта каза на Чайтаня Махапрабху: "Мой скъпи Господи, 
Ти си се въплътил единствено, за да избавиш всички обусловени души. Сега аз имам 
една молба, която жадувам да приемеш. 

ЧЧ Мадхя 15.161: Мой Боже, Ти несъмнено си способен да направиш каквото 
пожелаеш и наистина си милостив. Ако поискаш, с лекота можеш да направиш каквото 
ти харесва. 

ЧЧ Мадхя 15.162: Мой Господи, сърцето ми се къса като гледам страданията на всички 
обусловени души; затова Те умолявам да пренесеш кармата от техните греховни 
животи върху моята глава. 

ЧЧ Мадхя 15.163: Мой Боже, нека страдам безспир в адски условия, поемайки всички 
греховни последици на всички живи същества. Моля Те, сложи край на болния им 
материален живот." 

ЧЧ Мадхя 15.164: Когато Шри Чайтаня Махапрабху изслуша думите на Васудева 
Датта, сърцето Му се размекна. Сълзи потекоха от очите Му и Той затрепери. Сетне 
заговори с пресекнал глас. 

ЧЧ Мадхя 15.165: Приемайки Васудева Датта за велик предан, Богът каза: "В подобни 
думи няма нищо смайващо, понеже ти си инкарнация на Прахлада Махарадж. Явно е, 
че Бог Кришна те е дарил с цялата си милост. В това няма съмнение. 

ЧЧ Мадхя 15.166: Каквото един чист предан поиска от своя господар, Бог Кришна 
несъмнено го дарява, тъй като Той няма друго задължение освен да сбъдва желанията 
на Своите предани. 

ЧЧ Мадхя 15.167: Ако желаеш избавлението на всички живи същества във вселената, 
тогава всички те могат да бъдат спасени дори без ти да изтърпяваш мъките на 
греховните им дейности. 

ЧЧ Мадхя 15.168: Кришна не е неспособен, тъй като Той притежава всички енергии. 
Защо да те принуждава да изстрадваш греховните реакции на другите живи същества? 

ЧЧ Мадхя 15.169: На когото и да желаеш доброто, той незабавно става ваишнава, а 
Кришна освобождава всички ваишнави от последиците на техните минали греховни 
дейности. 
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ЧЧ Мадхя 15.170: "Нека поднеса почтителните си поклони на изначалната Божествена 
Личност, Говинда, който управлява страданията и насладите, произтичащи от 
плодоносните дейности. Той прави това за всекиго – от небесния цар Индра до най-
дребното насекомо [индра-гопа]. Същата тази Божествена Личност унищожава 
кармичните последици на онзи, който е зает в предано служене.”132 

ЧЧ Мадхя 15.171: Заради искреното ти желание, всички живи същества във вселената 
ще бъдат спасени, защото Кришна не трябва да прави нищо, за да спаси всички живи 
същества във вселената. 

ЧЧ Мадхя 15.172: Точно както на дървото удумбара има милиони плодове, милиони 
планети плават във водите на реката Вираджа. 

ЧЧ Мадхя 15.173: Дървото удумбара е изпълнено с милиони плодове и ако един падне 
и се съсипе, дървото дори няма да забележи загубата. 

ЧЧ Мадхя 15.174: По същия начин, ако една вселена се опразни понеже живите 
същества в нея са освободени, това е нещо съвсем дребно за Кришна. Той не го взима 
насериозно. 

ЧЧ Мадхя 15.175: Целият духовен свят се състои от безграничното великолепие на 
Кришна и там има безброй планети Ваикунтха. Причинният Океан са водите, 
обкръжаващи Ваикунтхалока. 

ЧЧ Мадхя 15.176: Мая и нейните безчет материални вселени се намират в Причинния 
Океан. Всъщност, мая плува досущ като делва, пълна със синапени семена. 

ЧЧ Мадхя 15.177: Ако сред милионите синапени семена, плаващи в тази делва, едно се 
изгуби, загубата е напълно незначителна. По същия начин, ако една вселена е изгубена, 
това не значи нищо за Бог Кришна. 

ЧЧ Мадхя 15.178: Какво да говорим за една вселена-синапено семе, даже ако всички 
вселени и материалната енергия [мая] бъдат унищожени, Кришна дори не забелязва 
загубата. 

ЧЧ Мадхя 15.179: Ако човек, притежаващ милиони сбъдващи желанията крави, изгуби 
една коза, той не брои загубата. Кришна притежава всичките шест съвършенства в 
пълнота. Дори цялата материална енергия да бъде унищожена, какво губи Той?" 

ЧЧ Мадхя 15.180: Шри Чайтаня Махапрабху продължи: "О мой Господи, о 
непобедими, о господарю на всички енергии, моля Те, прояви Своята вътрешна 
енергия, за да победиш невежеството на всички подвижни и неподвижни живи 
същества. Поради невежество те вършат всякакви противни неща и така си навличат 
страховито положение. О Господи, моля те, покажи славата си! Ти можеш да направиш 
това съвсем лесно, защото Твоята вътрешна енергия е отвъд външната енергия и ти си 
източникът на цялото могъщество. Ти също така показваш и материалната енергия. 
Освен това винаги си зает със Своите забавления в духовния свят, където проявяваш 
Твоята скрита, вътрешна енергия, а понякога проявяваш външната енергия, като я 
                                                 
132 Брахма Самхита 5.54 
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поглеждаш. Така Ти показваш забавленията си. Ведите потвърждават Твоите две 
енергии и приемат и двата типа забавления, произтичащи от тях."133 

ЧЧ Мадхя 15.181: По този начин Шри Чайтаня Махапрабху описваше добрите 
качества на Своите предани един след друг. Сетне Той ги прегърна и се сбогува с тях. 

ЧЧ Мадхя 15.182: Пред неизбежната раздяла с Шри Чайтаня Махапрабху, всички 
предани заплакаха. Богът също бе скръбен поради раздялата с отдадените. 

ЧЧ Мадхя 15.183: Гададхара Пандита остана с Шри Чайтаня Махапрабху и му бе 
дадено място за живеене в Ямешвара. 

ЧЧ Мадхя 15.184-185: Шри Чайтаня Махапрабху остана в Джаганнатха Пури, 
Нилачала, заедно с Парамананда Пури, Джагадананда, Сварупа Дамодара, Дамодара 
Пандита, Говинда и Кашишвара. Ежедневната практика на Шри Чайтаня Махапрабху 
бе да посещава Бог Джаганнатха всяка сутрин. 

ЧЧ Мадхя 15.186: Един ден Сарвабхаума Бхаттачария дойде при Шри Чайтаня 
Махапрабху с допрени длани и изрази една молба. 

ЧЧ Мадхя 15.187: Понеже всички ваишнави се бяха завърнали в Бенгал, имаше голяма 
вероятност Богът да приеме покана. 

ЧЧ Мадхя 15.188: Сарвабхаума Бхаттачария каза: "Моля Те, приеми поканата ми за 
обяд за един месец." Богът отвърна: "Това е невъзможно, тъй като противоречи на 
религиозните принципи на един санняси." 

ЧЧ Мадхя 15.189: Тогава Сарвабхаума каза: "Моля Те, приеми поканата за двадесет 
дни." Ала Шри Чайтаня Махапрабху отговори: "Това не е религиозен принцип, 
подобаващ на ордена на отречението." 

ЧЧ Мадхя 15.190: Когато Сарвабхаума помоли Чайтаня Махапрабху да приеме обяд за 
петнадесет дни, Богът каза: "Ще приема обяд у дома ти само един ден." 

ЧЧ Мадхя 15.191: Тогава Сарвабхаума Бхаттачария сграбчи лотосовите нозе на Бога и 
смирено помоли: "Моля Те, обядвай поне за десет дни." 

ЧЧ Мадхя 15.192: По този начин, малко по малко, Шри Чайтаня Махапрабху намали 
продължителността до пет дни. Така в продължение на пет дни Той редовно приемаше 
поканата на Бхаттачария за обяд. 

ЧЧ Мадхя 15.193: След това Сарвабхаума Бхаттачария каза: "Мой Господи, с Теб има 
десет санняси." 

ЧЧ Мадхя 15.194: После Сарвабхаума Бхаттачария помоли Парамананда Пури 
Госвами да приеме петдневна покана у дома му. Това бе уредено пред Бога. 

                                                 
133 Шримад Бхагаватам 10.87.14 
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ЧЧ Мадхя 15.195: Сарвабхаума Бхаттачария каза: "Дамодара Сварупа е мой близък 
приятел. Той ще идва понякога с Теб, а понякога сам. 

ЧЧ Мадхя 15.196: Останалите осем санняси ще приемат покани по два дни всеки. По 
този начин ще е зает всеки един ден през целия месец. 

ЧЧ Мадхя 15.197: Ако всички санняси дойдат заедно, за мен ще е невъзможно да им 
отдам нужната почит. Така ще се превърна в оскърбител. 

ЧЧ Мадхя 15.198: Понякога Ти ще идваш сам у дома, а понякога ще идваш придружен 
от Сварупа Дамодара." 

ЧЧ Мадхя 15.199: След като Шри Чайтаня Махапрабху потвърди това споразумение, 
Бхаттачария стана много щастлив и незабавно покани Бога у дома си още същия ден. 

ЧЧ мадхя 15.200: Съпругата на Сарвабхаума Бхаттачария бе позната като Сатхира 
Мата, майката на Сатхи. Тя бе много отдадена на Шри Чайтаня Махапрабху и бе 
любвеобилна като майка. 

ЧЧ Мадхя 15.201: След като се прибра у дома си, Сарвабхаума Бхаттачария се 
разпореди на съпругата си и Сатхира Мата започна да готви с голяма радост. 

ЧЧ Мадхя 15.202: В дома на Сарвабхаума Бхаттачария винаги имаше пълен килер с 
храна. Спанака, зеленчуците и плодовете, които бяха нужни той събра и занесе у дома. 

ЧЧ Мадхя 15.203: Сарвабхаума Бхаттачария лично започна да помага на Сатхира Мата 
да готви. Тя бе много опитна и умееше да готви добре. 

ЧЧ Мадхя 15.204: От южната страна на кухнята имаше две стаи за предлагане на 
храната и в една от тях храната бе поднесена на Шалаграма Нараяна. 

ЧЧ Мадхя 15.205: Другата стая бе за обяда на Шри Чайтаня Махапрабху. Стаята за 
обяд на Бога бе съвсем уединена и бе наскоро изградена от Бхаттачария. 

ЧЧ Мадхя 15.206: Стаята бе изградена така, че имаше само една врата за навън, която 
служеше да влезе Шри Чайтаня Махапрабху. Имаше друга врата, свързана с кухнята, и 
през тази врата се внасяше храната. 

ЧЧ Мадхя 15.207: Най-напред три мани готвен ориз — почти шест паунда — бяха 
изсипани върху голямо бананово листо. 

ЧЧ Мадхя 15.208: След това цялата купчина ориз бе смесена с толкова много 
жълтеникаво и ароматно пречистено масло, че то започна да изтича от листото. 

ЧЧ Мадхя 15.209: Имаше няколко купички, направени от кората на бананово дърво и 
листата на растението кея. Тези купички бяха напълнени с различни сготвени 
зеленчуци и поставени от всички страни на листото. 
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ЧЧ Мадхя 15.210: Имаше около десет вида спанак, супа, наречена сукхта, направена 
от горчиви листа нимба, пикантен сос с черен пипер, лек кекс направен от пържена 
извара, и суроватка с малки пържени топчета дхал. 

ЧЧ Мадхя 15.211: Имаше гозби като дугдха-тумби, дугдха-кушманда, весара, лапхра, 
моча-гханта, моча-бхаджа и други зеленчуци. 

ЧЧ Мадхя 15.212: Имаше безкрайни количества вриддха-кушманда-бади, пхула-бади, 
плодове и различни корени. 

ЧЧ Мадхя 15.213: Други гозби включваха патладжан, пържен заедно със свежи листа 
нимба, леко бади, пържена патола и пържени топки от плодова каша и тиква. 

ЧЧ Мадхя 15.214: Имаше супа, направена от пържен урад дхал и мунг дхал, по-сладка 
от нектар. Имаше също и сладко чатни, и пет шест вида кисели ястия, като се започне с 
бадамла. 

ЧЧ Мадхя 15.215: Имаше бади, направени от мунг дхал, от урад дхал и от сладки 
банани, и имаше кексчета от сладък ориз, от кокосов орех и няколко други вида. 

ЧЧ Мадхя 15.216: Имаше канджи-бада, дугдха-чида, дугдха-лаклаки и различни торти, 
които не  мога да опиша. 

ЧЧ Мадхя 15.217: Сладък ориз с гхи бе изсипан в глинено гърне и смесен с чампа-
кала, сгъстено мляко и манго. 

ЧЧ Мадхя 15.218: Други ястия включваха изключително вкусна бита извара и най-
различни видове от сладкиша сандеш. Наистина, бяха приготвени всички разнообразни 
гозби, които съществуваха в Бенгал и Ориса. 

ЧЧ Мадхя 15.219: Така Бхаттачария приготви голямо многообразие от храна и застла 
фина покривка на бял дървен подиум. 

ЧЧ Мадхя 15.220: От двете страни на купчината с храна имаше две делви, пълни с 
ароматна студена вода. Цветчета от дървото туласи бяха поставени на върха на 
хълмчето ориз. 

ЧЧ Мадхя 15.221: Сарвабхаума Бхаттачария добави и няколко вида храна, която беше 
предложена на Бог Джаганнатх. Те включваха сладки топчета, познати като амрита-
гутика, сладък ориз и кексове. Всички те бяха подредени отделно. 

ЧЧ Мадхя 15.222: Когато всичко беше готово, Шри Чайтаня Махапрабху дойде там 
сам, след като бе приключил обедните си задължения. Той познаваше сърцето на 
Сарвабхаума Бхаттачария. 

ЧЧ Мадхя 15.223: След като Сарвабхаума Бхаттачария изми лотосовите нозе на Бога, 
Богът влезе в стаята, за да обядва. 

ЧЧ Мадхя 15.224: Шри Чайтаня Махапрабху беше леко смаян като видя великолепната 
подредба и, жестикулирайки, заговори на Сарвабхаума Бхаттачария.  
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ЧЧ Мадхя 15.225: "Това е изключително необичайно! Как са били приготвени тези 
ориз и зеленчуци за шест часа? 

ЧЧ Мадхя 15.226: Дори сто човека да са готвили на сто печки, не биха могли да 
привършат всички тези гозби за толкова кратко време. 

ЧЧ Мадхя 15.227: Надявам се храната вече е предложена на Кришна щом виждам 
цветчета туласи на нея. 

ЧЧ Мадхя 15.228: Ти си най-големият щастливец и усилията ти са увенчани с успех, 
защото си поднесъл такава чудесна храна на Радха-Кришна. 

ЧЧ Мадхя 15.229: Цветът на ориза е толкова привлекателен, а уханието му толкова 
хубаво, че сякаш Радха и Кришна директно са яли от него. 

ЧЧ Мадхя 15.230: Мой скъпи Бхаттачария, щастието ти е огромно. Колко трябва да те 
възхвалявам? Аз също съм голям късметлия да мога да опитам остатъците от тази 
храна. 

ЧЧ Мадхя 15.231: Отнеси мястото за сядане на Кришна и го сложи настрана. После Ми 
дай прасадам в друга чиния.” 

ЧЧ Мадхя 15.232: Сарвабхаума Бхаттачария каза: "Няма нищо чудно, мой Господи. 
Всичко стана възможно по силата и милостта на Онзи, който ще яде тази храна. 

ЧЧ Мадхя 15.233: Съпругата ми и аз не сме направили нищо специално в готвенето. 
Онзи, по чиято сила бе приготвена храната, знае всичко. 

ЧЧ Мадхя 15.234: Сега, моля Те, седни на това място и приеми обяда си.” Чайтаня 
Махапрабху отвърна: "Това място е почитаемо, понеже вече е било използвано от 
Кришна." 

ЧЧ Мадхя 15.235: Бхаттачария каза: "И храната, и мястото за сядане са милостта на 
Бога. Щом можеш да ядеш остатъците от храната, какво оскърбително има да седиш на 
това място?" 

ЧЧ Мадхя 15.236: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху отговори: "Да, право казваш. 
Шастрите твърдят, че отдадените могат да приемат всичко, оставено от Кришна. 

ЧЧ Мадхя 15.237: "Мой скъпи Господи, гирляндите, ароматните субстанции, дрехите, 
украшенията и другите такива неща, които са Ти били предложени, по-късно могат да 
бъдат използвани от Твоите слуги. Приемайки тези неща и ядейки остатъците от 
храната, които си оставил, ние ще съумеем да победим илюзорната енергия."134 

ЧЧ Мадхя 15.238: Шри Чайтаня Махапрабху после каза: "Тук има толкова много 
храна, че е невъзможно да се изяде всичката." Бхаттачария отвърна: "Знам колко много 
можеш да изядеш. 

                                                 
134 Шримад Бхагаватам 11.6.46 
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ЧЧ Мадхя 15.239: В крайна сметка, в Джаганнатха Пури Ти ядеш по петдесет и два 
пъти на ден, и всеки път изяждаш по стотици кофи, пълни с прасадам. 

ЧЧ Мадхя 15.240: В Дварака имаш шестнадесет хиляди кралици в шестнадесет хиляди 
дворци. Там също има осемнадесет майки и множество приятели и роднини от 
династията Яду. 

ЧЧ Мадхя 15.241: Във Вриндавана също имаш по-големите братя на баща си, по-
малките братя на баща си, вуйчовците си, съпрузите на сестрите на баща си и мнозина 
пастири. Има също и много приятели пастирчета и Ти ядеш по два пъти на ден, сутрин 
и вечер, в дома на всеки един от тях. 

ЧЧ Мадхя 15.242: Всъщност – продължи Сарвабхаума Бхаттачария – на церемонията 
Говардхана Пуджа Ти изяждаш купища храна. В сравнение с тях, това малко 
количество не е дори и залък за Теб. 

ЧЧ Мадхя 15.243: Ти си Върховният Бог, а аз съм най-незначителното живо същество. 
Затова моля Те, приеми малко количество храна в моя дом." 

ЧЧ Мадхя 15.244: Като чу това, Шри Чайтаня Махапрабху се усмихна и седна да се 
храни. Бхаттачария с голяма наслада най-напред Му поднесе прасадама от храма на 
Джаганнатха. 

ЧЧ Мадхя 15.245: Бхаттачария имаше зет на име Амогха, който беше съпругът на 
дъщеря му Сатхи. Макар да бе роден в аристократично браминско семейство, Амогха 
беше голям критикар и хулител. 

ЧЧ Мадхя 15.246: Амогха искаше да види как Шри Чайтаня Махапрабху се храни, но 
не му бе позволено да влезе. В действителност, Бхаттачария пазеше на прага на дома си 
с тояга в ръка. 

ЧЧ Мадхя 15.247: Обаче само щом Бхаттачария започна да сервира прасадама и за 
малко отслаби бдителността си, Амогха влезе. Виждайки количествата храна, той 
започна с хулите си. 

ЧЧ Мадхя 15.248: "Тази храна е достатъчна да засити десет-дванадесет мъже, а този 
санняси сам яде толкова много!" 

ЧЧ Мадхя 15.249: Щом Амогха каза това, Сарвабхаума Бхаттачария го изгледа. 
Виждайки настроението на Бхаттачария, Амогха веднага си излезе. 

ЧЧ Мадхя 15.250: Бхаттачария изтича след него да го удари с тоягата, но Амогха 
избяга толкова бързо, че Бхаттачария не можа да го настигне. 

ЧЧ Мадхя 15.251: Тогава Бхаттачария започна да кълне зетя си и да го нарича с какви 
ли не имена. Когато се върна, Бхаттачария завари Шри Чайтаня Махапрабху да се смее 
на укорите му към Амогха. 
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ЧЧ Мадхя 15.252: Когато майката на Сатхи, съпругата на Бхаттачария, научи за тази 
случка, тя веднага започна да удря главата и гърдите си, повтаряйки отново и отново: 
„Нека Сатхи остане вдовица!" 

ЧЧ Мадхя 15.253: Виждайки скръбта и на двамата, Шри Чайтаня Махапрабху се 
постара да ги успокои. По тяхно желание Той изяде прасадама и бе много 
удовлетворен. 

ЧЧ Мадхя 15.254: След като Шри Чайтаня Махапрабху приключи с храненето, 
Бхаттачария поля на Бога вода да изплакне устата, ръцете и нозете си, и Му поднесе 
ароматни подправки, туласи-манджари, карамфил и кардамом. 

ЧЧ Мадхя 15.255: После Бхаттачария нагизди Шри Чайтаня Махапрабху с цветен 
гирлянд и намаза тялото Му със сандалова паста. Като се поклони, Бхаттачария изрази 
следната смирена молба. 

ЧЧ Мадхя 15.256: "Доведох те в дома си единствено, за да бъдеш охулен. Това е 
страшна обида. Моля Те, прости ми. Прося извинението Ти." 

ЧЧ Мадхя 15.257: Шри Чайтаня Махапрабху отговори: "Това, което каза Амогха, е 
вярно, така че не е хула. В какво се състои твоето оскърбление?" 

ЧЧ Мадхя 15.258: С тези думи Шри Чайтаня Махапрабху си тръгна и се завърна у 
дома си. Сарвабхаума Бхаттачария Го последва. 

ЧЧ Мадхя 15.259: Просвайки се в нозете на Бога, Сарвабхаума Бхаттачария изрече 
много думи на самообвинение. Богът го утеши и го изпрати обратно у дома. 

ЧЧ Мадхя 15.260: Щом се върна вкъщи, Сарвабхаума Бхаттачария  отиде да говори с 
жена си, майката на Сатхи. Като се укоряваше сам, той заговори така. 

ЧЧ Мадхя 15.261: "Ако човекът, който охули Шри Чайтаня Махапрабху бъде убит, 
греховното му деяние може да бъде изкупено." 

ЧЧ Мадхя 15.262: Сарвабхаума Бхаттачария продължи: "Или ако аз се самоубия, 
греховното дело може да бъде изкупено. Обаче ние една от тези идеи не е подходяща, 
тъй като и двете тела принадлежат на брахмани. 

ЧЧ Мадхя 15.263: Наистина, не искам и да видя лицето на този богохулник. 
Отхвърлям го и се отказвам от връзката си с него. Никога няма да продумам името му. 

ЧЧ Мадхя 15.264: Кажи на дъщеря ми Сатхи да прекрати връзката си със своя съпруг, 
тъй като той пропадна. Когато съпругът пропадне, дълг на съпругата му е да се откаже 
от връзката. 

ЧЧ Мадхя 15.265: "Когато съпругът е пропаднал, връзката с него трябва да бъде 
изоставена."135 

                                                 
135 Цитат от смрити-шастра 
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ЧЧ Мадхя 15.266: Същата нощ Амогха, зетят на Сарвабхаума Бхаттачария, избяга, а на 
заранта незабавно бе повален от холера. 

ЧЧ Мадхя 15.267: Когато Бхаттачария научи, че Амогха умира от холера, той си 
помисли: "Милостта на провидението е, че върши онова, което аз исках да направя. 

ЧЧ Мадхя 15.268: Когато някой оскърби Върховния Бог, кармата незабавно действа" 
Казвайки това, той цитира два стиха от разкритите писания. 

ЧЧ Мадхя 15.269: "Онова, което ние трябва да организираме с големи усилия, 
събирайки слонове, коне, колесници и пехота, вече е свършено от гандхарвите.”136 

ЧЧ Мадхя 15.270: "Когато някой постъпва зле с великите души, продължителността на 
живота му, богатството, репутацията, религиозността, притежанията и добрата му 
съдба са до едно унищожени.”137  

ЧЧ Мадхя 15.271: По това време Гопинатха Ачария отиде да посети Шри Чайтаня 
Махапрабху и Богът го попита какво се случва в дома на Сарвабхаума Бхаттачария. 

ЧЧ Мадхя 15.272: Гопинатха Ачария му съобщи, че и той, и съпругата му постят, а 
техният зет, Амогха, умира от холера. 

ЧЧ Мадхя 15.273: Веднага щом Чайтаня Махапрабху чу, че Амогха ще умре, Той 
незабавно припряно се втурна към него. Полагайки длан на гръдта на Амогха, Той каза 
следното. 

ЧЧ Мадхя 15.274: "Сърцето на брамина по природа е много чисто; то е подходящо 
място, където да седне Кришна. 

ЧЧ Мадхя 15.275: Защо си допуснал кучеядецът на ревността да седне също тук? По 
този начин си замърсил най-чистото място, сърцето си. 

ЧЧ Мадхя 15.276: Но заради общуването ти със Сарвабхаума Бхаттачария, цялото ти 
замърсяване сега го няма. Когато сърцето на човек се очисти от цялото замърсяване, 
той е способен да възпява маха-мантрата, Харе Кришна. 

ЧЧ Мадхя 15.277: Затова, Амогха, изправи се и пей Харе Кришна маха-мантрата! 
Сториш ли го, Кришна несъмнено ще те облее с милостта си." 

ЧЧ Мадхя 15.278: Като чу думите на Шри Чайтаня Махапрабху и бе докоснат от Него, 
Амогха, който лежеше на смъртния си одър, веднага стана и запя святото име на 
Кришна. Полудял от екстатична любов, той затанцува емоционално. 

ЧЧ Мадхя 15.279: Докато Амогха танцуваше в екстатична любов, той прояви всички 
признаци на екстаза — треперене, сълзи, ликуване, транс, изпотяване и пресекване на 
гласа. Виждайки тези вълни от екстатични чувства, Шри Чайтаня Махапрабху се засмя. 

                                                 
136 Махабхарата, Вана Парва, 241.15 

137 Шримад Бхагаватам 10.4.46 
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ЧЧ Мадхя 15.280: Тогава Амогха падна в лотосовите нозе на Бога и смирено каза: "О 
милостиви Боже, моля те, прости оскърбленията ми." 

ЧЧ Мадхя 15.281: Амогха не само помоли Бога за извинение, но и започна сам да си 
удря плесници, казвайки: "С тази уста аз Те охулих." 

ЧЧ Мадхя 15.282: Амогха продължаваше да се удря в лицето отново и отново, докато 
бузите му се подуха. Накрая Гопинатха Ачария го спря, като го улови за ръцете. 

ЧЧ Мадхя 15.283: След това Шри Чайтаня Махапрабху успокои Амогха, като докосна 
тялото му с думите: "Ти си обект на Моята обич, понеже си зет на Сарвабхаума 
Бхаттачария. 

ЧЧ Мадхя 15.284: Всеки от дома на Сарвабхаума Бхаттачария Ми е много скъп, 
включително слугините, слугите и дори кучето му. Какво да говорим за роднините му? 

ЧЧ Мадхя 15.285: Амогха, винаги възпявай Харе Кришна маха-мантрата и недей да 
вършиш повече оскърбления." След като даде на Амогха това наставление, Шри 
Чайтаня Махапрабху отиде в дома на Сарвабхаума Бхаттачария. 

ЧЧ Мадхя 15.286: Като видя Бога, Сарвабхаума Бхаттачария незабавно сграбчи нозете 
Му. Богът го прегърна и седна. 

ЧЧ Мадхя 15.287: Шри Чайтаня Махапрабху успокои Сарвабхаума с думите: "В 
крайна сметка, Амогха, твоят зет, е просто едно дете. Какво е виновен? Защо постиш и 
защо си ядосан? 

ЧЧ Мадхя 15.288: Просто стани, изкъпи се и иди да видиш лика на Бог Джаганнатха. 
После се върни тук да обядваш. Така ще Ме направиш щастлив. 

ЧЧ Мадхя 15.289: Ще остана тук докато не се върнеш и не приемеш остатъците от 
храната на Бог Джаганнатха за свой обяд." 

ЧЧ Мадхя 15.290: Прегръщайки лотосовите нозе на Шри Чайтаня Махапрабху, 
Бхаттачария каза: "Защо съживи Амогха? По-добре да беше умрял." 

ЧЧ Мадхя 15.291: Шри Чайтаня Махапрабху каза: „Амогха е дете и е твой син. Бащата 
не приема недостатъците на сина на сериозно, особено когато го издържа. 

ЧЧ Мадхя 15.292: Сега, след като стана ваишнава, той е свободен от оскърбления. 
Можеш да му дариш милостта си без колебание." 

ЧЧ Мадхя 15.293: Сарвабхаума Бхаттачария каза: "Моля Те, иди, Господи, да видиш 
Бог Джаганнатха. След като се изкъпя, ще ида там и после ще се върна." 

ЧЧ Мадхя 15.294: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху каза на Гопинатха: "Стой тук и ми 
съобщи когато Сарвабхаума Бхаттачария е приел прасадам ." 
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ЧЧ Мадхя 15.295: Като каза това, Бог Чайтаня Махапрабху отиде да види Бог 
Джаганнатха. Сарвабхаума Бхаттачария се изкъпа, отиде да види Бог Джаганнатха, а 
сетне се завърна да се нахрани. 

ЧЧ Мадхя 15.296: Оттогава Амогха стана искрен отдаден на Шри Чайтаня 
Махапрабху. Той танцуваше в екстаз и умиротворено мантруваше святото име на Бог 
Кришна. 

ЧЧ Мадхя 15.297: По такъв начин Шри Чайтаня Махапрабху извършваше различните 
си забавления. Който ги види или чуе разкази за тях, действително се удивява. 

ЧЧ Мадхя 15.298: Така Шри Чайтаня Махапрабху се наслаждаваше да се храни в дома 
на Сарвабхаума Бхаттачария. В това едничко забавление се разкриха множество други 
чудни забавления. 

ЧЧ Мадхя 15.299: Такива са удивителните характеристики на забавленията на Шри 
Чайтаня Махапрабху. Ето как Богът яде в дома на Сарвабхаума Бхаттачария, а обичта 
на Сарвабхаума към Бога ясно се разкри. 

ЧЧ Мадхя 15.300: Така аз описах и екстатичната любов на съпругата на Сарвабхаума, 
позната като майката на Сатхи. Разказах също и за голямата милост на Шри Чайтаня 
Махапрабху, която Той прояви, извинявайки оскърблението на Амогха. Той стори това 
благодарение на свързаността на Амогха с един предан. 

ЧЧ Мадхя 15.301: Който слуша тези забавления на Шри Чайтаня Махапрабху с вяра и 
любов ще постигне подслона на лотосовите нозе на Бога съвсем скоро. 

ЧЧ Мадхя 15.302: 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 
Опитът на Бога да отиде до Вриндавана 

 
 
 

ЧЧ Мадхя 16.1: Чрез нектара на личния си поглед, облакът известен като Шри Чайтаня 
Махапрабху, изливаше вода върху градината на Гауда-Деша и съживи хората, които 
бяха като увивни растения и шубраци, изгарящи в горския пожар на материалното 
съществуване. 
 

ЧЧ Мадхя 16.2: Вечна слава на Шри Чаитаня Махапрабху! Вечна слава на Бог 
Нитянанда! Вечна слава на Адвейтачандра! Вечна слава на всички предани на Господа! 
 

ЧЧ Мадхя 16.3: Шри Чайтаня Махапрабху реши да отиде до Вриндавана и Махараджа 
Пратапарудра стана много мрачен, когато чу тази новина. 
 

ЧЧ Мадхя 16.5: Пратапарудра Махараджа каза: "Моля ви, опитайте се да задържите 
Шри Чайтаня Махапрабху тук в Джаганнатха Пури, защото сега Той мисли да отиде на 
друго място. 
 

ЧЧ Мадхя 16.6: ". Без Шри Чайтаня Махапрабху това царство не е приятно за мен. 
Затова моля ви, опитайте се да направите някакъв план, за да може Богът да остане 
тук." 
 

ЧЧ Мадхя 16.7: След това Шри Чайтаня Махапрабху се консултира с Рамананда Рая и 
Сарвабхаума Бхаттачария, казвайки: "Аз ще отида до Вриндавана." 
 

ЧЧ Мадхя 16.8: Рамананда Рая и Сарвабхаума Бхаттачария помолиха Бога най-напред 
да наблюдава Ратха-ятра фестивала. Тогава, когато настане месец Карттика, Той може 
да отиде в Вриндавана. 
 

ЧЧ Мадхя 16.9: Въпреки това, когато месец Карттика дойде, те двамата казаха на 
Господа: "Сега е много студено и е по-добре да изчакаш да видиш фестивала Дола-ятра 
и след тогава да отидеш. Така ще да бъде много хубаво." 
 

ЧЧ Мадхя 16.10: По този начин и двамата представяха много причини и косвено не 
даваха разрешение на Господа да отиде във Вриндавана. Те правеха това, защото се 
бояха от раздялата с Него. 
 

ЧЧ Мадхя 16.11: Въпреки, че Богът е напълно независим и никой не може да Го 
възпрепятства, Той не заминаваше без разрешението на Своите отдадени. 
 

ЧЧ Мадхя 16.12: Тогава, за трета поредна година, всички предани от Бенгал поискаха 
да се върнат отново в Джаганнатх Пури. 
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ЧЧ Мадхя 16.13: Всички бенгалски отдадени се събраха около Адвейта Ачария и с 
голямо ликуване Ачарията замина за Джаганнатха Пури, за да види Шри Чайтаня 
Махапрабху. 
 

ЧЧ Мадхя 16.14-15: Въпреки че Богът бе казал на Нитянанда Прабху да остане в 
Бенгал и да разпространява екстатичната любов към Бога, Нитянанда замина, за да 
види Чаитаня Махапрабху. Кой може да разбере екстатичната любов на Нитянанда 
Прабху? 
 

ЧЧ Мадхя 16.16-17: Всички отдадени от Навадвипа потеглиха, включително 
Ачарияратна, Видянидхи, Шриваса, Рамай, Васудева, Мурари, Говинда и двамата му 
братя, и Рагхава Пандит, който взе торбите с разнообразни храни. Жителите на Кулина-
грама, носещи копринени въжета, също поеха. 
 

ЧЧ Мадхя 16.18: Нарахари и Шри Рагхунандана, които бяха от село Кханда, както и 
много други отдадени също тръгнаха. Кой може да ги преброи? 
 

ЧЧ Мадхя 16.19: Шивананда Сена, който отговаряше за групата, уреди преминаването 
през постовете за събиране на такси. Той се грижеше за всички предани и щастливо 
пътуваше с тях. 
 

ЧЧ Мадхя 16.20: Шивананда Сена се грижеше за всички нужди на преданите. По-
специално, той уреждаше настаняването им и знаеше пътищата на Ориса. 
 

ЧЧ Мадхя 16.21: Тази година всички съпруги на отдадените [тхакурани] също отидоха 
да видят Шри Чайтаня Махапрабху. Ситадеви, майката на Ачютананда, замина с 
Адвейта Ачария. 
 

ЧЧ Мадхя 16.22: Шриваса Пандита също взе съпругата си, Малини, а и жената на 
Шивананда Сена също отиде със съпруга си. 
 

ЧЧ Мадхя 16.23: Чаитаня даса, синът на Шивананда Сена, също тържествуващо ги 
придружаваше, за да види Господа. 
 

ЧЧ Мадхя 16.24: Съпругата на Чандрашекхара [Ачарияратна] също бе там. Не мога 
да опиша величието на любовта на Чандрашекхара към Господа. 
 

ЧЧ Мадхя 16.25: За да предложат на Шри Чайтаня Махапрабху различни видове 
храни, всички съпруги на великите предани донесоха от вкъщи разнообразни ястия, 
които се харесваха на Чайтаня Махапрабху. 
 

ЧЧ Мадхя 16.26: Както беше посочено, Шивананда Сена се грижеше за всички нужди 
на групата. По-специално, той успокояваше мъжете, отговорни за облагането с данъци, 
и намираше места за отдих на всички. 
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ЧЧ Мадхя 16.27: Шивананда Сена също снабдяваше с храна всички предани и се 
грижеше за тях по време на пътуването. По този начин, чувствайки голямо щастие, той 
отиваше да види Шри Чайтаня Махапрабху в Джаганнатха Пури. 
 

ЧЧ Мадхя 16.28: Когато всички пристигнаха в Ремуна, те отидоха да видят Бог 
Гопинатха. В храма Адвейта Ачария танцуваше и пееше. 
 

ЧЧ Мадхя 16.29: Всички свещенослужители на храма познаваха отпреди Шри 
Нитянанда Прабху и затова дойдоха да поднесат огромните си почитания на Господа. 
 

ЧЧ Мадхя 16.30: Тази нощ всички велики предани останаха в храма и 
свещенослужителите донесоха дванадесет съда с кондензирано мляко, което поставиха 
пред Бог Нитянанда Прабху. 
 

ЧЧ Мадхя 16.31: Когато кондензираното мляко бе поставено пред Нитянанда Прабху, 
Той разпредели прасадама за всички и по този начин трансценденталното блаженство 
на всеки се увеличи. 
 

ЧЧ Мадхя 16.32: Сетне всички разговаряха за историята на инсталацията на муртито 
Гопала от Шри Мадхавендра Пури и обсъдиха как Гопала е помолил за сандалово 
дърво от него. 
 

ЧЧ Мадхя 16.33: Гопинатха бе този, който бе откраднал кондензирано мляко заради 
Мадхавендра Пури. Тази случка бе разказана преди това от самия Шри Чайтаня 
Махапрабху. 
 

ЧЧ Мадхя 16.34: Същият този разказ отново бе разказан от Бог Нитянанда на всички 
предани и тяхното трансцендентално блаженство се увеличи когато отново чуха 
историята. 
 

ЧЧ Мадхя 16.35: Вървейки и вървейки по този начин, преданите пристигнаха в град 
Катака, където останаха в продължение на един ден и видяха храма на Сакши-Гопала. 
 

ЧЧ Мадхя 16.36: Когато Нитянанда Прабху описа всички дейности на Сакши-Гопала, 
трансценденталното блаженство се увеличи в умовете на всички ваишнави. 
 

ЧЧ Мадхя 16.37: Всеки в групата беше много нетърпелив в сърцето си да види 
Чайтаня Махапрабху, затова побързаха да продължат към Джаганнатха Пури. 
 

ЧЧ Мадхя 16.38: Когато всички пристигнаха на моста, наречен Атхаранала, Шри 
Чайтаня Махапрабху, чувайки новината за пристигането им, изпрати два гирлянда по 
Говинда. 
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ЧЧ Мадхя 16.39: Говинда поднесе двата гирлянда на Адвейта Ачария и на Нитянанда 
Прабху, и двамата станаха много щастливи. 
 

ЧЧ Мадхя 16.40: Всъщност, Те започнаха да скандират святото име на Кришна и по 
този начин, танцувайки и танцувайки, Адвейта Ачария и Нитянанда Прабху стигнаха  
до Джаганнатха Пури. 
 

ЧЧ Мадхя 16.41: Тогава, за втори път, Шри Чайтаня Махапрабху изпрати гирлянди по 
Сварупа Дамодара и други лични съратници. Така те отидоха напред, изпратен от сина 
на майка Шачи. 
 

ЧЧ Мадхя 16.42: Когато бхактите от Бенгал достигнаха езерото Нарендра, Сварупа 
Дамодара и останалите ги посрещнаха и им поднесоха гирляндите, дадени от Шри 
Чайтаня Махапрабху. 
 

ЧЧ Мадхя 16.43: Когато отдадените най-накрая стигнаха до лъвската порта, Шри 
Чайтаня Махапрабху чу новината и лично отиде да ги посрещне. 
 

ЧЧ Мадхя 16.44: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху и всички Негови отдадени 
посетиха Бог Джаганнатха. Накрая, придружен от всички тях, Той се върна в 
собственото си жилище. 
 

ЧЧ Мадхя 16.45: После Ванинатха Рая и Каши Мирша донесоха голямо количество 
прасадам и Шри Чайтаня Махапрабху го раздаваше със собствената си ръка, хранейки 
всички. 
 

ЧЧ Мадхя 16.46: През предходната година, всички имаха свое собствено 
местообиталище и същите жилища отново им бяха предложени. Така всички отидоха 
да си починат. 
 

ЧЧ Мадхя 16.47: В продължение на четири последователни месеца всички предани 
останаха там и се радваха на възпяването на Харе Кришна маха-мантрата с Шри 
Чайтаня Махапрабху. 
 

ЧЧ Мадхя 16.48: Както и през предходната година, всички изчистиха храма Гундича, 
когато настана времето за Ратха-ятра. 
 

ЧЧ Мадхя 16.49: Жителите на Кулина-грама доставиха копринени въжета за Бог 
Джаганнатха и както и по-рано, всички танцуваха пред колесницата на Господа. 
 

ЧЧ Мадхя 16.50: След много танци, всички отидоха до близката градина и отдъхнаха 
край едно езеро. 
 
ЧЧ Мадхя 16.51: Един брамин на име Кришнадаса, жител на Радха-деша и слуга на 
Бог Нитянанда, бе голям късметлия. 
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ЧЧ Мадхя 16.52: Именно Кришнадаса напълни една голяма стомна и я изсипа над 
Господа, докато Той се къпеше. Богът бе много доволен от това. 
 

ЧЧ Мадхя 16.53: Остатъците от храната, предложена на Бога в Балаганди, пристигнаха 
в голямо количество, и Шри Чайтаня Махапрабху и всички Негови поклонници се 
нахраниха с нея. 
 

ЧЧ Мадхя 16.54: Както и през предходната година, Богът и всички предани видяха 
фестивала Ратха-ятра и фестивала Хера-панчами. 
 

ЧЧ Мадхя 16.55: Tогава Адвейта Ачария отправи покана към Шри Чайтаня 
Махапрабху и настана голяма буря, свързана с тази случка 
 

ЧЧ Мадхя 16.56: Всички тези епизоди са обстойно описани от Шрила Вриндавана даса 
Тхакура. Тогава един ден Шриваса Тхакура отправи покана към Господа. 
 

ЧЧ Мадхя 16.57: Любимите зеленчуци на Бога бяха сготвени от Малинидеви, 
съпругата на Шриваса Тхакура. Тя с преданост считаше себе си за прислужница на 
Шри Чайтаня Махапрабху, но в обичта си бе точно като Негова майка. 
 

ЧЧ Мадхя 16.58: Всички главни предани, начело с Чандрашекхара [Ачаряратна], 
използваха времето да канят Шри Чайтаня Махапрабху периодично. 
 

ЧЧ Мадхя 16.59: В края на четиримесечния период Чатурмася, Чайтаня Махапрабху 
отново разговаря с Нитянанда ежедневно на едно уединено място. Никой не можеше да 
разбере за какво разговаряха. 
 

ЧЧ Мадхя 16.60: Тогава Шрила Адвейта Ачария каза нещо на Чайтаня Махапрабху 
чрез жестове и прочете някои поетични пасажи, които никой не разбра. 
 

ЧЧ Мадхя 16.61: Виждайки лицето на Адвейта Ачария, Бог Шри Чайтаня Махапрабху 
се усмихна. Разбирайки, че Богът е приел предложението, Адвейта Ачария започна да 
танцува. 
 

ЧЧ Мадхя 16.62: Никой не знаеше какво поиска Адвейта Ачария и какво нареди Богът. 
След като прегърна Ачария, Шри Чайтаня Махапрабху се сбогува с Него. 
 

ЧЧ Мадхя 16.63: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху каза на Нитянанда Прабху: "Моля 
Те послушай Ме, о свети човече: сега Аз искам нещо от Теб. Любезно приеми молбата 
Mи. 
 

ЧЧ Мадхя 16.64: Не идвай в Джаганнатха Пури всяка година, а остани в Бенгал, за да 
изпълниш желанието Ми." 
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ЧЧ Мадхя 16.65: Шри Чайтаня Махапрабху продължи: "Ти можеш да изпълниш 
задача, която дори Аз не мога да свърша. Освен Теб не мога да намеря никой в Гауда-
Деша, който може да изпълни Моята мисия там." 
 

ЧЧ Мадхя 16.66: Нитянанда Прабху отговори: "О, Господи, Ти си животът, а Аз съм 
тялото. Няма разлика между тялото и самия живот, но животът е по-важен, отколкото 
тялото. 
 

ЧЧ Мадхя 16.67: Чрез Твоята невъобразима енергия, можеш да правиш каквото си 
поискаш, а каквото и да Ме накараш да направя, Аз го правя безусловно." 
 

ЧЧ Мадхя 16.68: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху прегърна Нитянанда Прабху и се 
сбогува с Него. След това Той се сбогува с всички останали предани. 
 

ЧЧ Мадхя 16.69: Както и през предходната година, един от жителите на Кулина-грама 
отправи молба към Бога, казвайки: "Господи мой, моля да ми кажеш какъв е моят дълг 
и как трябва да го изпълнявам?" 
 

ЧЧ Мадхя 16.70: Богът отговори: "Трябва си слуга на слугите на Кришна и винаги да 
възпяваш святото име на Кришна. Ако правиш тези две неща, ти много скоро ще 
постигнеш подслон в лотосовите нозе на Кришна." 
 

ЧЧ Мадхя 16.71: Жителят на Кулина-грама каза: "Моля Те, кажи ми кой всъщност е 
ваишнава и какви са симптомите." Разбирайки мислите му, Шри Чайтаня Махапрабху 
се усмихна и даде следния отговор. 
 

ЧЧ Мадхя 16.72: "Онзи, който винаги възпява святото име на Господа, може да се 
счита за първокласен ваишнава, и твой дълг е да служиш в лотосовите му нозе." 
 

ЧЧ Мадхя 16.73: На следващата година жителите на Кулина-грама отново зададоха на 
Господ същия въпрос. Изслушвайки този въпрос, Шри Чайтаня Махапрабху отново им 
каза за различните видове ваишнави. 
 

ЧЧ Мадхя 16.74: Шри Чайтаня Махапрабху каза: "Първокласен ваишнава е онзи, 
чието присъствие кара другите да възпяват святото име на Кришна." 

 
ЧЧ Мадхя 16.75: По този начин, Шри Чайтаня Махапрабху ги научи на 
разграниченията между различните видове ваишнави -  ваишнава, ваишнаватара и 
ваишнаватама. По този начин Той последователно обясни всички признаци на един 
ваишнава на жителите на Кулина-грама. 
 

ЧЧ Мадхя 16.76: Накрая всички ваишнави се завърнаха в Бенгал, но тази година 
Пундарика Видянидхи остана в Джаганнатха Пури. 
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ЧЧ Мадхя 16.77: Сварупа Дамодара Госвами и Пундарика Видянидхи имаха близки 
приятелски отношения, а що се отнася до разговорите на теми за Кришна, бяха на едно 
ниво. 
 

ЧЧ Мадхя 16.78: Пундарика Видянидхи инициира Гададхара Пандита за втори път, а в 
деня на Одана-шаштхи Пундарика Видянидхи видя фестивала. 
 

ЧЧ Мадхя 16.79: Когато Пундарика Видянидхи видя, че на Бог Джаганнатха беше 
дадена колосана дреха, той изпита малко омерзение. По този начин умът му се замърси. 
 

ЧЧ Мадхя 16.80: В тази нощ братята Бог Джаганнатха и Баларама дойдоха при 
Пундарика Видянидхи и, усмихнати, започнаха да му удрят шамари. 
 

ЧЧ Мадхя 16.81: Въпреки, че бузите му бяха подути от шамарите, Пундарика 
Видянидхи бе много щастлив вътрешно. Тази случка е подробно описана от 
Вриндавана даса Тхакура. 
 

ЧЧ Мадхя 16.82: Всяка година отдадените от Бенгал идваха и оставаха с Шри Чайтаня 
Махапрабху, за да видят фестивала Ратха-ятра. 
 

ЧЧ Мадхя 16.83: Всичко, което се е случило през тези години и си заслужава да се 
отбележи ще бъде описано по-късно.  
 

ЧЧ Мадхя 16.84: Така преминаха четири години за Шри Чайтаня Махапрабху. Той 
прекара първите две години в обиколката си из Южна Индия. 
 

ЧЧ Мадхя 16.85: Другите две години Шри Чайтаня Махапрабху искаше да отида до 
Вриндавана, но не можеше да напусне Джаганнатха Пури заради хитрините на 
Рамананда Рая. 
 

ЧЧ Мадхя 16.86: По време на петата година, бхактите от Бенгал дойдоха да видят 
фестивала Ратха-ятра. След като го видяха, те не останаха, а се завърнаха в Бенгал. 
 

ЧЧ Мадхя 16.87: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху отправи предложение към 
Сарвабхаума Бхаттачария и Рамананда Рая. Той ги прегърна и заговори сладки думи. 
 

ЧЧ Мадхя 16.88: Чайтаня Махапрабху каза: "Желанието ми да отида до Вриндавана 
много нарасна. Заради вашите номера Аз не бях в състояние да отида там през 
последните две години. 
 

ЧЧ Мадхя 16.89: Този път трябва да отида. Ще Ми дадете ли разрешение? Освен вас 
двамата, Аз нямам друг подслон. 
 

ЧЧ Мадхя 16.90: В Бенгал имам два подслона - майка Ми и река Ганг. И двете са 
много милостиви. 
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ЧЧ Мадхя 16.91: Аз ще отида до Вриндавана през Бенгал, за да видя както майка си и 
река Ганг. Сега може ли да бъдете така добри и да Ми дадете разрешение?" 
 

ЧЧ Мадхя 16.92: Когато Сарвабхаума Бхаттачария и Рамананда Рая чуха тези думи, 
започнаха да мислят, че не е било толкова добре, че са направили толкова много номера 
на Господа. 
 

ЧЧ Мадхя 16.93: И двамата казаха "Сега е дъждовният сезон тук и ще бъде трудно за 
Теб да пътуваш. По-добре е да изчакаш Виджая-дашами преди да отпътуваш за 
Вриндавана." 
 

ЧЧ Мадхя 16.94: Шри Чайтаня Махапрабху беше много доволен да получи тяхното 
разрешение. Той изчака, докато дъждовният сезон отмина и когато денят на Виджая-
дашами настана, замина за Вриндавана. 
 

ЧЧ Мадхя 16.95: Богът събра каквото бе останало от храната, оставена от Бог 
Джаганнатха. Той също взе със себе си останки от мехлема кадара, сандаловото дърво 
и въжетата на Бога. 
 

ЧЧ Мадхя 16.96: След като взе разрешение от Бог Джаганнатха рано сутринта, Шри 
Чайтаня Махапрабху тръгна и всички предани от Ориса започнаха да Го следват. 
 

ЧЧ Мадхя 16.97: С голяма грижовност Чайтаня Махапрабху забрани на отдадените от 
Ориса да Го следват. Така, придружен от Своите лични съратници, Той първо отиде до 
Бхаванипура. 
 

ЧЧ Мадхя 16.98: Когато Господ Чайтаня достигна Бхаванипура, Рамананда Рая 
пристигна на паланкин, а Ванинатха Рая накара да изпратят голямо количество 
прасадам за Господа. 
 

ЧЧ Мадхя 16.99: След като прие прасадам, Шри Чайтаня Махапрабху остана там за 
през нощта. Рано сутринта Той тръгна и най-накрая се пристигна в Бхуванешвара. 
 

ЧЧ Мадхя 16.100: Стигайки в град Катака Той видя храма на Гопала и един брамин на 
име Свапнешвара покани Господа да хапне. 
 

ЧЧ Мадхя 16.101: Рамананда Рая покани всички останали да приемат храна и Шри 
Чайтаня Махапрабху се настани да почине в една градина извън храма. 
 

ЧЧ Мадхя 16.102: Докато Шри Чайтаня Махапрабху почиваше под дърво Бакула, 
Рамананда Рая веднага отиде при Махараджа Пратапарудра. 
 

ЧЧ Мадхя 16.103: Царят бе много щастлив да чуе новините и побърза да отиде там. 
След като видя Господа, той се просна на земята, за да Му предложи почитания си. 
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ЧЧ Мадхя 16.104: Обхванат от любов, царят отново и отново се изправяше и падаше. 
Когато поднасяше молитвите си, цялото му тяло трепереше и сълзи капеха от очите му. 
 

ЧЧ Мадхя 16.105: Шри Чайтаня Махапрабху остана много доволен да види 
отдадеността на царя и затова се изправи и го прегърна. 
 

ЧЧ Мадхя 16.106: Когато Богът прегърна царя, той отново и отново поднесе молитви и 
поклони. По този начин Божията милост породи сълзи в очите на царя, които окъпаха 
тялото на Господа. 
 

ЧЧ Мадхя 16.107: Накрая Рамананда Рая успокои царя и го накара да седне. Богът му 
дари милостта си с тялото, ума и думите си. 
 

ЧЧ Мадхя 16.108: Шри Чайтаня Махапрабху показа милостта си към царя и от този 
ден нататък Богът стана известен като Пратапарудра-сантрата -  освободителят на 
Махараджа Пратапарудра. 
 

ЧЧ Мадхя 16.109: Всички държавни служители също отдадоха почитания на Господа 
и накрая царят и хората му са се сбогуваха със сина на майка Шачи. 
 

ЧЧ Мадхя 16.110: Тогава царят излезе навън и накара да изпратят писмени заповеди 
до държавните служители в царството му. 
 

ЧЧ Мадхя 16.111: В неговите заповеди се четеше: "Във всяко село трябва да се 
изградят нови жилища и в пет или седем нови къщи да се складират всевъзможни 
видове храни. 
 

ЧЧ Мадхя 16.112: Трябва лично да заведете Господа в тези новопостроени къщи. Ден 
и нощ трябва да сте заети в служене на Него с пръчка в ръцете си." 
 

ЧЧ Мадхя 16.113: Царят нареди на двамата почтени служители Харичандан и 
Мардараджа да направят каквото е необходимо, за да се изпълняват тези заповеди. 
 

ЧЧ Мадхя 16.114-115: Царят също им заповяда да подготвят нова лодка на брега на 
реката, и където и Шри Чайтаня Махапрабху да се изкъпе или да премине на 
отсрещната страна на реката, те трябва да вдигнат възпоминателна колона и да 
превърнат мястото в поклонническо. „В действителност,” каза царят, "аз ще се изкъпя 
там. И нека да умра там." 
 

ЧЧ Мадхя 16.116: Царят продължи "В Чатурдвара, моля изградете нови жилищни 
квартали. Сега, Рамананда, можеш да се върнеш при Шри Чайтаня Махапрабху." 
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ЧЧ Мадхя 16.117: Когато царят чу, че Богът тръгва тази вечер, той веднага организира 
няколко слонове с малки палатки на гърбовете си да бъдат докарани там. Тогава всички 
дами от двореца се качиха на слоновете. 
 

ЧЧ Мадхя 16.118: Всички тези дами поеха по пътя, изминат от Господа, и се наредиха 
в една линия. Същата вечер Богът си замина със Своите отдадени. 
 

ЧЧ Мадхя 16.119: Когато Шри Чайтаня Махапрабху отиде до брега на река 
Читротпала, за да се изкъпе, всички царици и дами от двореца Му поднесоха своите 
почитания. 
 

ЧЧ Мадхя 16.120: След като видяха Господа, всички те се почувстваха обзети от 
божествена любов и, с бликнали от очите сълзи, започнаха да възпяват святото име 
"Кришна Кришна!". 
 

ЧЧ Мадхя 16.121: Няма никой толкова милостив като Шри Чайтаня Махапрабху в 
трите свята. Просто като Го види, човек остава поразен от любовта към Бога. 
 

ЧЧ Мадхя 16.122: След това Богът влезе в нова лодка и пресече реката. Разхождайки 
се под пълната луна, Той най-накрая стигна до града, известен като Чатурдвара. 
 

ЧЧ Мадхя 16.123: Богът прекара нощта там и на сутринта се изкъпа. По това време, 
остатъците от храната на Бог Джаганнатха пристигнаха. 
 

ЧЧ Мадхя 16.124: Следвайки заповедите на царя, управникът на храма изпращаше 
големи количества прасадам всеки ден и той беше носен от много хора. 
 

ЧЧ Мадхя 16.125: След приемането на прасадам, Шри Чайтаня Махапрабху се 
изправи и тръгна, възпявайки светите имена "Хари! Хари!" 
 

ЧЧ Мадхя 16.126: Рамананда Рая, Мардараджа и Шри Харичандан винаги следваха 
Шри Чайтаня Махапрабху и извършваха различни служения. 
 

ЧЧ Мадхя 16.127-129: Парамананда Пури Госвами, Сварупа Дамодара, Джагадананда, 
Мукунда, Говинда, Кашишвара, Харидаса Тхакур, Вакрешвара Пандита, Гопинатха 
Ачария, Дамодара Пандита, Рамай, Нандай и много други отдадени, придружаваха 
Господа. Аз споменавам само главните отдадени. Никой не може да се опише общия 
брой. 
 

ЧЧ Мадхя 16.130: Когато Гададхара Пандита поиска да тръгне с Господа, му бе 
забранено да дойде и бе помолен да не се отказва от обета за кшетра-санняса. 
 

ЧЧ Мадхя 16.131: Когато бе помолен да се върне в Джаганнатха Пури, Гададхара 
Пандита каза на Господа: "Където и да отседнеш е Джаганнатха Пури. Нека така 
наречения кшетра-саняса да иде в ада.” 
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ЧЧ Мадхя 16.132: Когато Шри Чайтаня Махапрабху помоли Гададхара Пандита да 
остане в Джаганнатха Пури и да се заеме в служене на Гопинатха, Гададхара Пандита 
отговори: "Човек извършва служене към Гопинатха един милион пъти, просто като 
вижда Твоите лотосови нозе." 
 

ЧЧ Мадхя 16.133: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху каза: "Ако ти се откажеш от 
служенето към Него, то това ще бъде Моя вина. По-добре е да останеш тук и да 
извършваш служене. Това ще бъде Моето удовлетворение." 
 

ЧЧ Мадхя 16.134: Пандита отговори: "Не се притеснявай. Цялата вина ще бъде върху 
главата ми.  Аз няма да Те придружавам, а ще вървя сам. 
 

ЧЧ Мадхя 16.135: "Аз ще отида да видя Шачимата, няма да отида заради Теб. Аз ще 
бъда отговорен за изоставянето на моя обет и служенето към Гопинатха." 
 

ЧЧ Мадхя 16.136: Така Гададхара Пандита Госвами пътуваше сам, но когато всички 
пристигнаха в Катака, Шри Чайтаня Махапрабху го извика и той отиде при Бога. 
 

ЧЧ Мадхя 16.137: Никой не може да разбере любящата интимност между Гададхара 
Пандита и Шри Чайтаня Махапрабху. Гададхара Пандита се отказа от обета си и 
служенето към Гопинатха, просто както човек се отказва от парче сламка. 
 

ЧЧ Мадхя 16.138: Поведението на Гададхара Пандита беше много удовлетворяващо за 
сърцето на Шри Чайтаня Махапрабху. Независимо от това, Богът хвана ръката му и се 
обърна към него, изразявайки гняв от любов. 
 

ЧЧ Мадхя 16.139: "Ти изостави служенето към Гопинатха и прекъсна обета си да 
живееш в Пури. Всичко сега вече е свършено, защото дойде толкова далеч. 
 

ЧЧ Мадхя 16.140: Твоето желание да дойдеш с Мен е просто желание за сетивно 
наслаждение. По този начин ти пренебрегна два религиозни принципа и поради това Аз 
съм много нещастен. 
 

ЧЧ Мадхя 16.141: Ако искаш Моето щастие, моля те, върни се в Нилачала. Просто ще 
Ме оскърбиш, ако кажеш нещо повече по този въпрос." 
 

ЧЧ Мадхя 16.142: Казвайки това, Шри Чайтаня Махапрабху се качи в една лодка, а 
Гададхара Пандита веднага падна в несвяст. 
 
ЧЧ Мадхя 16.143: Шри Чайтаня Махапрабху поръча на Сарвабхаума Бхаттачария да 
вземе Гададхара Пандита с него. Бхаттачария каза на Гададхара Пандита: "Ставай! 
Такива са забавленията на Шри Чайтаня Махапрабху. 
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ЧЧ Мадхя 16.144: Трябва да знаеш, че сам Господ Кришна наруши собственото Си 
обещание, само за да запази обещанието на дядо Бхишма.” 
 

ЧЧ Мадхя 16.145: “Решен да сбъдне обещаното от мен, Бог Кришна наруши 
собствената си клетва да не вдига оръжие на Курукшетра. Връхната Му одежда падна, 
докато скачаше от колесницата си, за да грабне едно колело, затичвайки се да ме убие. 
Той наистина се втурна към мен като лъв, готвещ се да погуби слон, карайки цялата 
земя да потрепери.”138 
 

ЧЧ Мадхя 16.146: По същия начин, понасяйки раздялата с Теб, Шри Чайтаня 
Махапрабху запази обета ти с голямо старание." 
 

ЧЧ Мадхя 16.147: По този начин Сарвабхаума Бхаттачария съживи Гададхара 
Пандита. После двамата, много опечалени, се върнаха в Джаганнатха Пури, Нилачала. 
 
ЧЧ Мадхя 16.148: Всички преданите могат да се откажат от всякакви задължения 
заради Шри Чайтаня Махапрабху, но Господът не харесва отдадените да се отказват от 
обещаните си задължения. 
 

ЧЧ Мадхя 16.149: Такива са болезнените любящи отношения. Който слуша тези 
истории получава приюта на лотосови нозе на Шри Чайтаня Махапрабху много скоро. 
 

ЧЧ Мадхя 16.150: Когато Шри Чайтаня Махапрабху и Неговата група пристигна в 
Яджапура, Богът поиска от двамата правителствени служители, които бяха дошли с 
Него, да се върнат. 
 

ЧЧ Мадхя 16.151: Шри Чайтаня Махапрабху се сбогува със служителите, а Рая 
Рамананда продължи с Господа. Богът говореше на Рамананда Рая за Кришна ден и 
нощ. 
 

ЧЧ Мадхя 16.152: Във всяко село, в съответствие със заповедите на царя, държавните 
служителите построиха нови къщи и запълниха всяка от тях със запаси от зърно. По 
този начин те служеха на Господа. 
 

ЧЧ Мадхя 16.153: Шри Чайтаня Махапрабху най-накрая пристигна в Ремуна, където 
се сбогува с Шри Рамананда Рая. 
 

ЧЧ Мадхя 16.154: Когато Рамананда Рая падна на земята и загуби съзнание, Шри 
Чайтаня Махапрабху го взе в скута си и започна да плаче. 
 

                                                 
138 Шримад Бхагаватам 1.9.37 
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ЧЧ Мадхя 16.155: Чувствата на Чайтаня Махапрабху в раздялата Му с Рамананда Рая 
са много трудно да се опишат. В действителност е почти непосилно да го направя и 
затова не мога да разкажа за това по-нататък. 
 
ЧЧ Мадхя 16.156: Когато Шри Чайтаня Махапрабху накрая пристигна на границата на 
щата Ориса, един правителствен служител дойде там, за да Го посрещне. 
 
ЧЧ Мадхя 16.157: В продължение на два или четири дни, правителственият 
представител служеше на Господа. Той също така даде на Бога подробна информация 
за това, което предстоеше. 

ЧЧ Мадхя 16.158: Той информира Господа, че територията напред е управлявана от 
един мюсюлмански управник, който е пияница. В страх от този цар, никой не можеше 
да ходи свободно по пътя. 

ЧЧ Мадхя 16.159: Юрисдикцията на мюсюлманското правителство достигаше до 
Пичалада. Поради страх от мюсюлманите никой не смееше да пресече реката. 

ЧЧ Мадхя 16.160: Правителственият представител на Махараджа Пратапарудра 
информира Шри Чайтаня Махапрабху, че Той трябва да остане на границата на Ориса 
за няколко дни, за да може да бъде договорено мирно споразумение с мюсюлманския 
губернатор. По този начин Богът ще бъде в състояние да пресече реката спокойно в 
лодка. 

ЧЧ Мадхя 16.161: По това време, последовател на мюсюлманския губернатор 
пристигна преоблечен в лагера в Ориса. 

ЧЧ Мадхя 16.162-163: Мюсюлманският шпионин видя прекрасните характеристики на 
Шри Чайтаня Махапрабху и когато се върна при мюсюлманския губернатор, той му 
каза: "Един скитащ просяк е дошъл от Джаганнатха Пури с много освободени хора. 

ЧЧ Мадхя 16.164: Всички тези свети хора непрестанно възпяват Харе Кришна маха-
мантрата и всички се смеят, танцуват, пеят и плачат. 

ЧЧ Мадхя 16.165: Милиони и милиони хора отиват да Го видят и след като Го видят, 
не могат да се завърнат по домовете си. 

ЧЧ Мадхя 16.166: Всички тези хора сякаш полудяват. Те просто възпяват святото име 
на Кришна и танцуват. Понякога дори плачат и се търкалят по земята. 

ЧЧ Мадхя 16.167: Всъщност тези неща не могат дори да бъдат описани. Човек може да 
ги разбере само като ги види. Имайки предвид неговото влияние, аз Го приемам за 
Бога, Върховната Личност." 
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ЧЧ Мадхя 16.168: След като каза това, пратеникът започна да възпява светите имена 
на Хари и Кришна. Той също започна да се смее и да плаче, да танцува и да пее точно 
като луд. 

ЧЧ Мадхя 16.169: Когато мюсюлманският губернатор чу това, умът му се промени. 
След това той изпрати секретаря си при представителя на правителството в Орисса. 

ЧЧ Мадхя 16.170: Мюсюлманският секретар отиде да види Шри Чайтаня Махапрабху. 
Когато предложи почитта си в лотосовите нозе на Бога и изрече святото име на Господа 
"Кришна, Кришна," той също бе обзет от екстатична любов. 

ЧЧ Мадхя 16.171: След като се успокои, мюсюлманския секретар предложи поднесе 
си и информира представителя на правителството в Орисса. "Мюсюлманският 
губернатор ме изпрати тук. 

ЧЧ Мадхя 16.172: Ако сте съгласни, мюсюлманският губернатор ще дойде тук, за да се 
срещне с Шри Чайтаня Махапрабху и след това ще се върне. 

ЧЧ Мадхя 16.173: Мюсюлманският губернатор е много нетърпелив и той подаде тази 
петиция с голямо уважение. Това е предложение за мир. Не е нужно да се страхувате, 
че ще се бием." 

ЧЧ Мадхя 16.174: Чувайкки това предложение, представителят на правителството на 
Ориса, маха-патра, беше много учуден. Той си помисли: "Мюсюлманският губернатор 
е пияница. Кой е променил решението му? 

ЧЧ Мадхя 16.175: Навярно Шри Чайтаня Махапрабху е променил мнението  на 
мюсюлманина. Благодарение на Неговото присъствие и дори благодарение на 
споменаването Му, целият свят се освободен." 

ЧЧ Мадхя 16.176: След като си помисли това, маха-патра незабавно каза на 
мюсюлманския секретар: "Това е голямо щастие за вашия губернатор. Нека дойде да 
посети Шри Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 16.177: Все пак, нека се разберем, че той трябва да дойде тук без оръжие. 
Може да вземе със себе си пет или седем слуги." 

ЧЧ Мадхя 16.178: Секретарят се върна при мюсюлманския губернатор и го уведоми за 
тази новина. Обличайки се като индус, мюсюлманският губернатор отиде да види Шри 
Чайтаня Махапрабху. 
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ЧЧ Мадхя 16.179: Виждайки Шри Чайтаня Махапрабху от далечно разстояние, 
мюсюлманския губернатор падна на земята и поднесе почитания. Сълзи закапаха от 
очите му и той ликуваше от екстатични емоции. 

ЧЧ Мадхя 16.180: Наближавайки по този начин, мюсюлманския губернатор беше 
почтително представен пред Шри Чайтаня Махапрабху от маха-патра. Губернаторът 
се изправи пред Господа с допрени длани и започна да възпява святото име на Кришна. 

ЧЧ Мадхя 16.181: След това губернаторът покорно попита: "Защо съм роден в 
мюсюлманско семейство? Това се счита за ниско раждане. Защо върховният промисъл 
не ми даде раждане в хиндуистко семейство? 

ЧЧ Мадхя 16.182: Ако бях приел раждане в хиндуистко семейство, щеше да е лесно за 
мен да остана близо до Твоите лотосови нозе. Тъй като тялото ми сега е безполезно, 
позволи ми да умра веднага." 

ЧЧ Мадхя 16.183: След като изслуша смиреното изявление на губернатора, маха-
патра бе обзет от радост. Той прегърна лотосовите нозе на Шри Чайтаня Махапрабху и 
поднесе следните молитви. 

ЧЧ Мадхя 16.184: "Просто чувайки святото Ти име, един чандала, най-низшият сред 
хората, може да бъде пречистен. Сега този обусловената душа получи Твоята лична 
среща. 

ЧЧ Мадхя 16.185: Не е чудо, че този мюсюлмански губернатор постигна такива 
резултати. Просто като Те видя, всичко това стана възможно. 

ЧЧ Мадхя 16.186: Какво да говорим за духовното израстване на хора, които виждат 
Върховния Бог лице в лице, дори човек, роден в семейство на кучеядци, става веднага 
способен да извършва ведически жертвоприношения, ако веднъж изрече святото име на 
Върховния Бог или Го възпява, слуша за Неговите забавления, предлага Му почитания 
или Го помни. " 

ЧЧ Мадхя 16.187: Шри Чайтаня Махапрабху тогава погледна с милост към 
мюсюлманския губернатор. Давайки му увереност, Той го помоли да възпява светите 
имена "Кришна" и "Хари". 

ЧЧ Мадхя 16.188: Мюсюлманският губернатор каза: "Тъй като Ти толкова любезно ме 
прие, моля Те, дай ми инструкция, така че да мога да извърша служене." 
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ЧЧ Мадхя 16.189: Мюсюлманският губернатор се молеше за освобождение от 
неограничените греховни реакции, които си бе навлякъл по-рано, завиждайки на 
брамините и ваишнавите, и е убивайки крави. 

ЧЧ Мадхя 16.190: Тогава Мукунда Датта каза на мюсюлманския губернатор: "Скъпи  
господине, моля те, чуй ме. Шри Чайтаня Махапрабху иска да отиде на брега на Ганг. 

ЧЧ Мадхя 16.191: Моля, помогни Му по всякакъв начин да може да отиде там. Това е 
първата ти голяма инструкция, и ако може да я следваш,  ще извършиш велико 
служене." 

ЧЧ Мадхя 16.192: След това мюсюлманският губернатор поднесе молитви в 
лотосовите нозе на Шри Чайтаня Махапрабху, както и в лотосовите нозе на всички 
Негови предани. Сетне губернаторът си тръгна. Несъмнено той беше много 
удовлетворен. 

ЧЧ Мадхя 16.193: Преди губернаторът да си тръгне, маха-патра го прегърна и му 
поднесе много подаръци. По този начин той създаде приятелство с него. 

ЧЧ Мадхя 16.194: На следващата сутрин губернаторът изпрати секретаря си с 
множество добре украсени лодки да преведе Шри Чайтаня Махапрабху до другата 
страна на реката. 

ЧЧ Мадхя 16.195: Маха-патра пресече реката с Шри Чайтаня Махапрабху и когато 
стигнаха до другия бряг, мюсюлманският губернатор лично посрещна Господа и се 
поклони в лотосовите Му нозе. 

ЧЧ Мадхя 16.196: Една от лодките беше съвсем нова и имаше стая в средата. Това бе 
лодката, с която пътуваха Шри Чайтаня Махапрабху и Неговите придружители. 

ЧЧ Мадхя 16.197: Накрая Шри Чайтаня Махапрабху се сбогува с маха-патра. 
Застанал на брега на реката и гледайки към лодката, маха-патра започна да плаче. 

ЧЧ Мадхя 16.198: Мюсюлманският губернатор лично придружи Шри Чайтаня 
Махапрабху. Боейки се от пирати, губернаторът взе десет лодки пълни с много 
войници. 

ЧЧ Мадхя 16.199: Мюсюлманският губернатор, придружавайки Шри Чайтаня 
Махапрабху, премина Мантрешвара. Това място бе много опасно от пирати. Той отведе 
Господа до едно място на име Пичалда, което беше близо до Мантрешвара. 
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ЧЧ Мадхя 16.200: Накрая Шри Чайтаня Махапрабху се сбогува с губернатора. 
Силната екстатична любов, проявявана от областния управител, не може да се опише. 

ЧЧ Мадхя 16.201: Забавленията на Бог Шри Чайтаня Махапрабху са до едно 
необикновени. Който слуша за Неговите дейности се прославя, а животът му става 
съвършен. 

ЧЧ Мадхя 16.202: Най-накрая Богът достигна Панихати и в знак на милост Той даде на 
капитана на лодката една от личните си дрехи. 

ЧЧ Мадхя 16.203: Мястото, наречено Панихати, е разположено на брега на Ганг. След 
като чуха, че Шри Чайтаня Махапрабху е пристигнал, всички хора се събраха както на 
сушата, така и във водата. 

ЧЧ Мадхя 16.204: Най-сетне Шри Чайтаня Махапрабху бе отведен от Рагхава 
Пандита. Голяма тълпа се беше събрала по протежението на пътя и Богът достигна 
жилището на Рагхава Пандита с голяма трудност. 

ЧЧ Мадхя 16.205: Богът остана в дома на Рагхава Пандита само един ден. На 
следващата сутрин Той отиде до Кумарахатта, където живееше Шриваса Тхакура. 

ЧЧ Мадхя 16.206: От дома на Шриваса Тхакура Богът отиде в дома на Шивананда 
Сена и след това до къщата на Васудева Датта. 

ЧЧ Мадхя 16.207: Богът остана известно време в къщата на Видия-вачаспати, но тъй 
като тя бе твърде пренаселена, Той отиде в Кулия. 

ЧЧ Мадхя 16.208: Когато Богът бе в къщата на Мадхава даса, стотици хиляди хора 
дойдоха да го видят. 

ЧЧ Мадхя 16.209: Богът остана там в продължение на седем дни и дари избавление на 
всички видове престъпници и грешници. 

ЧЧ Мадхя 16.210: След като напусна Кулия, Шри Чайтаня Махапрабху посети дома на 
Адвейта Ачария в Шантипура. Там бе и майката на Господа, Шачимата, която Го 
посрещна и по този начин се освободи от своето голямо нещастие. 

ЧЧ Мадхя 16.211: Сетне Богът посети селото, известно като Рамакели и мястото, 
известно като Канаи Наташала. От там Той се завърна в Шантипура. 

ЧЧ Мадхя 16.212: Шри Чайтаня Махапрабху остана в Шантипура в продължение на 
десет дни. Всичко това е описано много обширно от Вриндавана даса Тхакура. 
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ЧЧ Мадхя 16.213: Аз няма да разказвам тези случки, тъй като те вече са описани от 
Вриндавана даса Тхакура. Не е необходимо да се повтаря една и съща информация, тъй 
като подобно повторение несъмнено ще увеличи размера на тази книга. 

ЧЧ Мадхя 16.214-215: Тези разкази показват как Шри Чайтаня Махапрабху се среща с 
братята Рупа и Санатана и как Нрисимхананда украси пътя. Аз вече описах това по-
рано в резюмето на тази книга; затова няма да повторя разказите тук. 

ЧЧ Мадхя 16.216: Когато Шри Чайтаня Махапрабху се завърна в Шантипура, 
Рагхунатха даса дойде да се срещне с Него. 

ЧЧ Мадхя 16.217: Двама братя на име Хираня и Говардхана, жители на Саптаграма, 
имаха годишен доход от 1,200,000 рупии. 

ЧЧ Мадхя 16.218: Хираня Маджумадара и Говардхана Маджумадара бяха много 
богати и великодушни. Те бяха добре възпитани и посветени в браминската култура. 
Принадлежаха на аристократично семейство, а сред религиозните хора бях най-
изтъкнатите. 

ЧЧ Мадхя 16.219: Практически всички брамини, пребиваващи в Надия, бяха зависими 
от милосърдието на Хираня и Говардхана, който им даваха пари, земя и села. 

ЧЧ Мадхя 16.220: Ниламбара Чакраварти, дядото на Шри Чайтаня Махапрабху, бе 
много почитан от двамата братя, но Ниламбара Чакраварти се отнасяше към тях като 
към свои братя. 

ЧЧ Мадхя 16.221: Някога, тези двама братя бяха извършели много служене към 
Мишра Пурандара, бащата на Шри Чайтаня Махапрабху. Поради това, Богът ги 
познаваше много добре. 

ЧЧ Мадхя 16.222: Рагхунатха даса бе син на Говардхана Маджумадара. От детство той 
бе незаинтересован от материалната наслада. 

ЧЧ Мадхя 16.223: Когато Шри Чайтаня Махапрабху се завърна в Шантипура след 
приемането на ордена на отречението, Рагхунатха Даса се срещна с Него. 

ЧЧ Мадхя 16.224: Когато Рагхунатха Даса отиде да види Шри Чайтаня Махапрабху, 
той падна в лотосовите нозе на Бога в екстатична любов. Проявявайки милостта си към 
него, Богът го докосна с нозете си. 
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ЧЧ Мадхя 16.225: Бащата на Рагхунатха даса, Говардхана, винаги извършваше много 
служене към Адвейта Ачария. Затова Адвейта Ачария бе много доволен от 
семейството. 

ЧЧ Мадхя 16.226: Когато Рагхунатха даса бе там, Адвейта Ачария го удостои с чест, 
като му даде останките от храната на Господа. Така Рагхунатха даса извършваше 
служене в продължение на пет или седем дни към лотосовите нозе на Бога. 

ЧЧ Мадхя 16.227: След като се сбогува с Рагхунатха даса, Шри Чайтаня Махапрабху 
се завърна в Джаганнатх Пури. След завръщането си у дома, Рагхунатха даса полудя от 
екстатична любов. 

ЧЧ Мадхя 16.228: Рагхунатха даса бягаше от дома си отново и отново, за да отиде в 
Джаганнатха Пури, а баща му го връзваше, за да го върне обратно. 

ЧЧ Мадхя 16.229: Баща му дори бе назначил петима стражи го пазят денем и нощем. 
Четири лични служители бяха заети да се грижат за неговия комфорт, а двама брамина 
бяха заети да му готвят. 

ЧЧ Мадхя 16.230: По този начин, единадесет души непрекъснато пазеха Рагхунатха 
Даса под контрол. Така той не може да отиде в Джаганнатх Пури и поради това беше 
много нещастен. 

ЧЧ Мадхя 16.231: Когато Рагхунатха даса научи, че Шри Чайтаня Махапрабху e 
пристигнал в Шантипура, той отправи молба към баща си. 

ЧЧ Мадхя 16.232: Рагхунатха даса попита баща си: "Моля, дай ми разрешение да 
отида да видя лотосовите нозе на Бога. Ако не го направиш, няма да мога да удържа 
живота си в това тяло." 

ЧЧ Мадхя 16.233: Изслушвайки тази молба, бащата на Рагхунатха даса се съгласи. 
Давайки му много слуги и принадлежности, бащата го изпрати да види Шри Чайтаня 
Махапрабху, като го помоли да се върне скоро. 

ЧЧ Мадхя 16.234: Седем дни Рагхунатха даса бе с Шри Чайтаня Махапрабху в 
Шантипура. През тези дни и нощи, той размисляше по следния начин. 

ЧЧ Мадхя 16.235: Рагхунатха даса си мислеше: "Как да бъда в състояние да се измъкна 
от ръцете на стражарите? Как ще мога да замина с Шри Чайтаня Махапрабху до 
Нилачала?" 
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ЧЧ Мадхя 16.236: Тъй като Шри Чайтаня Махапрабху е всезнаещ, Той можеше да 
разбере мислите на Рагхунатха даса. Затова Богът му даде инструкции със следните 
насърчителни думи. 

ЧЧ Мадхя 16.237: "Бъди търпелив и се върни у дома. Не бъди безумец. Скоро ще 
бъдеш в състояние да пресечеш океана на материалното съществуване. 

ЧЧ Мадхя 16.238: Не трябва да се превръщаш в отдаден циркаджия и да ставаш мним 
отреченик. За момента се радвай на материалния свят по подобаващ начин и не се 
привързвай към него." 

ЧЧ Мадхя 16.239: Шри Чайтаня Махапрабху продължи: "В сърцето си трябва да 
съхраниш верността си, но отвън може да се държиш като обикновен човек. Така 
Кришна скоро ще бъде много доволен и ще те избави от лапите на мая. 

ЧЧ Мадхя 16.240: Ти можеш да Ме видиш в Нилачала, Джаганнатх Пури, когато се 
върна от посещението си във Вриндаван. В това време може да измислиш някой начин 
за бягство. 

ЧЧ Мадхя 16.241: Какви средства ще се наложи да използваш по това време ще ти 
бъде разкрито от Кришна. Ако някой има милостта на Кришна, никой не може да го 
спре." 

ЧЧ Мадхя 16.242: По този начин Шри Чайтаня Махапрабху се сбогува с Рагхунатха 
даса, който се завърна у дома си и направи точно това, което Господът му бе казал. 

ЧЧ Мадхя 16.243: След завръщането си у дома, Рагхунатха даса спря лудостта и 
външното псевдо отречение и се зае с домашните си задължения без привързаност към 
тях. 

ЧЧ Мадхя 16.244: Когато бащата и майката на Рагхунатха Даса видяха, че синът им се 
държи като стопанин, те станаха много щастливи. Поради това те ослабиха охраната. 

ЧЧ Мадхя 16.245-246: Междувременно, в Шантипура, Шри Чайтаня Махапрабху 
събра всички Свои отдадени - начело с Адвейта Ачария и Нитянанда Прабху - прегърна 
ги до един и поиска тяхното разрешение да се върне в Джаганнатха Пури. 

ЧЧ Мадхя 16.247: Тъй като ги срещна в Шантипура, Шри Чайтаня Махапрабху 
помоли всички предани не да ходят в Джаганнатха Пури тази година. 
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ЧЧ Мадхя 16.248: Шри Чайтаня Махапрабху каза: "Аз със сигурност ще отида до 
Вриндавана от Джаганнатха Пури. Ако всички вие Ми дадете разрешение, ще се върна 
тук отново без затруднения." 

ЧЧ Мадхя 16.249: Прегръщайки нозете на майка си, Шри Чайтаня Махапрабху много 
смирено поиска нейното разрешение. Така тя Го остави да отиде във Вриндавана. 

ЧЧ Мадхя 16.250: Шримати Шачидеви бе изпратена обратно в Навадвипа, а Богът и 
Неговите предани тръгнаха за Джаганнатха Пури, Ниладри. 

ЧЧ Мадхя 16.251: Отдадените, които придружаваха Шри Чайтаня Махапрабху 
извършваха всички видове служения по пътя към Нилачала, Джаганнатха Пури. По 
този начин в голямо щастие Богът завърна. 

ЧЧ Мадхя 16.252: Когато Шри Чайтаня Махапрабху пристигна в Джаганнатха Пури, 
Той посети храма на Господа. Новината, че се е завърнал, се разпространи из целия 
град. 

ЧЧ Мадхя 16.253: Всички отдадените отидоха и се срещнаха с Бога в голямо щастие. 
Богът прегърна всеки от тях в голяма екстатична любов. 

ЧЧ Мадхя 16.254: Каши Мишра, Рамананда Рая, Прадюмна, Сарвабхаума Бхаттачария, 
Ванинатха Рая, Шикхи Махити и всички останали отдадени се срещнаха с Шри 
Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 16.255: Гададхара Пандита също дойде и се срещна с Господа. Пред всички 
предани, Шри Чайтаня Махапрабху заговори както следва. 

ЧЧ Мадхя 16.256: "бях решил да отида до Вриндавана през Бенгал, за да видя майка си 
и река Ганг. 

ЧЧ Мадхя 16.257: Така аз отидох в Бенгал, но хиляди отдадени Ме последваха. 

ЧЧ Мадхя 16.258: Стотици хиляди хора идваха да Ме видят от любопитство и се събра 
такава голяма тълпа, че не можеше да се върви свободно по пътя. 

ЧЧ Мадхя 16.259: Наистина, тълпата беше толкова голяма, че къщата и доварите на 
къщата, където отседнах, бяха унищожени, и накъдето и да погледнех виждах само 
големи тълпи. 

ЧЧ Мадхя 16.260: С голяма трудност отидох до град Рамакели, където се срещнах с 
двама братя на име Рупа и Санатана. 
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ЧЧ Мадхя 16.261: Тези двама братя са велики отдадени и подходящи приемници на 
милостта на Кришна, но в техните обикновения си живот са държавни служители, 
министри на краля. 

ЧЧ Мадхя 16.262: Шрила Рупа и Санатана са много опитни в областта на 
образованието, преданото служене, интелигентността и силата, но въпреки това си 
мислят, че са по-нищожни от сламка на улицата. 

ЧЧ Мадхя 16.263-264: Наистина, смирението на тези двама братя може да разтопи 
дори и камък. Тъй като бях много доволен от поведението им, Аз им казах:" Въпреки, 
че и двамата сте много възвишени, вие считайте себе си нищожни и затова Кришна 
много скоро ще ви избави." 

ЧЧ Мадхя 16.265-266: "След като им казах това, Аз се сбогувах, но като си тръгвах, 
Санатана Ми каза:" Не е подходящо човек да бъде следван от много хилядна тълпа, 
когато отива във Вриндавана." 

ЧЧ Мадхя 16.267: Въпреки, че чух това, Аз не му обърнах внимание, а на сутринта 
отидох до мястото, наречено Канаи Наташала. 

ЧЧ Мадхя 16.268: През нощта, обаче, размислих над думите на Санатана. 

ЧЧ Мадхя 16.269: Реших, че Санатана бе много прав. Със сигурност щях да бъда 
последван от голяма тълпа, а когато хората видят толкова много народ, те със 
сигурност ще Ме смъмрят, казвайки: " Ето още един измамник." 

ЧЧ Мадхя 16.270: После започнах да обмислям, че Вриндавана е много уединено 
място, непобедимо е и много трудно да се постигне. Ето защо реших да отида там сам, 
или най-много с още само един човек. 

ЧЧ Мадхя 16.271: Мадхавендра Пури отиде до Вриндавана сам, и Кришна, под 
претекст че му дава мляко, му бе дарил Своя даршан.” 

ЧЧ Мадхя 16.272: Разбрах, че щях да отида във Вриндавана като магьосник с парада 
си, а това със сигурност не е добре. Никой не трябва да ходи до Вриндавана с толкова 
много хора. 

ЧЧ Мадхя 16.273: Затова реших да отида сам или най-много с един слуга. По този 
начин пътуването Ми до Вриндавана ще бъде красиво. 

ЧЧ Мадхя 16.274: Аз си помислих: ‘Вместо да отида до Вриндавана сам, отивам с 
войници и с биенето на барабани." 
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ЧЧ Мадхя 16.275: Ето защо Си казах: "Срам Ме е от Мене!" и много развълнуван се 
върнах на бреговете на Ганг. 

ЧЧ Мадхя 16.276: След това оставих всички предани там и взех само пет или шест 
човека с Мен. 

ЧЧ Мадхя 16.277: Желая всички вие да сте доволни от Мен и да Ми дадете добър 
съвет. Кажете Ми как ще да мога да отида до Вриндавана без пречки. 

ЧЧ Мадхя 16.278: Оставих Гададхара Пандита тук и той стана много нещастен. 
Поради тази причина не можех да отида до Вриндавана". 

ЧЧ Мадхя 16.279: Окуражен от думите на Шри Чайтаня Махапрабху, Гададхара 
Пандита потъна в екстатична любов. Прегърнал лотосовите нозе на Бога, той заговори с 
голямо смирение. 

ЧЧ Мадхя 16.280: Гададхара Пандита каза: "Където си Ти, там е Вриндавана, както и 
река Ямуна, река Ганг и всички други места за поклонение. 

ЧЧ Мадхя 16.281: Въпреки, че където си Ти, там е Вриндавана, Ти въпреки това 
отиваш до Вриндавана само, за да напътстваш хората. Така или иначе, Ти ще направиш 
всичко, което мислиш, че е най-добро." 

ЧЧ Мадхя 16.282: Използвайки тази възможност, Гададхара Пандита каза: "Четирите 
месеца на дъждовния сезон тъкмо започнаха сега и затова трябва да прекараш 
следващите четири месеца в Джаганнатха Пури. 

ЧЧ Мадхя 16.283: След като останеш тук в продължение на четири месеца, ще бъдеш 
свободен да направиш каквото Ти харесва. Всъщност, никой не може да Те спре да 
заминеш или да останеш." 

ЧЧ Мадхя 16.284: След като изслушаха тези думи преданите, присъстващи в 
лотосовите нозе на Шри Чайтаня Махапрабху заявиха, че Гададхара Пандита изразява 
правилно тяхното желание. 

ЧЧ Мадхя 16.285: Помолен от всички предани, Шри Чайтаня Махапрабху се съгласи 
да остане в Джаганнатха Пури в продължение на четири месеца. Като чу това, цар 
Пратапарудра стана много щастлив. 

ЧЧ Мадхя 16.286: Този ден Гададхара Пандита отправи покана към Шри Чайтаня 
Махапрабху и Господът прие обяда си при него заедно с другите предани. 
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ЧЧ Мадхя 16.287: Никое обикновеното човешко същество не може да опише любовта, 
с която Гададхара Пандита поднасяше храната, нито любовта, с която Шри Чайтаня 
Махапрабху вкусваше тази храна. 

ЧЧ Мадхя 16.288: По този начин Шри Чайтаня Махапрабху извършваше Своите 
забавления, които са безгранични и непроницаеми. По един или друг начин те бяха 
описани накратко. Не е възможно да се опишат подробно. 

ЧЧ Мадхя 16.289: Въпреки че Бог Анантадева винаги описва забавленията на Господ с 
хилядите си усти, Той не може да стигне до края дори и на едно от забавления на Бога. 

ЧЧ Мадхя 16.290: 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 

 
Богът пътува до Вриндавана 

 
 
 
ЧЧ Мадхя 17.1: По пътя си към Вриндаванa, Бог Шри Чайтаня Махапрабху мина през 
гората Джарикханда и увлече всички тигри, слонове, сърни и птици да пеят и танцуват 
Харе Кришна маха-мантрата. Горските обитатели се изпълниха с възвишена любов.  
 
ЧЧ Мадхя 17.2: 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 Мадхя 17.3: С настъпването на есента Шри Чайтаня Махапрабху реши да посети 
Вриндавана. Той се срещна с Рамананда Рая и Сварупа Дамодара Госвами на едно 
уединено място, за да обсъди пътуването.    
 
ЧЧ Мадхя 17.4: Богът помоли Рамананда Рая и Сварупа Дамодара Госвами да Му 
помогнат да посети Вриндавана.  
 
ЧЧ Мадхя 17.5: Шри Чайтаня Махапрабху каза, „Ще потегля рано сутринта и ще мина 
незабелязано през гората. Ще пътувам сам, няма да взимам никого със себе си.  
 
ЧЧ Мадхя 17.6: Ако някой пожелае да Ме последва, моля, спрете го. Не искам да имам 
спътници. 
 
ЧЧ Мадхя 17.7: Моля, дайте ми вашето разрешение с радост и не тъжете за Мен. Ако 
вие сте радостни, Аз също ще бъда радостен, докато пътувам към Вриндавана.“ 
 
ЧЧ Мадхя 17.8: При тези думи Рамананда Рая и Сварупа Дамодара Госвами 
отговориха, „Скъпи Боже, Ти си съвършено независим. Тъй като не зависиш от никого, 
ще направиш, каквото намериш за добре. 
 
ЧЧ Мадхя 17.9: Скъпи Боже, имаме една единствена молба. Както сам каза - ще бъдеш  
радостен, ако ние сме изпълнени с радост. Ти сам изрече това.  
 
ЧЧ Мадхя 17.10: Ако милостиво приемеш нашата единствена молба, бихме се 
изпълнили с радост.  
 
ЧЧ Мадхя 17.11: Боже наш, молим те, вземи със себе си един добър брахмана. Докато 
пътуваш, той ще събира милостиня за Теб, ще Ти готви, ще Ти дава прасадам и ще 
носи стомната Ти. 
 
ЧЧ Мадхя 17.12: Ако пътуваш сам през джунглата, няма да има брахмана, който да Ти 
поднесе обяд. Затова, молим те, позволи поне един чист брахмана да бъде Твой 
спътник.“ 
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ЧЧ Мадхя 17.13: Шри Чайтаня Махапрабху каза, „Не бих взел никой от приближените 
Ми, защото ако избера един, всички останали ще бъдат натъжени. 
 
ЧЧ Мадхя 17.14: Спътникът Ми трябва да е някой нов познайник и трябва да е със 
спокоен ум. Ако намеря такъв човек, бих приел да го взема със себе си.“  
 
ЧЧ Мадхя 17.15: Тогава Сварупа Дамодара сподели, „Такъв е Балабхадра Бхаттачария, 
който Те почита силно. Той е честен, с богати познания и е напреднал в духовния път.  
 
ЧЧ Мадхя 17.16: Преди време той дойде с Теб от Бенгал. Силно желае да посети и 
види всички свети места за поклонение. 
 
ЧЧ Мадхя 17.17: Освен него, би могъл да вземеш още един брахмана, който да 
прислугва по време на пътуването и да се грижи за храната Ти. 
 
ЧЧ Мадхя 17.18: Ако вземеш със себе си и него, много бихме се радвали. Ако двамина 
споделят пътя Ти през джунглата, със сигурност няма да има никакви трудности или 
неудобство. 
 
ЧЧ Мадхя 17.19: Вторият брахмана ще носи дрехата и стомната Ти, а Балабхадра 
Бхаттачария  ще събира милостиня и ще Ти готви.“ 
 
ЧЧ Мадхя 17.20: Шри Чайтаня Махапрабху прие молбата на Сварупа Дамодара и се 
съгласи да вземе със себе си Балабхадра Бхаттачария .  
 
ЧЧ Мадхя 17.21: Нощта преди тръгването Шри Чайтаня Махапрабху посети Бог 
Джаганнатха и прие Неговата благословия. Малко преди развиделяване Богът се 
събуди и веднага потегли, без никой да Го види.  
 
ЧЧ Мадхя 17.22: Понеже Богът потегли незабелязано и отдадените не Го видяха 
призори, те започнаха трескаво да Го търсят.  
 
ЧЧ Мадхя 17.23: За да успокои суматохата, Сварупа Дамодара каза на преданите за 
пътуването на Шри Чайтаня Махапрабху. Всички се смълчаха, когато разбраха за 
решението Му.  
 
ЧЧ Мадхя 17.24: Богът остави познатите пътища и пое по обиколен път. Мина покрай 
град Катака, който остана от дясната Му страна и тръгна през гората.  
 
ЧЧ Мадхя 17.25: Докато вървеше през дълбоката гора, Богът възпяваше святото име 
на Кришна. Когато го виждаха, тигрите и слоновете Му правеха път.  
 
ЧЧ Мадхя 17.26: Докато Богът преминаваше през джунглата, изпълнен с екстаз, стада 
тигри, слонове, носорози и глигани се стичаха към Него, а Той вървеше съвсем близо 
до тях.  
 
ЧЧ Мадхя 17.27: При вида им Балабхадра Бхаттачария се изпълваше със страх, но под 
влиянието на Шри Чайтаня Махапрабху всички животни стояха настрана.  
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ЧЧ Мадхя 17.28: Веднъж един тигър лежеше на пътеката и докато си проправяше път, 
преизпълнен с екстатична любов, Шри Чайтаня Махапрабху докосна тигъра с крака си.  
 
ЧЧ Мадхя 17.29: Богът каза, „Пей святото име на Кришна!“ Тигърът веднага се 
изправи на крака и започна да танцува и да пее „Кришна! Кришна!“ 
 
ЧЧ Мадхя 17.30: Друг ден, докато Шри Чайтаня Махапрабху се къпеше в една река, 
шумно стадо слонове дойде на водопой.  
 
ЧЧ Мадхя 17.31: Докато Богът се къпеше и мълвеше думите на Гаятри мантрата, 
слоновете застанаха пред него. Богът веднага ги изпръска с вода и ги подкани да 
възпеят името на Кришна.  
 
ЧЧ Мадхя 17.32: Слоновете, чийто тела бяха докоснати от разпръсканата от Бога вода, 
започваха да повтарят „Кришна! Кришна!“, танцуваха и пееха в екстаз.  
 
ЧЧ Мадхя 17.33: Някои слонове падаха на земята, а други - издаваха силни звуци в 
екстаз. При тази гледка, Балабхадра Бхаттачария силно се удиви. 
 
ЧЧ Мадхя 17.34: Понякога Шри Чайтаня Махапрабху пееше на висок глас, докато 
минаваше през джунглата. Когато чуваха сладкия Му напев, кошутите се стичаха към 
Него.  
 
ЧЧ Мадхя 17.35: Обгърнати от вибриращия глас на Бога, кошутите Го следваха – от 
ляво и от дясно. Докато произнасяше стихове, Богът ги милваше, изпълнен с 
любопитство.  
 
ЧЧ Мадхя 17.36: „Блажени са всички тези неразумни елени, защото доближиха сина 
на Нанда Махарадж, който е облечен в красиви одежди и свири на флейтата си. 
Наистина както кошутите, така и елените почитат Бога с очи, изпълнени с обич и 
любов.“139  
 
ЧЧ Мадхя 17.37: Докато Шри Чайтаня Махапрабху вървеше през джунглата, се 
приближиха пет или седем тигъра. Те се присъединиха към елените и последваха Бога.  
 
ЧЧ Мадхя 17.38: Като видя как тигрите и елените Го следват, Шри Чайтаня 
Махапрабху си спомни за земите на Вриндавана и започна да рецитира стихове, 
описващи трансценденталните качества на Вриндавана.  
 
ЧЧ Мадхя 17.39: „Вриндавана е трансценденталният дом на Бога. Там не съществуват 
глад, гняв или жажда. Въпреки че са по естество враждебни едни към други, там 
живеят заедно, в трансцендентално приятелство, както хора, така и свирепи 
животни.“140  
 
ЧЧ Мадхя 17.40: Когато Шри Чайтаня Махапрабху каза „Пейте „Кришна! Кришна!“ 
тигрите и елените започнаха да пеят „Кришна!“ и да танцуват.  

                                                 
139 Шримад Бхагаватам 10.21.11 

140 Шримад Бхагаватам 10.13.60 
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ЧЧ Мадхя 17.41: Докато всички тигри и кошути танцуваха и подскачаха, Балабхадра 
Бхаттачария ги наблюдаваше в захлас.  
 
ЧЧ Мадхя 17.42: В действителност тигрите и елените започнаха да се прегръщат и да 
докосват муцуните си в целувка.  
 
ЧЧ Мадхя 17.43: При вида на тази хубава гледка, Шри Чайтаня Махапрабху се 
усмихна. След известно време Той остави животните и продължи по пътя си.  
 
ЧЧ Мадхя 17.44: Различни птици, включително паунът, видяха Шри Чайтаня 
Махапрабху и го последваха с песен и танц. Всички пееха в захлас святото име на 
Кришна.  
 
ЧЧ Мадхя 17.45: Дърветата и пълзящите растения ликуваха, когато Богът извикваше 
на висок глас „Харибол!“.  
 
ЧЧ Мадхя 17.46: Всички живи същества в гората Джарикханда - и движещите се, и 
неподвижните - бяха покорени от вибрацията на святото име на Бог Кришна, 
произнесено от Шри Чайтаня Махапрабху.  
 
ЧЧ Мадхя 17.47: Във всички селца, през които Богът минаваше, както и на всички 
места, където Той си почиваше по пътя, всички бяха пречистени и пробудени за 
предана любов към Бог.  
 
ЧЧ Мадхя 17.48-49: Когато някой чуеше песента на святото име от устата на Шри 
Чайтаня Махапрабху и друг поемеше същата песен от устата на предишния, и така с 
всеки следващ, тогава по силата на тази ученическа последователност всички хора във 
всички страни ставаха ваишнави.  Така всички запяваха светите имена на Кришна и 
Хари, танцуваха, плачеха и се усмихваха. 
 
ЧЧ Мадхя 17.50: Богът не винаги показваше открито екстатичното си настроение. За 
да избегне голямото струпване на хора, Богът притаяваше екстаза си.  
 
ЧЧ Мадхя 17.51: Въпреки че Шри Чайтаня Махапрабху не винаги разкриваше 
естествената си екстатична любов, всички се превръщаха в чисти предани дори само  
когато Го виждаха и чуваха.  
 
ЧЧ Мадхя 17.52: По пътя си Шри Чайтаня Махапрабху лично обиколи Бенгал, 
Източен Бенгал, Ориса и южните провинции, и привлече най-различни хора, като им 
дари Кришна съзнание.  
 
ЧЧ Мадхя 17.53: Когато Шри Чайтаня Махапрабху стигна до Джарикханда по пътя си 
към Матхура, Той откри, че хората там бяха почти нецивилизовани и бяха лишени от 
съзнание за Бог.  
 
ЧЧ Мадхя 17.54: Шри Чайтаня Махапрабху даде дори на Бхилите възможността да 
възпяват святото име и да достигнат платформата на екстатичната любов. По този 
начин Той ги приобщи. Кой има силата да разбере трансценденталните забавления на 
Бога? 
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ЧЧ Мадхя 17.55: Когато Шри Чайтаня Махапрабху преминаваше през гората 
Джарикханда, Той приемаше, че това е Вриндавана. Когато се качваше на хълмовете, 
считаше, че те са Говардхана.   
 
ЧЧ Мадхя 17.56: По същия начин, когато Шри Чайтаня Махапрабху достигна до една 
река, Той веднага прие, че това е реката Ямуна. Така, докато беше в гората, Той се 
изпълни със силна екстатична любов, танцуваше и се свличаше в ридания.  
 
ЧЧ Мадхя 17.57: Докато вървяха по пътя, Балабхадра Бхаттачария, когато можеше, 
събираше различни видове спанак, корени и плодове.  
 
ЧЧ Мадхя 17.58: Когато Шри Чайтаня Махапрабху приближеше някое село, пет или 
седем брахмана идваха и отправяха покана към Бога.   
 
ЧЧ Мадхя 17.59: Някой хора носеха зърно и го даваха на Балабхадра Бхаттачария . 
Други носеха прясно и кисело мляко, а трети – гхи и захар.  
 
ЧЧ Мадхя 17.60: В някои села нямаше брахмани. Въпреки това, предани от не-
брахмана семейства идваха и канеха Балабхадра Бхаттачария.  
 
ЧЧ Мадхя 17.61: Балабхадра Бхаттачария готвеше всякакви зеленчуци, събрани в 
гората, а Шри Чайтаня Махапрабху с радост приемаше приготвената храна.  
 
ЧЧ Мадхя 17.62-63: Балабхадра Бхаттачария поддържаше запас от зърнена храна, 
която беше годна в продължение на два до четири дни. В случаите, когато нямаше 
друга храна, той готвеше зърното със зеленчуци, спанак, корени и плодове, събрани в 
гората. 
 
ЧЧ Мадхя 17.64: Богът винаги беше радостен да се храни с горски зеленчуци, а беше 
още по-радостен, когато имаше възможност да се уедини на спокойно място.  
 
ЧЧ Мадхя 17.65: Балабхадра Бхаттачария обичаше толкова много Бога, че Му 
служеше с всеотдайност. Помощникът брахмана носеше стомната и дрехите.  
 
ЧЧ Мадхя 17.66: Богът се къпеше три пъти на ден в топлите води на водопадите. 
Сутрин и вечер се сгряваше на огън, подкладен от съчки от безграничната гора.  
 
ЧЧ Мадхя 17.67: Тъй като при пътуването си през тази отдалечена гора Шри Чайтаня 
Махапрабху се чувстваше много щастлив, веднъж Той каза следното.  
 
ЧЧ Мадхя 17.68: „Скъпи мой Бхаттачария, пътувам вече толкова време през гората и 
нито веднъж не изпитах дори и малко неудобство.  
 
ЧЧ Мадхя 17.69: Кришна е много милостив, особен към Мен. Той разкри милостта си, 
като Ме поведе по този горски път и така Ми достави голяма радост.  
 
ЧЧ Мадхя 17.70: Предишния път, реших да ида до Вриндавана и да се отбия да видя 
още веднъж Моята майка, реката Ганг, както и други предани.  
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ЧЧ Мадхя 17.71: Мислех да срещна още веднъж всички предани и да ги взема с Мен 
във Вриндавана.  
 
ЧЧ Мадхя 17.72: Отидох до Бенгал и бях много радостен да видя Моята майка, реката 
Ганг, както и преданите. 
 
ЧЧ Мадхя 17.73: Обаче, когато потеглих към Вриндавана, множество хора – с хиляди 
и милиони – се събраха и Ме последваха. 
 
ЧЧ Мадхя 17.74: Така вървях към Вриндавана с многобройни последователи, ала чрез 
думите на Санатана, Кришна Ми даде съвет. Така, поставяйки ми препятствия, Той ми 
показа пътя към Вриндавана през гората.  
 
ЧЧ Мадхя 17.75: Кришна е океан от милосърдие. Той е особено милостив към бедните 
и падналите. Без Неговата милост, щастието няма как да си проправи път.“ 
 
ЧЧ Мадхя 17.76: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху прегърна Балабхадра Бхаттачария 
и му каза, „Благодарение на твоето всеотдайно служене Аз съм безмерно щастлив 
сега.“ 
 
ЧЧ Мадхя 17.77: Балабхадра Бхаттачария отвърна: „Мили Боже, Ти си самият Кришна 
и затова си милостив. Аз съм само едно окаяно същество, а Ти ме дари с най-висша 
благодат. 
 
ЧЧ Мадхя 17.78: Господарю, аз съм най-последният окаяник, а Ти ме взе със себе си. С 
Твоята безмерна милост Ти прие храна, приготвена от мен. 
 
ЧЧ Мадхя 17.79: Ти ме направи Твой помощник, Гаруда, въпреки че не съм по-добър 
от прокудена врана. Ти си независимият Върховен Бог, изначалният Господ. 
 
ЧЧ Мадхя 17.80: Върховният Бог има формата на сач-чид-ананда-виграха141 - 
трансцендентално блаженство, знание и вечност. На Него предлагам смирените си 
почитания, защото дава на немия силата на красноречието и дарява на куция силата да 
прекоси планини. Такава е природата на Божията милост.“142 
 
ЧЧ Мадхя 17.81: По този начин Балабхадра Бхаттачария предложи молитвите си на 
Бога. Като Му служеше в настроение на екстатична любов, той успокояваше Божия ум.  
 
ЧЧ Мадхя 17.82: С голяма радост Богът пристигна на святото място, наречено Каши. 
Там Той се изкъпа във речния гхат, познат като Маникарника.  
 
ЧЧ Мадхя 17.83: По същото време в Ганг се къпеше Тапана Мишра, който беше много 
изненадан да види Бога.  
 

                                                 
141 Брахма Самхита 5.1 

142 Цитат от коментара „Бхавартха Дипика” към „Шримад Бхагаватам” 1.1.1 
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ЧЧ Мадхя 17.84: Тапана Мишра си мислеше, „Чух, че Шри Чайтаня Махапрабху е 
приел ордена на отречението.“ Като мислеше това, Тапана Мишра изпита голяма 
радост в сърцето си.  
 
ЧЧ Мадхя 17.85: Той докосна лотосовите нозе на Шри Чайтаня Махапрабху и се 
разрида. Богът го вдигна на крака и го прегърна.  
 
ЧЧ Мадхя 17.86: Тапана Мишра заведе Шри Чайтаня Махапрабху в храма на 
Вишвешвара. На излизане оттам, те видяха лотосовите нозе на Бог Бинду Мадхава.  
 
ЧЧ Мадхя 17.87: С голямо почитание Тапана Мишра прие Шри Чайтаня Махапрабху в 
дома си и Му служеше с грижа. В действителност, той се впусна в танц, развявайки 
дрехата си.  
 
ЧЧ Мадхя 17.88: Тапана Мишра изми лотосовите нозе на Шри Чайтаня Махапрабху и 
след това той и цялото му семейство пиха от благата вода. Той засвидетелства 
почитанията си и към Балабхадра Бхаттачария.  
 
ЧЧ Мадхя 17.89: Тапана Мишра покани Шри Чайтаня Махапрабху да обядва в дома 
му, а Балабхадра Бхаттачария приготви храната. 
 
ЧЧ Мадхя 17.90: Докато Шри Чайтаня Махапрабху си почиваше след обеда, синът на 
Тапана Мишра, Рагху, масажираше нозете Му.  
 
ЧЧ Мадхя 17.91: Остатъците от храната на Шри Чайтаня Махапрабху бяха споделени 
от членовете на семейството на Тапана Мишра. Когато се разнесе новината, че Богът е 
пристигнал, Чандрашекхара Го посети.  
 
ЧЧ Мадхя 17.92: Чандрашекхара беше приятел на Тапана Мишра и Шри Чайтаня 
Махапрабху го познаваше отдавна като Негов отдаден. Той беше лекар по каста, а по 
професия беше чиновник. По това време живееше във Варанаси.  
 
ЧЧ Мадхя 17.93: Когато Чандрашекхара влезе, той падна в лотосовите нозе на Шри 
Чайтаня Махапрабху и се разрида. Богът го изправи и го прегърна, изпълнен с 
безмерната си милост.  
 
ЧЧ Мадхя 17.94: Чандрашекхара каза, „Мой скъпи Боже, Ти ме дари с безмерната си 
милост, защото съм Твой отдавнашен слуга. Ти дойде тук лично, за да Те посетя. 
 
ЧЧ Мадхя 17.95: Заради предишните ми дела, живея във Варанси, но тук не чувам 
нищо друго освен думите „мая“ и „Брахман“.“ 
 
ЧЧ Мадхя 17.96: Чандрашекхара продължи: „Тук във Варанаси не се говори за нищо 
друго, освен за шестте философски тези. Въпреки това Тапана Мишра е много мил с 
мен и говори на теми, свързани с Бог Кришна. 
 
ЧЧ Мадхя 17.97: Мой мили Боже, ние двамата непрекъснато посвещаваме мислите си 
на Твоите лотосови нозе. Ти си всеведущата Върховна Божествена Личност, а ни дари с 
присъствието си. 
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ЧЧ Мадхя 17.98: Мили Боже, чух, че си се отправил към Вриндавана. Моля Те, остани 
тук във Варанаси за няколко дни и ни спаси, защото ние сме Твои слуги.“ 
 
ЧЧ Мадхя 17.99: Тапана Мишра тогава каза: „Мой мили Боже, докато си във 
Варанаси, моля Те, не приемай други покани освен моята.“ 
 
ЧЧ Мадхя 17.100: Въпреки че не беше предвидил това, Шри Чайтаня Махапрабху 
остана десет дни във Варанаси, за да уважи молбите на двамата си слуги. 
 
ЧЧ Мадхя 17.101: Във Варанаси живееше Махараштриян брахмана, който ежедневно 
посещаваше Шри Чайтаня Махапрабху. Този брахмана беше силно развълнуван от 
личната красота на Бога и екстатичната му любов към Кришна.  
 
ЧЧ Мадхя 17.102: Когато брахманите от Варанаси канеха Шри Чайтаня Махапрабху 
на обяд, Богът не приемаше техните покани с отговора „Поканен съм вече на друго 
място.“ 
 
ЧЧ Мадхя 17.103: Всеки ден Той отклоняваше поканите им, защото се опасяваше да не 
попадне в компанята на Маявади санняси.  
 
ЧЧ Мадхя 17.104: Имаше един известен Маявади санняси, наричан Пракашананда 
Сарасвати, който въвеждаше многобройните си последователи във философията на 
Веданта.  
 
ЧЧ Мадхя 17.105: Един брахман, който с очите си видя чудното поведение на Шри 
Чайтаня Махапрабху, дойде при Пракашананда Сарасвати и му разказа за величието на 
Бога.  
 
ЧЧ Мадхя 17.106: Брахманът сподели с Пракашананда Сарасвати: „Има един санняси, 
който дойде от Джаганнатха Пури. Безсилен съм да опиша Неговата благодатна сила и 
величието Му.  
 
ЧЧ Мадхя 17.107: Всичко в този санняси е прекрасно. Той има стройно и красиво тяло, 
а ликът Му блести като чисто злато. 
 
ЧЧ Мадхя 17.108: Той има ръце, които достигат до коленете Му, а очите Му са като 
листенца на лотос. В Неговото лице са видни всички трансцендентални символи на 
Върховния Бог. 
 
ЧЧ Мадхя 17.109: Когато човек съзре всички тези характеристики, той Го вижда като 
самия Нараяна. Всеки, който Го види, веднага започва да възхвалява святото име на 
Кришна.  
 
ЧЧ Мадхя 17.110: Чували сме за симптомите на първокласния предан от „Шримад-
Бхагаватам” и всички тези признаци са ясно различими в тялото на Шри Чайтаня 
Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 17.111: Устните Му непрекъснато мълвят святото име на Кришна, а от 
очите Му непрестанно се стичат сълзи, сравними с водите на Ганг. 
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ЧЧ Мадхя 17.112: Понякога Той танцува, смее се, пее и плаче, а понякога издига глас 
като същински лъв. 
 
ЧЧ Мадхя 17.112: Неговото име, Кришна Чайтаня, носи благодат на света. Всичко 
Негово – името Му, формата Му, качествата Му – са несравними. 
 
ЧЧ Мадхя 17.114: Дори само при вида Му, човек разбира, че Той притежава всички 
характеристики на Върховния Бог. Такива характеристики са изключителна рядкост. 
Кой би повярвал?“ 
 
ЧЧ Мадхя 17.115: Пракашананда Сарасвати дълго се смя, като чу описанието на 
брахмана. С подигравки и присмех, той му каза следните думи.  
 
ЧЧ Мадхя 17.116: Пракашананда Сарасвати каза: „Да, чух за Него. Санняси от Бенгал 
е и е много сантиментален. Чух, също, че принадлежи на Бхарати-сампрадая, тъй като 
е ученик на Кешава Бхарати. Въпреки това, Той не е истински учител.“ 
 
ЧЧ Мадхя 17.117: Пракашананда Сарасвати продължи, „Знам, че се казва Чайтаня и че 
Го следват много разнежнени типове. Неговите последователи танцуват с Него и Той 
пътува от страна в страна, от село в село. 
 
ЧЧ Мадхя 17.118: Който и да Го види, Го приема като Върховния Бог. Тъй като има 
мистична сила, с която хипнотизира хората, всеки който Го види, попада в заблуда. 
 
ЧЧ Мадхя 17.119: Сарвабхаума Бхаттачария е надарен учен, но чух, че и той се е 
побъркал, откакто общува с този Чайтаня. 
 
ЧЧ Мадхя 17.120: Този Чайтаня е санняси само на име. Всъщност Той е първокласен 
измамник. Във всеки случай, Неговият сантиментализъм няма да намери голям отзвук 
тук в Каши. 
 
ЧЧ Мадхя 17.121: Не посещавай Чайтаня. Посвети се само на Веданта. Ако общуваш 
с парвенюта, ще се погубуш за този и за следващия свят.“ 
 
ЧЧ Мадхя 17.122: Докато слушаше Пракашананда Сарасвати да говори по този начин 
за Шри Чайтаня Махапрабху, брахманът се натъжи. Пеейки святото име на Кришна, 
той веднага напусна. 
 
ЧЧ Мадхя 17.123: Умът на брахмана вече беше пречистен, защото бе видял Върховния 
Бог, Шри Чайтаня Махапрабху. Затова той отиде при Шри Чайтаня Махапрабху и Му 
разказа за случилото се при Маявади санняси Пракашананда.  
 
ЧЧ Мадхя 17.124: Като чу тези думи Шри Чайтаня Махапрабху се усмихна меко. 
Брахманът отново заговори на Бога.  
 
ЧЧ Мадхя 17.125: Брахманът каза: „Когато изрекох Твоето име пред него, той веднага 
потвърди факта, че знае името Ти. 
 
ЧЧ Мадхя 17.126: Докато те хулеше, той три пъти произнесе името Ти, като каза 
„Чайтаня, Чайтаня, Чайтаня“. 
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ЧЧ Мадхя 17.127: Въпреки че изрече името Ти три пъти, той нито веднъж не каза 
„Кришна“. Много се натъжих, понеже изричаше името Ти с презрение. 
 
ЧЧ Мадхя 17.128: Защо Пракашананда не можеше да изрече имената „Кришна” и 
„Хари“? А три пъти каза „Чайтаня”. Колкото до мен, трябва само да Те погледна и 
веднага започвам да пея светите имена „Кришна” и „Хари“.  
 
ЧЧ Мадхя 17.129: Шри Чайтаня Махапрабху отговори, „Маявади имперсоналистите са 
противници на Бог Кришна, затова те просто казват Брахман, атма и чайтаня.  
 
ЧЧ Мадхя 17.130: Понеже те са противници на Кришна, Върховната Божествена 
Личност, който е едно със Своето свято име, святото име „Кришна” не излиза от устите 
им.  
 
ЧЧ Мадхя 17.131: Името на Бог, Неговата форма и Неговата личност са едно и също. 
Няма разлика между тях. Тъй като всяко от тях е съвършено, те всичките са 
трансцендентално блажени. 
 
ЧЧ Мадхя 17.132: Няма разлика между тялото на Кришна и същността Му, нито 
между името Му и самия Него. Но при обусловената душа е по-различно – името на 
човек е различно от тялото му, от изначалната му форма и така нататък.  
 
ЧЧ Мадхя 17.133: „Святото име на Кришна е трансцендентално блажено. То дарява 
всички духовни благословии, защто е самият Кришна, източникът на безмерна радост. 
Името на Кришна е съвършено и съдържа формата на всяка трансцендентална сладост. 
То не е свързано с материалния свят по никакъв начин, а силата му е не по-малка от 
тази на самия Кришна. Тъй като името на Кришна не е замърсено от материлания свят, 
то няма никакви допирни точки с мая. Името на Кришна е винаги освободено и 
духовно; то никога не попада под законите на материалната природа. Причината за 
това е, че името на Кришна и самият Кришна са идентични.”143 
 
ЧЧ Мадхя 17.134: Святото име на Кришна, Неговото тяло и Неговите забавления не 
могат да бъдат разбрани чрез несъвършените материални сетива. Те се проявяват 
независимо. 
 
ЧЧ Мадхя 17.135: Святото име на Кришна, трансценденталните Му качества и 
трансценденталните Му забавления са еднозначни със самия Бог Кришна. Всички те са 
духовни и изпълнени с блаженство. 
 
ЧЧ Мадхя 17.136: „Затова материалните сетива не могат да възприемат правилно 
святото име на Кришна, Неговата форма, качества и забавления. Когато обусловената 
душа е пробудена за Кришна съзнание, усети вкуса на възпяването на святото име и 
опита остатъците от храната, предложена на Бог, тогава вкусът се прочиства и човек 
постепенно разбира кой наистина е Кришна.”144 

                                                 
143 Цитат от Падма Пурана 

144 Бхакти Расамрита Синдху 1.2.234 
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ЧЧ Мадхя 17.137: Сладостта на забавленията на Бог Кришна, които са изпълнени с 
блаженство, привличат джнани от удоволствието на Брахман реализацията и го 
покоряват. 
 
ЧЧ Мадхя 17.138: „Нека изразя смирените си почитания пред Моя духовен учител, 
сина на Вясадева, Шукадева Госвами. Той е този, който побеждава всяка причина за 
нещастие в нашата вселена. Въпреки че в началото беше верен последовател на 
Брахман реализацията и живееше на уединено място, той изостави всички предишни 
убеждения и се посвети изцяло на всепривличащите забавления на Бог Шри Кришна. 
Затова той милостиво изрече текстовете на върховната Пурана, позната като „Шримад-
Бхагаватам”, която носи сияйната светлина на Абсолютната Истина и описва 
забавленията на Бог Кришна.”145 
 
ЧЧ Мадхя 17.139: Трансценденталните качества на Шри Кришна са изцяло блажени и 
изпълнени със сладост. Затова съвсем естествено качествата на Бог Кришна привличат 
дори умовете на себереализиралите се личности и ги изваждат от блаженството на 
себереализацията. 
 
ЧЧ Мадхя 17.140: „Тези, които са себеудовлетворени и не са привлечени от външни 
материални желания, също са с вкус към служенето с любов на Шри Кришна, чийто 
качества са трансцендентални и чийто дейности са удивителни. Хари, Личността на 
Върховния Бог, се нарича Кришна, заради трансцендентално всепривличащите Му 
характеристики.”  
 
ЧЧ Мадхя 17.141: Освен забавленията на Бог Кришна, когато предложим листа туласи 
в лотосовите нозе на Шри Кришна, дори самият аромат на листата привлича ума на 
себереализиралите се личности. 
 
ЧЧ Мадхя 17.142: „Когато ветрецът, носещ аромата на туласи и шафран, предложени 
в лотосовите нозе на лотосооката Личност на Върховния Бог, достигне през ноздрите 
до сърцата на тези мъдреци (Кумарите), те преживяват промяна както в тялото, така и в 
ума си, въпреки че преди това са били привлечени към имперсоналното разбиране за 
Брахман.”146  
 
ЧЧ Мадхя 17.143: Понеже Маявадите са противници на Бог Кришна и са атеистични 
философи, святото име на Кришна не се явява на техните устни. 
 
ЧЧ Мадхя 17.144: Пристигнах тук, в града Каши, за да предложа Моите екстатични 
чувства и емоции, но не намирам търсене за тях. Ако няма на кого да ги предложа, 
трябва да ги отнеса със себе си. 
 
ЧЧ Мадхя 17.145: Зарядът, който нося и предлагам на този град, е огромен. Ако трябва 
да го отнеса обратно, без да го споделя, това би било тежка задача, затова, ако получа 
дори и частичка от дължимото, ще оставя целия си заряд тук, в град Каши.“ 
 

                                                 
145 Шримад Бхагаватам 12.12.69 

146 Шримад Бхагаватам 3.15.43 
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ЧЧ Мадхя 17.146: Като изрече тези думи, Шри Чайтаня Махапрабху прие брахмана за 
Свой предан. На следващия ден, рано сутринта, Богът потегли към Матхура.  
 
ЧЧ Мадхя 17.147: Когато Шри Чайтаня Махапрабху потегли към Матхура, тримата 
предани го последваха. Но Бог им забрани да пътуват с Него и от разстояние ги помоли 
да се върнат у дома.  
 
ЧЧ Мадхя 17.148: За да споделят тъгата от раздялата с Бога, тримата предани се 
срещаха и възпяваха качествата на Бога. По този начин се потапяха в екстатична 
любов.  
 
ЧЧ Мадхя 17.149: След това Шри Чайтаня Махапрабху отиде в Праяга, където се 
изкъпа в светите води на реките Ганг и Ямуна. После посети храма на Вени Мадхава и 
пя и танцува в екстатична любов.  
 
ЧЧ Мадхя 17.150: Когато Шри Чайтаня Махапрабху видя реката Ямуна, Той се хвърли 
екстатично във водите й. Балабхадра Бхаттачария бързо Го улови и внимателно Го 
извади.  
 
ЧЧ Мадхя 17.151: Богът остана в Праяга за три дни. Там Той даряваше святото име на 
Кришна и екстатичната любов. Така избави много хора.  
 
ЧЧ Мадхя 17.152: По пътя за Матхура, където и да спреше за почивка, Богът даряваше 
святото име на Кришна и екстатичната любов към Кришна. Така увличаше хората в 
танц.  
 
ЧЧ Мадхя 17.153: Докато Богът обикаляше Южна Индия, Той избави много хора, а 
когато пътуваше през западните провинции, привлече мнозина към ваишнавизма.  
 
ЧЧ Мадхя 17.154: На път за Матхура, Богът на няколко пъти пресече река Ямуна и 
винаги, когато я видеше, Той скачаше веднага във водите й и припадаше от екстатична 
любов към Кришна.  
 
ЧЧ Мадхя 17.155: Когато приближи Матхура и видя града, Той веднага падна на 
земята и предложи почитанията си със силна екстатична любов.  
 
ЧЧ Мадхя 17.156: Когато Шри Чайтаня Махапрабху влезе в град Матхура, Той се 
изкъпа във Вишрама-гхата. След това посети родното място на Кришна и видя 
Божеството Кешаваджи. Той поднесе смирените си почитания на това мурти.  
 
ЧЧ Мадхя 17.157: Когато Шри Чайтаня Махапрабху разкриваше екстатичната си 
любов, като пееше, танцуваше и призоваваше на висок глас, всички хора Го гледаха в 
захлас.  
 
ЧЧ Мадхя 17.158: Един брахмана падна в лотосовите нозе на Шри Чайтаня 
Махапрабху и след това се присъедини към танца на екстатичната любов.  
 
ЧЧ Мадхя 17.159: Двамата танцуваха в екстатична любов и се прегръщаха. С вдигнати 
ръце подканваха: „Пейте светите имена Хари и Кришна!“ 
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ЧЧ Мадхя 17.160: Всички запяваха „Хари! Хари!“ и се потапяха в море от звук. 
Свещенослужителят на Бог Кешава поднесе на Шри Чайтаня Махапрабху гирлянд.  
 
ЧЧ Мадхя 17.161: Когато хората видеха как Шри Чайтаня Махапрабху танцува и пее, 
те се удивяваха и споделяха: „Такава трансцендентална любов е необикновена.“ 
 
ЧЧ Мадхя 17.162: Хората казваха; “Само при вида на Шри Чайтаня Махапрабху всеки 
се влудява от любов по Кришна. Погледнете, всички се смеят, ридаят, танцуват, пеят и 
приемат святото име на Кришна. 
 
ЧЧ Мадхя 17.163: По всичко личи, че Шри Чайтаня Махапрабху е въплъщение на Бог 
Кришна и сега е дошъл в Матхура, за да спаси всички ни.“  
 
ЧЧ Мадхя 17.164: Шри Чайтаня Махапрабху дръпна брахмана настрана. Седнаха на 
усамотено място и Богът започна да му задава въпроси.  
 
ЧЧ Мадхя 17.165: Шри Чайтаня Махапрабху каза, „Ти си по-възрастен брахмана, 
честен си и си напреднал в духовно отношение. Откъде получи това трансцендентално 
изобилие на екстатичната любов към Кришна?“ 
 
ЧЧ Мадхя 17.166: Брахманът отговори, „Негово светейшество Шрила Мадхавендра 
Пури веднъж посети Матхура, докато странстваше. 
 
ЧЧ Мадхя 17.167: Докато беше в Матхура, Шрила Мадхавендра Пури посети моята 
къща и ме прие за негов ученик. Дори обядва в дома ми.  
 
ЧЧ Мадхя 17.168: След като постави Божеството Гопала, Шрила Мадхавендра Пури 
Му отдаваше служене. Все още служим и почитаме същото Божество на хълма 
Говардхана.“ 
 
ЧЧ Мадхя 17.169: В момента, в който Чайтаня Махапрабху чу за връзката на брахмана 
с Мадхавендра Пури, Той веднага поднесе почитанията си в нозете му. Притеснен от 
това, брахманът също веднага падна в нозете на Бога.  
 
ЧЧ Мадхя 17.170: Шри Чайтаня Махапрабху каза: „Ти си на нивото на Моя духовен 
учител и Аз съм твой ученик. Щом ти си Мой учител, не е подобаващо да Ми 
предлагаш почитанията си.“ 
 
ЧЧ Мадхя 17.171: Като чу това, брахманът се изплаши и каза: „Защо говориш така? 
Ти си санняси.“ 
 
ЧЧ Мадхя 17.172: Дори само при вида на екстатичната Ти любов, ми става ясно, че 
имаш връзка с Мадхавендра Пури. Това е разбирането ми. 
 
ЧЧ Мадхя 17.173: Такава екстатична любов може да бъде преживяна само, когато има 
жива връзка с Мадхавендра Пури. Без него дори и капчица от такава трансцендентална 
любов е немислима.“  
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ЧЧ Мадхя 17.174: Балабхадра Бхаттачария тогава разясни връзката между 
Мадхавендра Пури и Шри Чайтаня Махапрабху. Като чу това, брахманът остана много 
доволен и затанцува.  
 
ЧЧ Мадхя 17.175: След това брахманът заведе Шри Чайтаня Махапрабху в дома си и 
драговолно започна да служи на Бога по различни начини.  
 
ЧЧ Мадхя 17.176: Той помоли Балабхадра Бхаттачария да приготви обеда на Шри 
Чайтаня Махапрабху. Тогава Богът с усмивка каза следното.  
 
ЧЧ Мадхя 17.177: Шри Чайтаня Махапрабху каза: „Мадхавендра Пури вече е обядвал 
в дома ти, затова ти самият може да приготвиш храна и да Ми я предложиш. Това е 
Моето желание. 
 
ЧЧ Мадхя 17.178: „Каквото и действие да предприеме великият човек, обикновените 
хора го следват. Каквито и стандарти да постави с личния си пример, целият свят ги 
приема.“147 
 
ЧЧ Мадхя 17.179: Брахманът принадлежеше към обществото Санодия брахмана, а 
един санняси не приема храна от такъв брахман.  
 
ЧЧ Мадхя 17.179: Въпреки че брахманът принадлежеше към обществото Санодия, 
Шрила Мадхавендра Пури беше забелязал, че той се държи като ваишнава и затова го 
бе приел за свой ученик. Храната, приготвена от него, също беше приета от 
Мадхавендра Пури.  
 
ЧЧ Мадхя 17.181: Затова Шри Чайтаня Махапрабху с желание поиска храна от 
брахмана, а брахманът, в израз на естествената си скромност, каза следното.  
 
ЧЧ Мадхя 17.182: „За мен е висша благодат да Ти предложа храна. Ти си Върховният 
Бог и тъй като си в трансцендентална позиция, не си ограничен по никакъв начин.  
 
ЧЧ Мадхя 17.183: Глупците ще Те хулят, но аз не ще толерирам злонамерените им 
думи.“ 
 
ЧЧ Мадхя 17.184: Шри Чайтаня Махапрабху отвърна: „Ведите, Пураните и великите 
мъдреци не винаги имат еднакво мнение. Следствие от това са различните религиозни 
принципи. 
 
ЧЧ Мадхя 17.185: Държанието на предания установява истинската цел на 
религиозните принципи. Поведението на Мадхавендра Пури Госвами е същината на 
тези религиозни принципи.“ 
 
ЧЧ Мадхя 17.186: Шри Чайтаня Махапрабху продължи, „Сухите аргументи са 
неубедителни. Велика личност, чието мнение не се раличава от това на другите, не се 
приема за велик мъдрец. Само от изучаването на Ведите, които са доста пъстри, човек 
не може да намери правилния път, по който религиозните принципи се възприемат. 
Чистата истина на религиозните принципи е скрита в сърцата на неизкушените 

                                                 
147 Бхагавад Гита 3.21 
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себереализирани личности. Следователно, както и шастрите потвърждават, човек 
трябва да приеме всеки път на развитие, който махаджаните поддържат.“148 
 
ЧЧ Мадхя 17.187: След този разговор, брахманът сервира обеда на Шри Чайтаня 
Махапрабху. След това всички жители на Матхура се стекоха да видят Бога.  
 
ЧЧ Мадхя 17.188: Стекоха се стотици хиляди хора, никой не можеше да ги преброи. 
Шри Чайтаня Махапрабху излезе от къщата, за да се срещне с тях.  
 
ЧЧ Мадхя 17.189: Когато множеството се събра, Шри Чайтаня Махапрабху вдигна 
ръце и извика високо, „Харибол!“ Хората отговориха на Бога и изпаднаха в екстаз. 
Като луди, започнаха да танцуват и да пеят трансценденталното име „Хари!“ 
 
ЧЧ Мадхя 17.190: Шри Чайтаня Махапрабху се изкъпа в двадесет и четирите гхата по 
протежение на Ямуна и брахманът Му показа всички места за поклонение.  
 
ЧЧ Мадхя 17.191: Шри Чайтаня Махапрабху посети всички свещени места по 
бреговете на Ямуна, включително Сваямбху, Вишрама-гхата, Диргха Вишну, 
Бхутешвара, Махавидя и Гокарна.  
 
ЧЧ Мадхя 17.192: Когато Шри Чайтаня Махапрабху искаше да разгледа различните 
гори на Вриндавана, Той взимаше брахмана със себе си.  
 
ЧЧ Мадхя 17.193: Шри Чайтаня Махапрабху посети различните гори, включително 
Мадхувана, Талавана, Кумудавана и Бахулавана. Където и да идеше, Той се къпеше с 
голяма екстатична любов.  
 
ЧЧ Мадхя 17.194: Докато Шри Чайтаня Махапрабху прекосяваше Вриндавана, стада 
пасящи крави Го забелязаха, веднага се приближиха до Него и високо извисиха 
гласовете си.  
 
ЧЧ Мадхя 17.195: Като видя приближаващите стада, Богът беше обвзет от екстатична 
любов. От обич, кравите започнаха да ближат тялото Му.  
 
ЧЧ Мадхя 17.196: Шри Чайтаня Махапрабху се успокои и започна да милва кравите, а 
те, понеже не можеха да изоставят компанията Му, тръгнаха заедно с Него по пътя Му.  
 
ЧЧ Мадхя 17.197: С голямо усилие краварите удържаха стадата. Когато Богът 
запееше, всички елени чуваха сладкия Му глас и Го доближаваха.  
 
ЧЧ Мадхя 17.198: Когато кошутите и мъжките елени се доближаваха и виждаха 
лицето на Бога, те започваха да ближат тялото Му. Без капчица страх от Него, те Го 
съпътстваха.  
 
ЧЧ Мадхя 17.198: Земните пчели и птиците, като папагала и кукувицата, всички 
започнаха да пеят на висок глас на петата нота, а пауните започнаха да танцуват пред 
Бога.  
 

                                                 
148 Този стих е произнесен от Юдхиштхира Махарадж в Махабхарата, Вана-парва, 313.117 
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ЧЧ Мадхя 17.200: При вида на Шри Чайтаня Махапрабху, дърветата и пълзящите 
растения във Вриндавана ликуваха. Техните клонки се изправяха нагоре и проронваха 
медени сълзи от вълнение.   
 
ЧЧ Мадхя 17.201: Клоните на дърветата и пълзящите растения, натоварени с плод и 
цвят, падаха в лотосовите нозе на Бога и Го поздравяваха с различни дарове, сякаш 
бяха приятели.  
 
ЧЧ Мадхя 17.202: Така всички подвижни и неподвижни живи същества във 
Вриндавана ликуваха при вида на Бога, както приятели се радват при вида на приятел.  
 
ЧЧ Мадхя 17.203: Виждайки засвидетелстваната обич, Богът се изпълни с екстатична 
любов. Той се заигра с тях, като истински приятел с приятелите си. Така по Свое 
желание се остави те да Го водят.  
 
ЧЧ Мадхя 17.204: Шри Чайтаня Махапрабху започна да прегръща всяко едно дърво и 
пълзящо растение, а те сякаш в медитация Му отвръщаха с дар от техните плодове и 
цветя.  
 
ЧЧ Мадхя 17.205: Тялото на Бога беше преизпълнено с вълнение, виждаха се сълзите 
Му, трепета Му и тържествуването Му. Той извика високо. „Пейте „Кришна!” Пейте 
„Кришна!“  
 
ЧЧ Мадхя 17.206: Всички подвижни и неподвижни същества подемаха вибрацията на 
трансценденталния звук на Харе Кришна, сякаш бяха ехо на дълбокия звук, зададен от 
Шри Чайтаня Махапрабху.  
 
ЧЧ Мадхя 17.207: Богът тогава прегърна елените през врата и се разрида. Знаците на 
върховно щастие проличаха в телата на еланите и в очите им се появиха сълзи.  
 
ЧЧ Мадхя 17.208: Богът забеляза мъжки и женски папагал, които кацнаха на клоните 
на едно дърво, и пожела да чуе гласовете им.  
 
ЧЧ Мадхя 17.209: Двата папагала кацнаха на ръката на Бога и запяха за 
трансценденталните качества на Кришна, а Богът ги слушаше.  
 
ЧЧ Мадхя 17.210: Мъжкият папагал пееше, „Възхвалата на Бог Кришна, Върховния 
Бог, носи благодат за всеки в тази вселена. Неговата красота покорява гопите във 
Вриндавана и печели тяхното търпение. Неговите забавления учудват богинята на 
съдбата, а силата на тялото Му превръща Хълма Говардхана в малка играчка, като 
топка. Неговите съвършени качества са неограничени, а поведението Му носи радост 
на всеки. Бог Кришна е всепривличащ. О, нека нашият Бог поддържа цялата 
вселена!“149 
 
ЧЧ Мадхя 17.211: Като чу описанието на Бог Кришна от мъжкия папагал, женският 
започна да изрежда възхвала за Шримати Радхарани.  
 

                                                 
149 Говинда Лиламрита 13.29 
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ЧЧ Мадхя 17.212: Женският папагал каза, „Любовта на Шримати Радхарани, Нейната 
изящна красота и добрина, Нейните артистични танци и песни и Нейните стихове – 
всички те са толкова привлекателни, че привличат ума на Кришна, който от Своя 
страна привлича умовете на всички във вселената.“150 
 
ЧЧ Мадхя 17.213: Мъжкият папагал след това добави: „Кришна покорява ума на 
Купидон.“ Сетне зарецитира друг стих.  
 
ЧЧ Мадхя 17.214: Мъжкият папагал продължи: „Моя скъпа шари (женски папагал), 
Шри Кришна има флейта и покорява сърцата на всички жени във вселената. Именно 
Той се наслаждава на красивите гопи, а също е и покровителят на Купидон.“151   
 
ЧЧ Мадхя 17.215: Женският папагал поде закачливо разговора с мъжкия папагал, а 
Шри Чайтаня Махапрабху се изпълни с екстатична любов, докато слушаше женската.  
 
ЧЧ Мадхя 17.216: Женският папагал каза: „Когато Бог Шри Кришна е с Радхарани, 
Той е покровителят на Купидон; а в случаите, когато е без Нея, Той Самият е изпълнен 
с еротични чувства, въпреки че привлича всички.“152 
 
ЧЧ Мадхя 17.217: Двата папагала отлетяха на един клон и Шри Чайтаня Махапрабху 
насочи вниманието си към танца на пауните.   
 
ЧЧ Мадхя 17.218: Когато Богът видя синьото оперение по гърдите на пауните, то 
веднага Му напомни за Кришна и Той падна на земята, изпълнен с екстатична любов.   
 
ЧЧ Мадхя 17.219: Когато брахмана видя, че Шри Чайтаня Махапрабху е припаднал, 
той и Балабхадра Бхаттачария се погрижиха за Него.  
 
ЧЧ Мадхя 17.220: Те бързо напръскаха тялото Му с вода. След това Му свалиха 
горната дреха и започнаха да я развяват като ветрило над Него.  
 
ЧЧ Мадхя 17.221: После тихо запяха святото име на Кришна на ухото на Бога. Когато 
Богът възвърна съзнание, Той се затъркаля на земята.  
 
ЧЧ Мадхя 17.222: Докато Богът се търкаляше по земята, остри тръни нараниха тялото 
Му. Балабхадра Бхаттачария Го прегърна и Го успокои.  
 
ЧЧ Мадхя 17.223: Умът на Шри Чайтаня Махапрабху се рееше в екстатична любов 
към Кришна. Той се изправи на крака и извика, „Пейте! Пейте!“ и Самият Той 
затанцува.  
 
ЧЧ Мадхя 17.224: При тези думи на Бога, както Балабхадра Бхаттачария, така и 
брахмана запяха святото име на Кришна. И така танцуващият Бог продължи по пътя.  
 

                                                 
150 Говинда Лиламрита 13.30 

151 Говинда Лиламрита 13.31 

152 Говинда Лиламрита 13.32 
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ЧЧ Мадхя 17.225: Брахманът беше удивен от проявената от Шри Чайтаня 
Махапрабху екстатична любов. И стана още по-отдаден в грижата си към Бога.  
 
ЧЧ Мадхя 17.226: Шри Чайтаня Махапрабху беше изпълнен с екстатична любов в 
Джаганнатха Пури, но когато вървеше по пътя към Вриндавана, тази любов се умножи 
стократно.  
 
ЧЧ Мадхя 17.227: Екстатичната любов на Бога се умножи хилядократно, когато Той 
посети Матхура, а когато преминаваше през горите на Вриндавана, любовта Му се 
увеличи със стотици хиляди пъти.  
 
ЧЧ Мадхя 17.228-229: Където и да беше Шри Чайтаня Махапрабху, дори само да 
чуеше името Вриндавана, това беше достатъчно да увеличи Неговата екстатична 
любов. Сега, когато Той всъщност преминаваше през горите на Вриндавана, денем и 
нощем умът Му беше потопен в океан от екстатична любов. Той се хранеше и къпеше 
само по навик.  
 
ЧЧ Мадхя 17.230: Описах екстатичната любов, която Бог Чайтаня изразяваше на едно 
от местата, които посети, докато преминаваше през дванадесетте гори на Вриндавана. 
Не би било възможно да опиша преживяванията Му изчерпателно.  
 
ЧЧ Мадхя 17.231: Бог Ананта пише милиони книги с подробно описание на 
различните форми на екстатична любов, изпитана от Шри Чайтаня Махапрабху във 
Вриндавана.  
 
ЧЧ Мадхя 17.232: Тъй като самият Бог Ананта не може да опише дори и частичка от 
тези забавления в детайли, аз бих могъл само да щрихирам посоката.  
 
ЧЧ Мадхя 17.233: Целият свят бе потопен в наводнението от забавленията на Шри 
Чайтаня Махапрабху. Всеки може да плува в този потоп според силите си.  
 
ЧЧ Мадхя 17.234: 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 18 
 

Посещението на Бог Шри Чайтаня Махапрабху  
в Шри Вриндавана 

 
 

ЧЧ Мадхя 18.1: Шри Чайтаня Махапрабху пътуваше из цяла Вриндавана и със Своите 
погледи удовлетвори всички подвижни и неподвижни живи същества. Богът лично се 
наслаждаваше, виждайки всяко едно. По този начин Бог Гауранга пътуваше из 
Вриндавана.  

ЧЧ Мадхя 18.2: Вечна слава на Бог Гаурачандра! Вечна слава на Нитянанда Прабху! 
Вечна слава на Адвейта Прабху! И вечна слава на отдадените на Бог Чайтаня, водени от 
Шриваса Тхакура! 

ЧЧ Мадхя 18.3: Шри Чайтаня Махапрабху танцуваше в екстаз, но когато пристигна в 
Арит-грама, сетивното Му възприятие се пробуди.  

ЧЧ Мадхя 18.4: Шри Чайтаня Махапрабху запита местните хора: „Къде е Радха-
кунда?“ Никой не можеше да Му каже, дори и браминът, който Го придружаваше.  

ЧЧ Мадхя 18.5: Тогава Богът разбра, че святото място, наречено Радха-кунда, вече не 
се вижда. Тъй като беше, обаче, всезнаещият Върховен Бог, Той разкри Радха-кунда и 
Шяма-кунда в две оризови полета. Там имаше много малко вода, но Той се окъпа в нея.  

ЧЧ Мадхя 18.6: Когато хората от селото видяха Шри Чайтаня Махапрабху да се къпе в 
тези две езера насред оризовите полета, те бяха изключително удивени. Тогава, Богът 
отдаде Своите молитви към Шри Радха-кунда.  

ЧЧ Мадхя 18.7: „От всички гопи Радхарани е най-скъпата. Подобно на това, езерото, 
познато като Радха-кунда, е изключително скъпо на Бога, тъй като то е много свидно за 
Шримати Радхарани.  

ЧЧ Мадхя 18.8: „Както Шримати Радхарани е най-скъпа на Бог Кришна, така и 
Нейното езеро, познато като Радха-кунда, също е изключително скъпо за Него. От 
всички гопи, Шримати Радхарани със сигурност е най-любимата.“153 

ЧЧ Мадхя 18.9: Във водите на това езероБог Кришна и Шримати Радхарани се 
забавляваха денем, а на брега танцуваха танца раса.  

ЧЧ Мадхя 18.10: В действителност, Бог Кришна дарява екстатична любов като тази на 
Шримати Радхарани на всеки, който дори веднъж в живота си се е окъпал в това езеро.  

                                                 
153 Падма Пурана 
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ЧЧ Мадхя 18.11: Привлекателността на Радха-кунда е сладка колкото тази на 
Шримати Радхарани. Респективно, славата на тази кундха (езеро) е огромна, колкото 
славата на Шримати Радхарани. 

ЧЧ Мадхя 18.12: „Поради прекрасните си, трансцендентални качества, Радха-кунда е 
толкова скъпа за Кришна, колкото е и Шримати Радхарани. В това езеро с огромно 
удоволствие и трансцендентално блаженство всемогъщият Бог Шри Кришна 
изпълняваше Своите забавления с Шримати Радхарани. Всеки, който се изкъпе дори 
само веднъж в Радха-кунда, придобива любящото привличане на Шримати Радхарани 
към Шри Кришна. Кой в този свят би могъл да опише славата и сладостта на Шри 
Радха-кунда?“154 

ЧЧ Мадхя 18.13: Така Шри Чайтаня Махапрабху отдаваше молитви към Радха-кунда. 
Завладян от екстатична любов, Той танцуваше на брега, спомняйки си забавленията на 
Бог Кришна, изпълнени на брега на Радха-кунда.  

ЧЧ Мадхя 18.14: Сетне Шри Чайтаня Махапрабху беляза тялото си с тилак, направен 
от кал от Радха-кунда и с помощта на Балабхадра Бхаттачария, събра малко кал и я взе 
със себе си.  

ЧЧ Мадхя 18.15: От Радха-кунда Шри Чайтаня Махапрабху отиде до езерото Суманас. 
Когато оттам видя хълма Говардхана, Той бе преизпълнен с радост.  

ЧЧ Мадхя 18.16: Щом Богът сърна хълма Говардхана, Той незабавно отдаде 
почитания, падайки на земята като пръчка. Прегърна парче скала от хълма Говардхана 
и полудя.  

ЧЧ Мадхя 18.17: Обезумял от екстатична любов, Богът отиде до селцето, познато като 
Говардхана. Там Той видя муртито на име Харидева  и Му отдаде Своите почитания.  

ЧЧ Мадхя 18.18: Харидева е инкарнация на Нараяна, а Неговата обител се намира в 
западното венчелистче от лотоса на Матхура.  

ЧЧ Мадхя 18.19: Полудял от екстатична любов, Шри Чайтаня Махапрабху започна да 
танцува пред муртито Харидева. Чувайки за прекрасните дейности на Бога, всички 
хора дойдоха да Го видят.  

ЧЧ Мадхя 18.20: Хората бяха удивени да видят екстатичната любов и личната красота 
на Шри Чайтаня Махапрабху. Свещенослужителите, които се грижеха за муртито 
Харидева, приеха Бога много добре.  

ЧЧ Мадхя 18.21: На Брахма-кунда, Бхаттачария сготви храна и след като Богът се 
окъпа в Брахма-кунда, Той прие Своя обяд.  

ЧЧ Мадхя 18.22: Тази нощ Богът остана в храма на Харидева. През нощта Той започна 
да размишлява.  

                                                 
154 Говинда лиламрита 7.102 
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ЧЧ Мадхя 18.23: Шри Чайтаня Махапрабху мислеше: „Тъй като няма да изкача хълма 
Говардхана, как ще видя Гопала Рая?“ 

ЧЧ Мадхя 18.24: Мислейки това, Богът остана безмълвен, а Бог Гопала, знаейки за 
Неговите размисли, направи една хитрост.  

ЧЧ Мадхя 18.25: Слизайки от хълма Говардхана, Бог Гопала дари Своя даршан на Бог 
Шри Чайтаня Махапрабху, който нямаше намерение да изкачи хълма, считайки себе си 
за отдаден на Бог Кришна.  

ЧЧ Мадхя 18.26: Гопала отседна в селце на име Аннакута-грама, намиращо се на 
хълма Говардхана. Селяните, живеещи там, бяха основно от Раджастан.  

ЧЧ Мадхя 18.27: Един човек дойде в селото и съобщи на жителите: „Турските 
войници се подготвят да нападнат селото ви. 

ЧЧ Мадхя 18.28: Тази нощ избягайте от селото и не допускайте да остане никой. 
Вземете муртито с вас и напуснете, тъй като мюсюлманските войници ще дойдат 
утре.“ 

ЧЧ Мадхя 18.29: Чувайки това, всички селяни се разтревожиха. Първо те взеха Гопала 
и Го преместиха в село, познато като Гантхули.  

ЧЧ Мадхя 18.30: Муртито на Гопала бе пазено в къщата на един брамин, а Неговото 
обожание се извършваше тайно. Всички избягаха и така селото Аннакута остана пусто.  

ЧЧ Мадхя 18.31: Поради страх от мюсюлманите, муртито на Гопала бе непрекъснато 
местено от място на място. Така, напускайки Своя храм, Бог Гопала понякога живееше 
в някой храст, а друг път в село след село.  

ЧЧ Мадхя 18.32: На сутринта Шри Чайтаня Махапрабху се окъпа в едно езеро, 
наречено Манаса-ганга. След това Той обиколи хълма Говардхана.  

ЧЧ Мадхя 18.33: Само като видя хълма Говардхана, Шри Чайтаня Махапрабху се 
екзалтира от любов към Кришна. Докато танцуваше и танцуваше, Той рецитираше 
следния стих.  

ЧЧ Мадхя 18.34: „От всички отдадени, този хълм Говардхана е най-добрият! О мои 
приятели, този хълм дарява на Кришна и Баларама, както и на Техните телета, крави и 
приятели пастирчета всичко необходимо – вода за пиене, много мека трева, пещери, 
плодове, цветя и зеленчуци. По този начин хълмът отдава почитания към Бога. 
Докосван от лотосовите нозе на Кришна и Баларама, хълмът Говардхана изглежда 
изключително радостен.“155  

ЧЧ Мадхя 18.35: Сетне, Шри Чайтаня Махапрабху се окъпа в езеро, наречено 
Говинда-кунда. Докато беше там Той чу, че муртито Гопала вече е отишло в 
Гантхули-грама.  

                                                 
155 Шримад Бхагаватам 10.21.18 
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ЧЧ Мадхя 18.36: После, Шри Чайтаня Махапрабху отиде до селото на Гантхули-грама 
и видя муртито на Бог Гопала. Залят от екстатична любов, Той започна да пее и 
танцува.  

ЧЧ Мадхя 18.37: Щом Богът зърна красотата на муртито Гопала, Той незабавно бе 
облян от екстатична любов и рецитира следния стих. След това Той пя и танцува до 
края на деня.  

ЧЧ Мадхя 18.38: Шри Чайтаня Махапрабху каза: „Нека лявата ръка на Шри Кришна, 
чиито очи са като листенцата на лотосов цвят, винаги те закриля. Със Своята лява ръка 
Той повдигна хълма Говардхана, сякаш бе играчка.“156 

ЧЧ Мадхя 18.39: Шри Чайтаня Махапрабху виждаше муртито Гопала в продължение 
на три дни. На четвъртия, муртито се завърна в Своя собствен храм.  

ЧЧ Мадхя 18.40: Чайтаня Махапрабху се разхождаше с муртито на Гопала, пееше и 
танцуваше. Огромна, радостна тълпа от хора също възхваляваше трансценденталното 
име на Кришна: „Хари! Хари!“ 

ЧЧ Мадхя 18.41: Сетне муртито Гопала се завърна в Своя собствен храм, а Шри 
Чайтаня Махапрабху остана в подножието на хълма. Така всички желания на Шри 
Чайтаня Махапрабху бяха удовлетворени от муртито Гопала.  

ЧЧ Мадхя 18.42: Така Бог Гопала се държи мило спрямо Своите отдадени. Виждайки 
това, бхактите бяха заляти от екстатична любов. 

ЧЧ Мадхя 18.43: Шри Чайтаня Махапрабху копнееше да види Гопала, но не желаеше 
да изкачи хълма Говардхана. Затова с хитрост муртито Гопала слезе само.  

ЧЧ Мадхя 18.44: По този начин, правейки изключение, понякога Гопала оставаше в 
храстите на гората, а друг път пребиваваше в селото. Този, който е отдаден, отива да 
види муртито.  

ЧЧ Мадхя 18.45: Двамата братя Рупа и Санатана не изкачиха хълма. Тях също Бог 
Гопала дари с даршан.  

ЧЧ Мадхя 18.46: В дълбока старост, Шрила Рупа Госвами не можеше да отиде там, но 
искаше да види красотата на Гопала.  

ЧЧ Мадхя 18.47: Поради страх от мюсюлманите, Гопала отиде в Матхура, където 
отседна в къщата на Виттхалешвара за цял един месец.  

ЧЧ Мадхя 18.48: Шрила Рупа Госвами и неговите придружители прекараха в Матхура 
един месец и видяха муртито Гопала.  

ЧЧ Мадхя 18.49: Когато Рупа Госвами остана в Матхура, той бе придружаван от 
Гопала Бхатта Госвами, Рагхунатха даса Госвами, Рагхунатха Батта Госвами и 
Локанатха даса Госвами.  
                                                 
156 Бхакти Расамрита Синдху 2.1.62 
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ЧЧ Мадхя 18.50: Бхугарбха Госвами, Шри Джива Госвами, Шри Ядава Ачария и 
Говинда Госвами също придружаваха Шрила Рупа Госвами.  

ЧЧ Мадхя 18.51: Също така той бе съпровождан и от Шри Уддхава даса, Мадхава, 
Шри Гопала даса и Нараяна даса.  

ЧЧ Мадхя 18.52: Големите бхакти Говинда, Вани Кришнадаса, Пундарикакша, Ишана 
и Лагху Харидаса също го следваха.  

ЧЧ Мадхя 18.53: Беше огромна радост, че Рупа Госвами посети Бог Гопала, 
придружаван от всички тези бхакти.  

ЧЧ Мадхя 18.54: След като остана в Матхура за един месец, муртито Гопала се 
завърна на Своето собствено място, а Шри Рупа Госвами се върна във Вриндавана.  

ЧЧ Мадхя 18.55: В хода на тази история, аз описах милостта на Бог Гопала. След като 
видя муртито Гопала, Шри Чайтаня Махапрабху отиде в Шри Камявана. 

ЧЧ Мадхя 18.56: Обиколката на Шри Чайтаня Махапрабху във Вриндавана бе описана 
преди. По същия екстатичен начин Той пътуваше из цялата Вриндавана.  

ЧЧ Мадхя 18.57: След като посети местата на забавленията на Кришна в Камявана, 
Шри Чайтаня Махапрабху отиде в Нандишвара. Там, Той бе облян от екстатична 
любов.  

ЧЧ Мадхя 18.58: Шри Чайтаня Махапрабху се окъпа във всички известни езера, 
започвайки с езерото Павана. Сетне Той изкачи един хълм и заговори на хората.  

ЧЧ Мадхя 18.59: Шри Чайтаня Махапрабху запита: „Има ли мурти на върха на този 
хълм?“ Местните хора отвърнаха: „Има мурти на хълма, но те се намират в една 
пещера. 

ЧЧ Мадхя 18.60: Има баща и майка с добре сложени тела, а между тях едно много 
красиво дете с извивки на три места.“ 

ЧЧ Мадхя 18.61: Чувайки това, Шри Чайтаня Махапрабху много се зарадва. След като 
разкри пещерата, Той видя трите мурти.  

ЧЧ Мадхя 18.62: Шри Чайтаня Махапрабху отдаде почитанията си на Нанда 
Махараджа и на майка Яшода, и с огромна екстатична любов докосна тялото на Бог 
Кришна.  

ЧЧ Мадхя 18.63: Всеки ден Богът пееше и танцуваше в екстатична любов. Накрая, Той 
отиде в Кхадиравана.  

ЧЧ Мадхя 18.64: След като видя местата на забавленията на Бог Кришна, Шри 
Чайтаня отиде в Шешашайи, къде видя Лакшми и рецитира следния стих.  

ЧЧ Мадхя 18.65: „О свидни възлюбени! Твоите лотосови нозе са толкова меки, че ги 
поставяме нежно върху гърдите си, страхувайки се да се наранят. Животът ни се 
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основава само на Теб. Затова умовете ни са изпълнени с тревожност, че изящните ти 
нозе могат да бъдат ранени от камъчетата, върху които вървиш по горската пътечка.“157 

ЧЧ Мадхя 18.66: После Шри Чайтаня Махапрабху видя Кхела-тиртха, а сетне отиде в 
Бхандиравана. След като прекоси река Ямуна, Той посети Бхадравана.  

ЧЧ Мадхя 18.67: След това Шри Чайтаня Махапрабху посети Шривана и Лохавана. 
После отиде до Махавана и видя Гокула, мястото на ранните детски забавления на Бог 
Кришна.  

ЧЧ Мадхя 18.68: Щом видя мястото, където двете дървета арджуна бяха счупени от 
Шри Кришна, Шри Чайтаня Махапрабху бе обзет от огромна екстатична любов.  

ЧЧ Мадхя 18.69: Като разгледа Гокула, Шри Чайтаня Махапрабху се върна в Матхура, 
където посети рожденото място на Бога. Там Той отседна в къщата на брамина 
Санодия.  

ЧЧ Мадхя 18.70: Виждайки, че в Матхура се насъбира огромна тълпа, Шри Чайтаня 
Махапрабху си тръгна и отиде до Акрура-тиртха, където остана в усамотение.  

ЧЧ Мадхя 18.71: На следващия ден Шри Чайтаня Махапрабху отиде до Вриндавана и 
се окъпа в езерото Калия и Праскандана.  

ЧЧ Мадхя 18.72: След като видя святото място, наречено Праскандана, Шри Чайтаня 
Махапрабху отиде до Двадашадитя. Оттам Той отиде до Кеши-тиртха, а когато видя 
мястото, където се е извършвал танцът раса, Той незабавно изгуби съзнание от 
екстатична любов.  

ЧЧ Мадхя 18.73: Когато Богът дойде на себе си, Той започна да се търкаля по земята. 
Понякога се смееше, плачеше, танцуваше и падаше долу. Също пееше много високо. 

ЧЧ Мадхя 18.74: Така, забавлявайки се трансцендентално, Шри Чайтаня Махапрабху 
прекара щастливо деня в Кеши-тиртха. Вечерта Той се върна в Акрура-тиртха, където 
се нахрани.  

ЧЧ Мадхя 18.75: На следващата утрин Шри Чайтаня Махапрабху се върна във 
Вриндавана и се окъпа в Чира-гхата. Сетне отиде до Тентули-тала, където си почина.  

ЧЧ Мадхя 18.76: Тамариндовото дърво на име Тентули-тала бе много старо. То беше 
там от времето на забавленията на Бог Кришна. Под дървото имаше изключително 
бляскава платформа.  

ЧЧ Мадхя 18.77: Тъй като река Ямуна течеше близо до Тентули-тала, на това място 
подухваше силно прохладен бриз. Седейки там, Богът съзерцаваше красотата на 
Вриндавана и водите на река Ямуна.  

                                                 
157 Шримад Бхагаватам 10.31.19 
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ЧЧ Мадхя 18.78: Шри Чайтаня Махапрабху обичаше да сяда под старото тамариндово 
дърво и мантруваше святото име на Бога. По обяд Той се връщаше в Акрура-тиртха, за 
да обядва.  

ЧЧ Мадхя 18.79: Всички хора, които живееха близо до Акрура-тиртха, идваха да видят 
Шри Чайтаня Махапрабху и поради огромните тълпи, Богът не можеше да мантрува 
святото име на спокойствие.  

ЧЧ Мадхя 18.80: Поради това Шри Чайтаня Махапрабху искаше да отиде във 
Вриндавана и да поседне на усамотено място, където да мантрува святото име до обяд.  

ЧЧ Мадхя 18.81: Следобед хората можеха да говорят с Него. Богът каза на всеки колко 
е важно да се мантрува святото име.  

ЧЧ Мадхя 18.82: По това време един ваишнава на име Кришнадаса дойде да види Шри 
Чайтаня Махапрабху. Той бе глава на домакинство, принадлежащ към кастата на 
кшатриите. Къщата му се намираше от другата страна на Ямуна.  

ЧЧ Мадхя 18.83: След като се окъпа в Кеши-тиртха, Кришнадаса тръгна към Калия-
даха.  Изведнъж той видя Шри Чайтаня Махапрабху да седи в Амли-тала (Тентули-
тала).  

ЧЧ Мадхя 18.84: Виждайки личната красота и екстатичната любов на Бога, 
Кришнадаса бе силно удивен. От екстатична любов той отдаде своите почитания на 
Бога.  

ЧЧ Мадхя 18.85: Шри Чайтаня Махапрабху запита Кришнадаса: „Кой си ти? Къде 
живееш?“ Кришнадаса отвърна: „ Аз съм най-пропадналият притежател на къща. 

ЧЧ Мадхя 18.86: Принадлежа към кастата Раджапута, а домът ми се намира от 
отсрещната страна на река Ямуна. Бих искал, обаче, да бъда слуга на някой ваишнава.  

ЧЧ Мадхя 18.87: Днес имах сън и съгласно него дойдох тук, където Те срещнах.“ 

ЧЧ Мадхя 18.88: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху дари Кришнадаса със Своята 
безпричинна милост като го прегърна. Кришнадаса полудя от екстатична любов и 
започна да танцува и пее святото име на Хари. 

ЧЧ Мадхя 18.89: Кришнадаса се върна в Акрура-тиртха заедно с Бога. Остатъците от 
храната на Бога бяха дадени на него.  

ЧЧ Мадхя 18.90: На следващата утрин, Кришнадаса отиде заедно с Шри Чайтаня 
Махапрабху във Вриндавана, като носеше съдчето Му за вода. Така, Кришнадаса 
остави съпругата, дома и децата си, за да бъде с Шри Чайтаня Махапрабху.  

ЧЧ Мадхя 18.91: Където и да отидеше Богът, всички хора казваха: „ Кришна отново се 
появи във Вриндавана.“ 

ЧЧ Мадхя 18.92: Една сутрин в Акрура-тиртха дойдоха много хора. Тъй като идваха от 
Вриндавана, те вдигаха оглушителен шум.  
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ЧЧ Мадхя 18.93: Виждайки Шри Чайтаня Махапрабху, всички хора отдадоха 
почитания в лотосовите Му нозе. Тогава Богът ги попита: „Откъде идвате всички?“ 

ЧЧ Мадхя 18.94: Хората отвърнаха: „Кришна отново се появи във водите на езерото 
Калия. Той танцува върху качулките на змията Калия, а бижутата върху тези качулки са 
великолепни.  

ЧЧ Мадхя 18.95: Всички видяха самия Бог Кришна. Няма съмнение в това.“ Чувайки 
славата им, Шри Чайтаня Махапрабху започна да се смее. Сетне Той рече: „Всичко е 
точно така.“ 

ЧЧ Мадхя 18.96: Три нощи поред хората отиваха в Калия-даха, за да видят Кришна, а 
всеки завърнал се казваше: „Сега видяхме самия Кришна.“ 

ЧЧ Мадхя 18.97: Всеки идваше при Шри Чайтаня Махапрабху и казваше: „Сега 
директно видяхме Бог Кришна.“ Така, по милостта на богинята на знанието, те 
говореха истината.  

ЧЧ Мадхя 18.98: Когато хората зърнеха Шри Чайтаня Махапрабху, всъщност виждаха 
Кришна, но тъй като следваха своето собствено несъвършено знание, те приемаха 
погрешно нещо за Кришна.  

ЧЧ Мадхя 18.99: По това време Балабхадра Бхаттачария отправи молба в лотосовите 
нозе на Шри Чайтаня Махапрабху. Той каза: „Моля те, дай ми разрешение да отида да 
видя самия Бог Кришна.“ 

ЧЧ Мадхя 18.100: Когато Балабхадра Бхаттачария помоли да види Кришна в Калия-
даха, Шри Чайтаня Махапрабху милостиво го перна с думите: „Ти си образован учен, 
но стана глупак, повлиян от състоянието на други глупци.  

ЧЧ Мадхя 18.101: Защо Кришна би се появил в епохата на Кали? Глупавите хора, 
които допускат грешка, просто се въодушевяват и вдигат шум.  

ЧЧ Мадхя 18.102: Не полудявай. Поседни тук и утре през нощта ще отидеш да видиш 
Кришна.“  

ЧЧ Мадхя 18.103: На следващата утрин няколко уважавани господа отидоха да видят 
Шри Чайтаня Махапрабху, а Богът ги запита: „Видяхте ли Кришна?“ 

ЧЧ Мадхя 18.104: Уважаваните господа отвърнаха: „През нощта в езерото Калия, един 
рибар пали факла на лодката си и лови много риба. 

ЧЧ Мадхя 18.105: От разстояние хората по грешка мислят, че виждат Кришна да 
танцува върху тялото на змията Калия.  

ЧЧ Мадхя 18.106: Тези глупци мислят, че лодката е змията Калия, а светлината от 
факлата – скъпоценностите по нейните качулки. Също така те объркват рибаря с 
Кришна.  
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ЧЧ Мадхя 18.107: Всъщност Бог Кришна се върна във Вриндавана. Това е истината, 
както е вярно и че хората са Го видели.  

ЧЧ Мадхя 18.108: Но къде са Го видели – това вече е тяхна грешка. То е като да 
считаш сухо дърво за човек.“  

ЧЧ Мадхя 18.109: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху ги запита: „Къде видяхте 
директно Кришна?“ Хората отговориха: „Ти си санняси, отшелник; следователно Ти си 
един ходещ Нараяна (джангама-нараяна).“  

ЧЧ Мадхя 18.10: После хората казаха: „Ти се появи във Вриндавана като инкарнация 
на Кришна. Просто като Те види, всеки вече е освободен.“ 

ЧЧ Мадхя 18.111: Шри Чайтаня Махапрабху незабавно възкликна: „Вишну! Вишну! 
Не Ми казвайте, че съм Върховният Бог. Една джива не може никога да стане Кришна. 
Дори не изричайте подобно нещо! 

ЧЧ Мадхя 18.112: Един санняси в ордена на отречението е просто частица от 
завършеното цяло, точно както светеща прашинка слънчева светлина е частица от 
самото слънце. Кришна е като слънцето, изпълнен с шестте достояния, а живото 
същество е само фрагмент от съвършеното цяло.  

ЧЧ Мадхя 18.113: Живото същество и Абсолютният Бог никога не бива да се считат за 
еднакви, точно както отделната искрица никога не бива да се взема за истинския 
пламък.  

ЧЧ Мадхя 18.114: „Върховният Бог, върховният контролиращ, е винаги изпълнен с 
трансцендентално блаженство и е придружаван от енергии, познати като хладини и 
самвит. Обусловената душа, обаче, е винаги покрита от невежество и притеснявана от 
тристранните страдания на живота. Затова тя е съкровищница за всички видове 
скърби.“158   

ЧЧ Мадхя 18.115: Един глупав човек, който казва, че Върховният Бог е същият като 
живото същество, е атеист, който подлежи на наказание от надзирателя на смъртта, 
Ямараджа.  

ЧЧ Мадхя 18.116: „Човек, който счита, че полубогове като Брахма и Шива са на едно 
ниво с Нараяна, би следвало да бъде смятан за оскърбител, или пашанди.“159  

ЧЧ Мадхя 18.117: След като Шри Чайтаня Махапрабху обясни разликата между едно 
обикновено живо същество и Върховия Бог, хората рекоха: „Никой не счита Теб за 
обикновено човешко същество. Ти си като Кришна във всяко отношение, и в телесните 
черти, и в качествата.  

                                                 
158 Цитат от „Бхавартха Дипика”, коментар на Шридхара Свами към „Шримад Бхагаватам” (1.7.6) 

159 „Хари-бхакти-виласа“ 1.117 
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ЧЧ Мадхя 18.118: По чертите на тялото Ти можем да видим, че Ти не си никой друг, а 
синът на Нанда Махараджа, въпреки че златният блясък на снагата Ти е покрил 
изначалния Ти цвят.  

ЧЧ Мадхя 18.119: Както миризмата от еленов мускус не може да бъде скрита, ако се 
увие в плат, така и характеристиките Ти на Върховен Бог не могат да бъдат прикрити 
по никакъв начин.  

ЧЧ Мадхя 18.120: В действителност, Твоите качества са необикновени и отвъд 
въображението на едно просто живо същество. Само като Те види, цялата вселена 
полудява от екстатична любов към Кришна.  

ЧЧ Мадхя 18.121-122: Ако Те видят макар и само веднъж, дори жените, децата, 
възрастните хора, месоядците и членовете на най-нисшите касти, веднага запяват 
святото име на Кришна, танцуват като луди и се превръщат в духовни учители, 
способни да освободят целия свят.  

ЧЧ Мадхя 18.123: Да оставим настрана виждането, но който дори само чуе Твоето 
свято име полудява от екстатична любов към Кришна и става способен да освободи 
трите свята.  

ЧЧ Мадхя 18.124: Просто като чуят Твоето свято име, кучеядците се превръщат в 
непорочни светци. Твоите необикновени енергии не биха могли да бъдат описани с 
думи.  

ЧЧ Мадхя 18.125: „Да не говорим за духовния напредък на хора, които виждат 
Върховната личност лице в лице, но дори и човек, роден в семейство на кучеядци 
незабавно става подходящ да изпълнява ведически жертвоприношения, ако веднъж 
изговори святото име на Върховния Бог или пее за Него, чуе за Неговите забавления, 
предлага Му почитания или само Го помни.“160  

ЧЧ Мадхя 18.126: Тази Твоя слава е второстепенна. Изначално, Ти си синът на 
Махараджа Нанда.“ 

ЧЧ Мадхя 18.127: След това Шри Чайтаня Махапрабху дари с безпричинната си 
милост всички присъстващи и всеки от тях се изпълни с екстаз от любов към Бога. 
Накрая хората се завърнаха у дома си.  

ЧЧ Мадхя 18.128: Шри Чайтаня Махапрабху остана няколко дни в Акрура-тиртха. Там 
Той освободи всеки просто разпространявайки святото име на Кришна и екстатичната 
любов към Бога.  

ЧЧ Мадхя 18.129: В Матхура браминът ученик на Мадхавендра Пури, ходеше от къща 
на къща, вдъхновявайки други брамини да поканят Чайтаня Махапрабху в домовете си.  

ЧЧ Мадхя 18.130: Така, всички уважавани хора на Матхура, водени от брамините, 
отидоха при Балабхадра Бхаттачария и отправиха поканите си към Бога.  

                                                 
160 Шримад Бхагаватам 3.33.6 
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ЧЧ Мадхя 18.131: За един ден бяха получени по десет-двадесет покани, но Балабхадра 
Бхаттачария приемаше само по една от тях.  

ЧЧ Мадхя 18.132: Тъй като не всеки имаше възможността лично да отправи покана 
към Шри Чайтаня Махапрабху, тези, които не успяха, поискаха от брамина Санодия да 
помоли Бога да приеме техните покани.  

ЧЧ Мадхя 18.133: Брамини от различни места като Канякубджа и Южна Индия, които 
всички бяха стриктни последователи на ведическата религия, отправиха покани към 
Шри Чайтаня Махапрабху с огромно смирение.  

ЧЧ Мадхя 18.134: На заранта те отидоха до Акрура-тиртха и готвиха храна. След като 
я предложиха на шалаграма-шила, те я поднесоха на Шри Чайтаня Махапрабху.  

ЧЧ Мадхя 18.135: Един ден Шри Чайтаня Махапрабху седна на гхата за къпане в 
Акрура-тиртха и помисли следното.  

ЧЧ Мадхя 18.136: Шри Чайтаня Махапрабху се замисли: „На това място за къпане, 
Акрура видя Ваикунтха, духовния свят, а всички жители на Враджа видяха Голока 
Вриндавана.“ 

ЧЧ Мадхя 18.137: Докато обмисляше как Акрура останал във водата, Шри Чайтаня 
Махапрабху незабавно скочи във водата и остана под нея за известно време.  

ЧЧ Мадхя 18.138: Когато Кришнадаса видя, че Чайтаня Махапрабху се дави, той 
извика и закрещя много силно. Балабхадра Бхаттачария незабавно дойде и изтегли Бога 
навън.  

ЧЧ Мадхя 18.139: След това Балабхадра Бхаттачария заведе брамина Санодия на 
усамотено място и се посъветва с него.  

ЧЧ Мадхя 18.140: Балабхадра Баттачария рече: „Тъй като днес бях тук, за мен бе 
възможно да изтегля Бога. Но ако Той започне да се дави във Вриндавана, кой ще Му 
помогне? 

ЧЧ Мадхя 18.141: Сега има тълпа от хора и тези покани създават много притеснения. 
В допълнение, Богът непрекъснато е екстатичен и емоционален. Не намирам 
ситуацията тук за много добра.  

ЧЧ Мадхя 18.142: Би било добре, ако можем да изведем Шри Чайтаня Махапрабху 
извън Вриндавана. Това е окончателното ми заключение.“  

ЧЧ Мадхя 18.143: Браминът Санодия каза: „Нека Го заведем до Праяга и да 
продължим по бреговете на Ганг. Ще бъде много приятно да вървим по този път.  

ЧЧ Мадхя 18.144: След като отиде до святото място с име Соро-кшетра и се окъпе в 
Ганг, нека да отведем Шри Чайтаня Махапрабху по този път и да тръгнем.  
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ЧЧ Мадхя 18.145: Сега е началото на месец Магха. Ако отидем до Праяга по това 
време, ще имаме възможността да се къпем няколко дни по време на Макара-
санкранти.“ 

ЧЧ Мадхя 18.146: Браминът Санодия продължи: „Внимателно изложи пред Шри 
Чайтаня Махапрабху страданието, което те мъчи отвътре. Предложи всички да отидем 
до Праяга в деня на пълната луна от месеца Магха.  

ЧЧ Мадхя 18.147: Кажи на Бога за щастието, което ще изпиташ, ако пътуваме край 
бреговете на Ганг.“ След това Балабхадра Бхаттачария отправи тази молитва към Шри 
Чайтаня Махапрабху.  

ЧЧ Мадхя 18.148: Балабхадра Бхаттачария рече на Бога: „Не мога повече да търпя 
притесненията, създавани от тълпата. Хората идват един подир друг да отправят 
покани.  

ЧЧ Мадхя 18.149: Рано сутринта хората идват тук и като не Те видят, те просто 
поставят на изпитание ума ми.  

ЧЧ Мадхя 18.150: Ще бъда много щастлив, ако всички си тръгнем и поемем по пътя 
край бреговете на Ганг. Тогава ще имаме възможността да се окъпем в Ганг при Праяга 
по време на Макара-санкранти. 

ЧЧ Мадхя 18.151: Умът ми стана много обезпокоен и не мога да понасям тази 
тревожност. Сега всичко остава на Твоето божествено благоволение. Ще приема 
каквото и да пожелаеш да направиш.“ 

ЧЧ Мадхя 18.152: Въпреки че Шри Чайтаня Махапрабху нямаше желание да напуска 
Вриндавана, Той започна да изговаря сладки думи само, за да удовлетвори желанието 
на Своя отдаден.  

ЧЧ Мадхя 18.153: Шри Чайтаня Махапрабху рече: „Ти ме доведе тук, за да Ми 
покажеш Вриндавана. Много съм ти задължен и не бих могъл да изплатя този дълг.  

ЧЧ Мадхя 18.154: Каквото и да желаеш, Аз трябва да го изпълня. Където и да Ме 
заведеш, ще тръгна.“ 

ЧЧ Мадхя 18.155: На следващата утрин, Шри Чайтаня Махапрабху стана рано. След 
като се окъпа, Той потъна в екстаз от любов, знаейки, че трябва да напусне Вриндавана.  

ЧЧ Мадхя 18.156: Въпреки че Богът не показваше никакви външни признаци, умът Му 
бе изпълнен с екстатична любов. В това време, Балабхадра Бхаттачария каза: „Нека 
отидем до Махавана (Гокула).“  

ЧЧ Мадхя 18.157: Изричайки това, Балабхадра Бхаттачария накара Шри Чайтаня 
Махапрабху да седне в една лодка. Щом прекосиха реката, той взе Бога със себе си.  

ЧЧ Мадхя 18.158: И Раджапута Кришнадаса, и браминът Санодия знаеха пътя по 
брега на Ганг много добре.  
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ЧЧ Мадхя 18.159: Докато вървеше, Шри Чайтаня Махапрабху разбра, че другите са 
уморени, заведе ги под едно дърво и поседна.  

ЧЧ Мадхя 18.160: Близо до дървото имаше много крави, които пасяха, и Богът бе 
изключително доволен да ги съзерцава.  

ЧЧ Мадхя 18.161: Внезапно пастирчето засвири на своята флейта, а Богът незабавно 
бе завладян от екстатична любов.  

ЧЧ Мадхя 18.162: Преизпълнен с екстатична любов, Богът падна на земята в 
безсъзнание. Пяна излезе от устата Му, а дъхът Му спря.  

ЧЧ Мадхя 18.163: Докато Богът бе в безсъзнание, десет кавалеристи, принадлежащи 
на мюсюлманския военен орден Патхана, пристигнаха и слязоха от конете.  

ЧЧ Мадхя 18.164: Виждайки Бога в безсъзнание войниците си мислеха: „Този санняси 
сигурно притежава огромно количество злато. 

ЧЧ Мадхя 18.165: Тези четирима измамници тук вероятно са откраднали богатствата 
на този санняси, а след това са Го убили, карайки Го да поеме отровата дхутура.“ 

ЧЧ Мадхя 18.166: Мислейки така, войниците на Патхана арестуваха четиримата и 
решиха да ги убият. Поради това, двамата бенгалци започнаха да треперят.  

ЧЧ Мадхя 18.167: Отдаденият Кришнадаса, който принадлежеше на рода Раджапута, 
бе много безстрашен. Браминът Санодия също не се страхуваше и заговори 
изключително смело.  

ЧЧ Мадхя 18.168: Браминът рече: „Вие, войници на Патхана, всички сте под 
закрилата на вашия цар. Нека отидем до вашия командващ и да разберем неговото 
решение.  

ЧЧ Мадхя 18.169: Този санняси е моят духовен учител, аз съм от Матхура. Брамин съм 
и познавам много хора, които служат на мюсюлманския цар.  

ЧЧ Мадхя 18.170: Понякога този санняси пада в безсъзнание поради заболяване. Моля 
седнете тук и ще видите, че Той много скоро ще възвърне съзнанието и нормално си 
състояние.  

ЧЧ Мадхя 18.171: Седнете тук за малко и ни пазете под арест. След като саннясинът 
дойде на себе си, можете да Го разпитате. След това, ако искате, убийте ни.“ 

ЧЧ Мадхя 18.172: Войниците от Патхана рекоха: „Всички вие сте мошеници. Един от 
вас принадлежи на западните земи, друг на района на Матхура, а останалите двама, 
които треперят, са от Бенгал.“ 

ЧЧ Мадхя 18.173: Раджапута Кришнадаса каза: „Моят дом е тук, а също притежавам 
около двеста турски войника, както и около сто оръдия.  
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ЧЧ Мадхя 18.174: Ако викна високо, те ще дойдат незабавно, за да ви избият и 
заграбят конете и седлата ви. 

ЧЧ Мадхя 18.175: Бенгалските поклонници не са престъпници. Вие сте такива, задето 
искате да убиете хора, тръгнали на поклонение, и да ги ограбите.“ 

ЧЧ Мадхя 18.176: Щом чуха това предизвикателство, войниците от Патхана се 
поколебаха. Тогава внезапно Шри Чайтаня Махапрабху дойде на себе си.  

ЧЧ Мадхя 18.177: Идвайки на себе си, Богът започна много високо да пее святото име: 
„Хари! Хари!“ Той повдигна ръцете Си нагоре и затанцува в екстатична любов. 

ЧЧ Мадхя 18.178: Когато Богът започна да вика много високо в екстатична любов, за 
мюсюлманските войници изглеждаше сякаш сърцата им са били ударени от 
гръмотевици.  

ЧЧ Мадхя 18.179: Завладени от страх, всички войници от Патхана незабавно 
освободиха четиримата мъже. Така, Шри Чайтаня Махапрабху не видя Своите лични 
придружители арестувани.  

ЧЧ Мадхя 18.180: В това време Балабхадра Бхаттачария отиде при Шри Чайтаня 
Махапрабху и Го накара да седне. Виждайки мюсюлманските войници, Богът дойде на 
себе си. 

ЧЧ Мадхя 18.181: Тогава всички мюсюлмански войници отидоха пред Бога, обожаваха 
лотосовите Му нозе и рекоха: „Това са четирима разбойници.  

ЧЧ Мадхя 18.182: Тези мошеници са те накарали да приемеш дхутура. Опиянили са 
Те и са откраднали Твоите притежания.“  

ЧЧ Мадхя 18.183: Шри Чайтаня Махапрабху каза: „Те не са разбойници. Те са Мои 
спътници. Аз съм просещ санняси и не притежавам нищо.  

ЧЧ Мадхя 18.184: Поради епилепсия понякога падам в безсъзнание. Понеже са 
милостиви, тези четирима мъже се грижат за Мен.“ 

ЧЧ Мадхя 18.185: Измежду мюсюлманите имаше един смел човек, носещ черна дреха. 
Хората го наричаха светец.  

ЧЧ Мадхя 18.186: Щом видя Шри Чайтаня Махапрабху, сърцето на този свят човек 
омекна. Той искаше да говори с Него и да установи безличностния Брахман въз основа 
на своето собствено писание, Корана.  

ЧЧ Мадхя 18.187: Когато той се опита да установи концепцията за Абсолютната 
Истина като безличностния Брахман въз основа на Корана, Шри Чайтаня Махапрабху 
отхвърли аргумента му.  

ЧЧ Мадхя 18.188: Каквито и аргументи да излагаше той, Богът отхвърляше всичко. 
Накрая, човекът бе зашеметен и не можеше да говори.  
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ЧЧ Мадхя 18.189: Шри Чайтаня Махапрабху рече: „Коранът несъмнено установява 
имперсонализма, но в крайна сметка го отрича и утвърждава Бог като личност.  

ЧЧ Мадхя 18.190: Коранът приема факта, че в крайна сметка съществува само един 
Бог. Той е изпълнен с достояния, а тялото Му е черно на цвят.  

ЧЧ Мадхя 18.191: Съгласно Корана Богът притежава върховно, блажено, 
трансцендентално тяло. Той е Абсолютната Истина, всепроникващ, всезнаещ и 
вездесъщ. Той е произходът на всичко.  

ЧЧ Мадхя 18.192: От Него произлизат сътворението, поддържането и разрушението. 
Той е изначалният подслон на цялото грубо и фино космическо проявление.  

ЧЧ Мадхя 18.193: Богът е Върховната Истина, обожавана от всеки. Той е причината на 
всички причини. Ако живото същество се захване да Му служи предано, то се 
освобождава от материалното съществуване.  

ЧЧ Мадхя 18.194: Без служене на Върховния Бог никоя обусловена душа не може да 
се избави от материалните окови. Любовта в лотосовите Му нозе е окончателната цел 
на живота.  

ЧЧ Мадхя 18.195: Щастието, произхождащо от освобождението, чрез което някой се 
слива със съществуването на Бога, не може да се сравни дори с частичка от 
трансценденталното блаженство, добито чрез служене в лотосовите нозе на Бога.  

ЧЧ Мадхя 18.196: В Корана съществуват описания на плодоносните дейности, 
умозрителното познание, мистичната сила и единението с Върховния, но накрая всичко 
това е отречено и Богът е утвърден като личност, наред с преданото служене към Него.  

ЧЧ Мадхя 18.197: Учените на Корана не са много напреднали в познанието. Въпреки 
че има много предписани методи, те не знаят, че окончателното заключение трябва да 
бъде считано за най-силно.  

ЧЧ Мадхя 18.198: Разглеждайки твоя собствен Коран и обмисляйки онова, което е 
написано в него, какво е твоето заключение? 

ЧЧ Мадхя 18.199: Светецът-мюсюлманин отвърна: „Всичко, което Ти каза, е истина. 
То със сигурност е написано в Корана, но нашите учени не могат нито да го разберат, 
нито да го приемат. 

ЧЧ Мадхя 18.200: Обикновено те описват безличностния аспект на Бога, но едва ли 
знаят, че личностният аспект на Бога се обожава. Без съмнение, липсва им това 
познание.  

ЧЧ Мадхя 18.201: Тъй като Ти си точно този Върховен Бог, моля Те, бъди милостив 
към мен. Аз съм паднал и негоден. 

ЧЧ Мадхя 18.202: Изучавах мюсюлманските писания доста обширно, но от тях не 
мога окончателно да реша каква е крайната цел на живота, нито пък как да я постигна.  
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ЧЧ Мадхя 18.203: Сега, когато Те видях, езикът ми пее Харе Кришна маха-мантрата. 
Фалшивият престиж, който изпитвах от това да бъда ерудиран учен, си отиде.” 

ЧЧ Мадхя 18.204: Изричайки това, мюсюлманският светец падна в лотосовите нозе на 
Шри Чайтаня Махапрабху и Го помоли да поговори за окончателната цел на живота и 
процеса, чрез който тя може да бъде постигната.  

ЧЧ Мадхя 18.205: Шри Чайтаня Махапрабху каза: „Моля те, стани. Ти възпя святото 
име на Кришна; поради това греховните реакции, насъбрани от теб за много милиони 
животи, си отидоха. Сега ти си чист.“ 

ЧЧ Мадхя 18.206: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху рече на всички мюсюлмани там: 
„Възпявайте святото име на Кришна! Възпявайте святото име на Кришна!“ Тъй като 
всеки от тях започна да мантрува, те бяха залети от екстатична любов.  

ЧЧ Мадхя 18.207: По този начин, съветвайки го да мантрува святото име на Кришна, 
Шри Чайтаня Махапрабху директно посвети светия мюсюлманин. Мюсюлманското му 
име бе променено на Рамадаса. Друг мюсюлманин от Патхана, който присъстваше там, 
бе кръстен Виджули Кхан.  

ЧЧ Мадхя 18.208: Виджули Кхан бе много млад, син на цар. Всички останали 
мюсюлмани или патхани, водени от Рамадаса, бяха негови слуги.  

ЧЧ Мадхя 18.209: Виджули Кхан също падна в лотосовите нозе на Шри Чайтаня 
Махапрабху, а Богът постави крака си върху главата му.  

ЧЧ Мадхя 18.210: След като по такъв начин им дари милостта си, Шри Чайтаня 
Махапрабу си тръгна. После всички тези мюсюлмани от Патхана станаха странстващи 
отшелници.  

ЧЧ Мадхя 18.211: По-късно тези патхани станаха известни като патхана ваишнави. Те 
обиколиха цялата страна и възпяваха славните дейности на Шри Чайтаня Махапрабху.  

ЧЧ Мадхя 18.212: Виджули Кхан стана много извисен отдаден и значимостта му се 
почиташе на всяко свято място за поклонение.  

ЧЧ Мадхя 18.213: Така Бог Шри Чайтаня Махапрабху изпълняваше Своите 
забавления. Отивайки до западната част на Индия, Той дари с добра съдба яваните и 
млеччхите.  

ЧЧ Мадхя 18.214: След това, Шри Чайтаня Махапрабху отиде до едно свято място на 
поклонение, наречено Соро-кшетра. Той Се окъпа в Ганг там и тръгна към Праяга по 
пътя край бреговете на Ганг.  

ЧЧ Мадхя 18.215: В Соро-кшетра Богът помоли брамина Санодия и Раджапута 
Кришнадаса да се върнат у дома, но с допрени една в друга длани, те заговориха както 
следва.  

ЧЧ Мадхя 18.216: Те започнаха да се молят: „Нека дойдем с Теб в Праяга. Ако не го 
сторим, къде отново ще можем да получим близостта на Твоите лотосови нозе? 



  348

ЧЧ Мадхя 18.217: Тази страна основно е завладяна от мюсюлмани. На всяко място 
някой би могъл да причини притеснения и въпреки, че Твоят придружител Балабхадра 
Бхаттачария е издигнат учен, той не знае да говори местния език.“  

ЧЧ Мадхя 18.218: Чувайки това, Шри Чайтаня Махапрабху прие предложението им 
като нежно се усмихваше. Така те двамата продължиха да Го придружават.  

ЧЧ Мадхя 18.219: Който и да отидеше да види Шри Чайтаня Махапрабху, се 
чувстваше завладян от екстатична любов и започваше да мантрува Харе Кришна 
мантрата.  

ЧЧ Мадхя 18.220: Който и да срещнеше Шри Чайтаня Махапрабху, ставаше ваишнава, 
а който и да срещнеше този ваишнава, също ставаше ваишнава. Така, всички градове и 
села едно след друго се превръщаха във ваишнавски.  

ЧЧ Мадхя 18.221: Както на Своята обиколка там Богът наводни Южна Индия, така 
също Той заля с любов към Бога и западната част на страната. 

ЧЧ Мадхя 18.222: Накрая Шри Чайтаня Махапрабху пристигна в Праяга и в 
продължение на десет дни, на фестивала на Макара-санкранти (Магха-мела), Той се 
къпа там, където реките Ямуна и Ганг се вливат.  

ЧЧ Мадхя 18.223: Посещението на Шри Чайтаня Махапрабху във Вриндавана и 
забавленията Му там са безкрайни. Дори Бог Шеша, който има хиляди качулки, не би 
могъл да достигне края на Неговите дейности.  

ЧЧ Мадхя 18.224: Как обикновено живо същество може да опише забавленията на 
Шри Чайтаня Махапрабху? Аз само дадох основната насока под формата на резюме.  

ЧЧ Мадхя 18.225: Забавленията и похватите на Шри Чайтаня Махапрабху са 
необикновени. Клетник е този, който не може да повярва, дори и след като чува всички 
тези неща.  

ЧЧ Мадхя 18.226: От началото до края, забавленията на Шри Чайтаня Махапрабху са 
необикновени. Просто ги чуйте с вяра и ги приемете за верни и правилни.  

ЧЧ Мадхя 18.227: Който спори за това е голям глупец. Той умишлено и 
собственоръчно навлича гръмотевица върху главата си.  

ЧЧ Мадхя 18.228: Забавленията на Шри Чайтаня Махапрабху са океан от нектар. Дори 
и капка от този океан може да наводни целия свят с трансцендентално блаженство.  

ЧЧ Мадхя 18.229: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунатха, 
винаги желаейки тяхната милост, аз, Кришнадаса, разказвам „Шри Чайтаня 
Чаритамрита”, следвайки техните стъпки.  

 
 



  349

Глава 19 

Шри Чайтаня Махапрабху наставлява Шрила Рупа Госвами 

 

ЧЧ Мадхя 19.1: Преди сътворяването на космическото проявление, Господ озари 
сърцето на Бог Брахма с подробностите на сътворението и прояви ведическото знание. 
Точно по същия начин Господ, който нямаше търпение да възстанови вриндаванските 
забавления на Бог Кришна, вложи в сърцето на Рупа Госвами духовно могъщество. 
Чрез него Шрила Рупа Госвами успя да възвърне знанието за дейностите на Кришна 
във Вриндавана, които бяха почти забравени. Така Той разпространи Кришна съзнание 
по целия свят. 

ЧЧ Мадхя 19.2: 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 Мадхя 19.3: След срещата си с Шри Чайтаня Махапрабху в селцето Рамакели, 
братята Рупа и Санатана се завърнаха по домовете си. 

ЧЧ Мадхя 19.4: Двамата братя обмисляха начини, чрез които биха могли да се 
оттеглят от материалните си дейности. За тази цел те избраха двама брахмани и им 
платиха голяма сума пари. 

ЧЧ Мадхя 19.5: Брахманите извършиха религиозни церемонии и повтаряха святото 
име на Кришна, така че двамата братя да могат да намерят подслон в лотосовите нозе 
на Шри Чайтаня Махапрабху много скоро. 

ЧЧ Мадхя 19.6: По това време Шри Рупа Госвами се завърна в дома си, взимайки 
купища богатства, натоварени в лодки. 

ЧЧ Мадхя 19.7: Шрила Рупа Госвами раздели богатството, което бе отнесъл обратно 
вкъщи. Той даде петдесет процента за благотворителност на брахманите и 
ваишнавите, а двадесет и пет процента на роднините си. 

ЧЧ Мадхя 19.8: Той запази една четвърт от богатството си при един уважаван 
брахмана. Задели го за собствената си сигурност, защото очакваше законови 
усложнения. 

ЧЧ Мадхя 19.9: Той повери десет хиляди монети на един местен бенгалски 
зарзаватчия, които по-късно бяха похарчени от Шри Санатана Госвами.  

ЧЧ Мадхя 19.10: Шри Рупа Госвами чу, че Шри Чайтаня Махапрабху се е завърнал в 
Джаганнатха Пури и се кани да стигне до Вриндавана през гората. 

ЧЧ Мадхя 19.11: Шри Рупа Госвами изпрати двама души в Джаганнатха Пури да 
разберат кога Шри Чайтаня Махапрабху ще се отправи към Вриндавана. 
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ЧЧ Мадхя 19.12: Шри Рупа Госвами заръча на двамата мъже: „Трябва да се върнете 
бързо и да ми кажете кога Той ще тръгне. Тогава ще сторя нужното.“ 

ЧЧ Мадхя 19.13: Докато Санатана Госвами беше в Гауда-деша, той си мислеше: 
„Набабът е много доволен от мен. Със сигурност съм му задължен. 

ЧЧ Мадхя 19.14: Ако набабът за едно или друго ми се разгневи, ще изпитам голямо 
облекчение. Това е заключението ми.“ 

ЧЧ Мадхя 19.15: Под предлог на влошено здраве Санатана Госвами си остана вкъщи. 
Така той напусна държавната служба и не се представи в царския съд. 

ЧЧ Мадхя 19.16: Алчните господари на неговите чиновници и секретари изпълняваха 
правителствените задължения, докато самият Санатана си остана вкъщи и обсъждаше 
разкритите писания. 

ЧЧ Мадхя 19.17: Шри Санатана Госвами обсъждаше „Шримад-Бхагаватам“ в 
обкръжението на двадесет или тридесет вещи и учени брахмани. 

ЧЧ Мадхя 19.18: Докато Санатана Госвами изучаваше „Шримад-Бхагаватам“ в 
обществото на учени брахмани, един ден набабът на Бенгал, заедно с един друг човек, 
внезапно се появиха. 

ЧЧ Мадхя 19.19: Веднага щом брахманите и Санатана Госвами видяха, че набабът 
дойде, всички те се изправиха и уважително му предложиха място за сядане, за да го 
почетат. 

ЧЧ Мадхя 19.20: Набабът каза: „Аз изпратих личния си лекар при теб и той ми 
предаде, че не си болен. Доколкото е могъл да види, ти си напълно здрав. 

ЧЧ Мадхя 19.21: Аз завися от теб в изпълнението на толкова много от моите дела, но 
ти изостави държавническите си задължения, за да си седиш вкъщи. 

ЧЧ Мадхя 19.22: Ти обърка всичките ми дейности. Какво е намерението ти? Моля те, 
кажи ми честно.“ 

ЧЧ Мадхя 19.23: Санатана Госвами отвърна: „Повече не може да очакваш никакво 
служене от мен. Моля те, намери някой друг, който да се погрижи за управлението.“ 

ЧЧ Мадхя 19.24: Разгневен на Санатана Госвами, набабът каза: „Твоят по-голям брат 
се държи точно като обирджия. 

ЧЧ Мадхя 19.25: Като убива много живи същества, по-големият ти брат разруши цял 
Бенгал. А сега ти унищожи всичките ми планове.“ 

ЧЧ Мадхя 19.26: Санатана Госвами отвърна: „Ти си върховният управник на Бенгал и 
си напълно независим. Когато някой да извърши прегрешение, ти го наказваш според 
вината му.“ 
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ЧЧ Мадхя 19.27: Като чу това, набабът на Бенгал се изправи и запъти към дома си. Той 
заповяда да арестуват Санатана Госвами, така че да не успее да замине. 

ЧЧ Мадхя 19.28: По това време набабът се готвеше да нападне областта Ориса и каза 
на Санатана Госвами: „Ела с мен.“ 

ЧЧ Мадхя 19.29: Санатана Госвами отговори: „Ти отиваш в Ориса, за да причиниш 
болка на Върховната Божествена Личност. Ето защо аз съм безсилен да те придружа.“ 

ЧЧ Мадхя 19.30: Набабът отново арестува Санатана Госвами и го прати в затвора. По 
това време Шри Чайтаня Махапрабху замина за Вриндавана от Джаганнатха Пури. 

ЧЧ Мадхя 19.31: Двамата мъже, който отидоха в Джаганнатха Пури, за да узнаят за 
заминаването на Бога се завърнаха и осведомиха Рупа Госвами, че Богът вече е тръгнал 
към Вриндавана. 

ЧЧ Мадхя 19.32: След като получи това известие от двамата си пратеници, Рупа 
Госвами незабавно написа писмо до Санатана Госвами, в което го осведоми за 
заминаването на Шри Чайтаня Махапрабху за Вриндавана. 

ЧЧ Мадхя 19.33: В писмото си до Санатана Госвами, Шрила Рупа Госвами написа: 
„Ние, двамата братя, ще заминем, за да се срещнем с Шри Чайтаня Махапрабху. Ти 
също по един или друг начин трябва да се освободиш и да дойдеш при нас.“ 

ЧЧ Мадхя 19.34: По-нататък в писмото си Рупа Госвами осведомяваше Шрила 
Санатана Госвами: „Оставил съм депозит от десет хиляди монети при зарзаватчията. 
Използвай парите, за да се измъкнеш от затвора. 

ЧЧ Мадхя 19.35: По един или друг начин се освободи и ела във Вриндавана.“ След 
като написа това, двамата братя (Рупа Госвами и Анупама) заминаха, за да се срещнат с 
Шри Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 19.36: По-малкият брат на Рупа Госвами беше велик отдаден,, чието 
истинско име бе Шри Валлабха, но бе преименуван на Анупама Маллика. 

ЧЧ Мадхя 19.37: Шри Рупа Госвами и Анупама Маллика отпътуваха за Праяга и бяха 
много доволни да чуят вестта, че и Шри Чайтаня Махапрабху вече беше там. 

ЧЧ Мадхя 19.38: В Праяга Шри Чайтаня Махапрабху посети храма на Бинду Мадхава, 
а стотици хиляди хора Го следваха, само и само, за да Го видят. 

ЧЧ Мадхя 19.39: Някои от хората, които следваха Бога, плачеха. Някои се смееха, 
други танцуваха, а трети мантруваха. И наистина, а четвърти се търкаляха по земята и 
възкликваха: „Кришна! Кришна!“ 

ЧЧ Мадхя 19.40: Праяга се намира там, където се сливат две реки – Ганг и Ямуна. И 
макар че тези реки не заляха Праяга с водите си, Шри Чайтаня Махапрабху наводни 
цялата област с вълните на екстатичната любов към Кришна. 
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ЧЧ Мадхя 19.41: Като видяха огромната тълпа, двамата братя продължиха да стоят на 
усамотено място. Те обаче успяха да съзрат Шри Чайтаня Махапрабху, който бе в 
екстаз от гледката на Бог Бинду Мадхава.  

ЧЧ Мадхя 19.42: Богът високо повтаряше святото име на Хари. Танцувайки в 
екстатична любов, вдигнал високо ръцете си, Той умоляваше всеки да произнася: 
„Хари! Хари!“ 

ЧЧ Мадхя 19.43: Всички бяха удивени, виждайки величието на Шри Чайтаня 
Махапрабху. Наистина, не е по силите ми да опиша както подобава забавленията на 
Бога в Праяга. 

ЧЧ Мадхя 19.44: Шри Чайтаня Махапрабху се запозна с един брахмана от Дечан (в 
южна Индия) и брахманът го покани на гощавка, отвеждайки Го в дома си. 

ЧЧ Мадхя 19.45: Докато Шри Чайтаня Махапрабху седеше на усамотено място в дома 
на брахмана от Дечан, Рупа Госвами и Шри Валлабха (Анупама Маллика) дойдоха, за 
да се видят с Него. 

ЧЧ Мадхя 19.46: Съзирайки Бога от разстояние, двамата братя поставиха стиски слама 
между зъбите си и на мига се проснаха на земята като пръчки, отдавайки Му 
почитанията си. 

ЧЧ Мадхя 19.47: Двамата братя бяха завладени от екстатично чувство и, като 
рецитираха различни санскритски стихове, се изправяха и покланяха отново и отново. 

ЧЧ Мадхя 19.48: Шри Чайтаня Махапрабху беше много радостен да види Шрила Рупа 
Госвами и му каза: „Стани! Изправи се! Мой, скъпи Рупа, ела тук.“ 

ЧЧ Мадхя 19.49: След това Шри Чаитаня Махапрабху каза: „Не е възможно да се 
опише милостта на Кришна, тъй като Той освободи и двамата ви от кладенеца на 
материалното наслаждение. 

ЧЧ Мадхя 19.50: „(Бог Кришна каза:) Дори и някой да е много вещ учен в 
санскритската ведическа литература, той не се приема за Мой предан, освен ако не е 
чист в преданото служене. Дори и човек да е роден в семейство на кучеядци, той Ми е 
много скъп, ако е чист отдаден, лишен от мотиви да се наслаждава на плодоносни 
дейности или умствени разсъждения. Наистина, на него трябва да се отдават почитания 
и каквото и да предлага той трябва да бъде приемано. Такива предани заслужават почит 
толкова, колкото и самият Аз.“161 

ЧЧ Мадхя 19.51: След произнасянето на този стих, Шри Чаитаня Махапрабху 
прегърна двамата братя и по безпричинната си милост постави нозете си върху главите 
им. 

ЧЧ Мадхя 19.52: След като приеха безпричинната милост на Бога, двамата братя, с 
допрени длани и огромно смирение, Му отдадоха следните молитви. 

                                                 
161 Хари Бхакти Виласа 10.127 
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ЧЧ Мадхя 19.53: „О, най-щедра инкарнация! Ти си самият Кришна, появил се като 
Шри Кришна Чайтаня Махапрабху. Ти си със златистия цвят на Шримати Радхарани и 
надлъж и шир раздаваш чистата любов към Кришна. Отдаваме Ти смирените си 
почитания. 

ЧЧ Мадхя 19.54: Отдаваме смирените си почитания на милостивия Върховен Бог, 
който преобрази и трите свята, обезумели от невежество, и ги спаси от болестното им 
състояние като ги подлуди с нектара от съкровищницата на любовта към Бога. Нека 
приемем пълен подслон при Божествената Личност, Шри Кришна Чайтаня, чиито 
дейности са удивителни.“ 

ЧЧ Мадхя 19.55: След това Шри Чайтаня Махапрабху ги покани да седнат до Него и 
ги попита: „Какви вести имате за Санатана?“ 

ЧЧ Мадхя 19.56: Рупа Госвами отвърна: „Санатана бе арестуван от правителството на 
Хюсеин Шах. Ако милостиво Го избавиш, той може да бъде освободен от това 
премеждие.“ 

ЧЧ Мадхя 19.57: Шри Чайтаня Махапрабху в миг отговори: „Санатана вече бе 
освободен от затворничеството си и много скоро ще се срещне с Мен.“ 

ЧЧ Мадхя 19.58: Тогава брахманът помоли Шри Чайтаня Махапрабху да приеме 
обяда си. Рупа Госвами също остана там през целия ден. 

ЧЧ Мадхя 19.59: Балабхадра Бхаттачария покани и двамата братя да обядват. 
Остатъците от храната в блюдото на Шри Чайтаня Махапрабху бяха предложени на 
тях. 

ЧЧ Мадхя 19.60: Шри Чайтаня Махапрабху избра Своята обител до мястото, където се 
сливаха Ганг и Ямуна, наречено Тривени. Двамата братя – Рупа Госвами и Шри 
Валлабха – също си намериха къща в съседство с тази на Бога. 

ЧЧ Мадхя 19.61: По това време Шри Валлабха Бхатта пребиваваше в Адаила-грама и 
когато чу, че Шри Чаитаня Махапрабху е пристигнал, се отправи към обителта Му, за 
да Го види. 

ЧЧ Мадхя 19.62: Валлабха Бхаттачария отдаде почитанията си на Шри Чайтаня 
Махапрабху и Богът го прегърна. След това известно време те обсъждаха теми за 
Кришна. 

ЧЧ Мадхя 19.63: Шри Чайтаня Махапрабху бе завладян от огромна екстатична любов, 
когато започнаха разговарят за Кришна, но Богът овладя чувствата си, тъй като 
изпитваше свян пред Валлабха Бхатта. 

ЧЧ Мадхя 19.64: Въпреки че Богът се въздържаше външно, екстатичната любов 
бушуваше вътре в Него. Това не можеше да бъде потиснато и Валлабха Бхатта със 
смайване го забеляза. 

ЧЧ Мадхя 19.65: По-късно Валлабха Бхатта покани Шри Чайтаня Махапрабху на обяд 
и Богът го запозна с братята Рупа и Валлабха. 
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ЧЧ Мадхя 19.66: От разстояние братята Рупа Госвами и Шри Валлабха се проснаха на 
земята и отдадоха почитания на Валлабха Бхатта с огромно смирение. 

ЧЧ Мадхя 19.67: Когато Валлабха Бхаттачария тръгна към тях, те избягаха на по-
далечно разстояние. Рупа Госвами каза: „Аз съм недокосваем и много греховен. Моля 
те, не ме докосвай.“ 

ЧЧ Мадхя 19.68: Валлабха Бхаттачария много се изненада от това. Шри Чайтаня 
Махапрабху обаче беше много удовлетворен и му даде следното описание за Рупа 
Госвами. 

ЧЧ Мадхя 19.69: Шри Чайтаня Махапрабху каза: „Не го докосвай, защото той 
принадлежи към много низша каста. Ти си последовател на ведическите принципи и си 
много опитен в извършването на множество жертвоприношения. А също така си част и 
от аристокрацията.“ 

ЧЧ Мадхя 19.70: Слушайки святото име, постоянно произнасяно от двамата братя, 
Валлабха Бхаттачария успя да разбере намеците на Шри Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 19.71: Валлабха Бхаттачария каза: „Щом тези двамата постоянно повтарят 
святото име на Кришна, как биха могли да са недокосваеми? Точно обратното, те са 
най-извисени.“ 

ЧЧ Мадхя 19.72: И тогава Валлабха Бхаттачария произнесе следната строфа: „Мой 
скъпи Боже, този, на чиито език Твоето свято име пребивава винаги, става по-велик от 
посветен брахмана. Макар че може да е роден в семейство на кучеядци и затова според 
материалните преценки да е най-низшият сред хората, все пак той е славен. Това е 
чудотворното въздействие от повтарянето на святото име на Бога. Ето защо за този, 
който повтаря святото име на Бога се подразбира, че е вече е извършил всички видове 
отречения и великите жертвоприношения, споменати във Ведите. Той вече се е изкъпал 
на всички свети места за поклонение, изучил е всички Веди и в действителност е 
арий.“162 

ЧЧ Мадхя 19.73: Шри Чаитаня Махапрабху с голямо задоволство изслуша Валлабха 
Бхатта да привежда цитати от шастрите за позицията на отдадения. Богът лично го 
похвали и обхванат от екстатична божествена любов, на Свой ред започна да цитира 
една след друга строфи от шастрите. 

ЧЧ Мадхя 19.74: Шри Чайтаня Махапрабху каза: “Човек, който притежава чистите 
качества на брахмана благодарение на преданото си служене, което е като лумнал огън, 
изгарящ на пепел всички греховни последици от минали животи, със сигурност е 
спасен от последствията на греховните постъпки, такива като раждане в по-
низкопоставено семейство. Дори и да се роди в семейство на кучеядци, той е признат от 
образованите учени. Но дори някой да е ерудиран учен във ведическото знание, той не 
е почитан, ако е атеист. 

ЧЧ Мадхя 19.75: За някой, незает в предано служене, раждането в прославено 
семейство или нация, познаването на разкритите писания, подлагането на отречения и 
                                                 
162 Шримад Бхагаватам 3.33.7 
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покаяния, и повтарянето на ведически мантри са като украшения по мъртво тяло. 
Такава украса просто се използва за удовлетворяване на измислените удоволствия на 
повечето хора.“163 

ЧЧ Мадхя 19.76: Когато забеляза екстатичната любов на Бога, Валлабха Бхаттачария 
несъмнено бе много удивен. Също така, той бе смаян от познанието на Бога относно 
същината на преданото служене, както и от личната Му красота и осанка. 

ЧЧ Мадхя 19.77: После Валлбха Бхаттачария настани Шри Чайтаня Махапрабху и 
Неговите придружители на една лодка и ги отведе до дома си, за да им предложи обяд. 

ЧЧ Мадхя 19.78: Когато прекосяваха река Ямуна, Шри Чайтаня Махапрабху съзря 
блещукащата тъмна вода и незабавно бе обзет от екстатична любов. 

ЧЧ Мадхя 19.79: В действителност, веднага щом Шри Чайтаня Махапрабху видя 
реката Ямуна, Той в миг издаде силен звук и скочи във водата. Всички се изпълниха 
със страх и потрепериха при тази гледка. 

ЧЧ Мадхя 19.80: Всички бързешком сграбчиха Шри Чайтаня Махапрабху и Го 
измъкнаха от водата. Озовал се на дъното на лодката, Богът започна да танцува. 

ЧЧ Мадхя 19.81: Поради голямото тегло на Бога, лодката се наклони, в нея нахлу вода 
и бе на ръба да потъне. 

ЧЧ Мадхя 19.82: Шри Чайтаня Махапрабху се опита да се съвземе доколкото бе 
възможно пред Валлабхачария, но въпреки че се опита да запази хладнокръвие, 
екстатичната Му любов не можеше да бъде овладяна. 

ЧЧ Мадхя 19.83: Виждайки обстоятелствата, Шри Чайтаня Махапрабху най-накрая се 
удържа, така че лодката да успее да достигне брега на Адаила и да акостира там. 

ЧЧ Мадхя 19.84: Опасявайки се за благополучието на Бога, Валлабха Бхаттачария 
остана при Него. След като приготви необходимото за Неговото къпане, Бхаттачария 
отведе Бога в собствения си дом. 

ЧЧ Мадхя 19.85: Когато Шри Чайтаня Махапрабху пристигна в дома му, Валлабха 
Бхаттачария, който бе много удовлетворен, предложи на Бога удобно място за сядане и 
лично Му уми нозете. 

ЧЧ Мадхя 19.86: След това Валлабха Бхаттачария и цялото му семейство поръсиха с 
тази вода главите си. После предложиха на Бога нова препаска и горни дрехи. 

ЧЧ Мадхя 19.87: Валлабхачария обожава Бога с огромна пищност, предлагайки 
ухания, ароматни пръчици, цветя и лампи, и с неимоверно уважение прикани 
Балабхадра Бхаттачария (готвачът на Бога) да сготви. 

                                                 
163 Хари Бхакти Судходая 3.11-12 
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ЧЧ Мадхя 19.88: Така на Шри Чайтаня Махапрабху бе предложен обяд с огромно 
внимание и обич. И на братята Рупа Госвами и Шри Валлабха също бе предложена 
храна. 

ЧЧ Мадхя 19.89: Валлабха Бхаттачария най-напред предложи остатъците от храната на 
Бога на Шрила Рупа Госвами, а след това и на Кришнадаса. 

ЧЧ Мадхя 19.90: Дадоха подправки на Бога, за да освежи устата си. След това Го 
настаниха да си почине и Валлабха Бхаттачария лично Му разтри нозете. 

ЧЧ Мадхя 19.91: Докато Валлабха Бхаттачария Го масажираше, Богът го помоли да 
отиде и приеме прасадам. След като прие прасадам, той се върна при лотосовите нозе 
на Бога. 

ЧЧ Мадхя 19.92: В това време пристигна Рагхупати Упадхяя от област Тирухита. Той 
беше много ерудиран учен, велик предан и уважаван джентълмен. 

ЧЧ Мадхя 19.93: Рагхупати Упадхяя най-напред отдаде почитанията си на Шри 
Чайтаня Махапрабху и Богът го дари с благословиите си като каза: „Винаги пребивавай 
в Кришна съзнание.“ 

ЧЧ Мадхя 19.94: Рагхупати Упадхяя бе много доволен да чуе благословиите на Бога. 
След това Богът го помоли да опише Кришна. 

ЧЧ Мадхя 19.95: Когато Рагхупати Упадхяя бе помолен да опише Кришна, той започна 
да рецитира някои стихове за забавленията на Кришна, които лично бе съставил. Като 
чу тези стихове, Шри Чайтаня Махапрабху се преизпълни с екстатична любов. 

ЧЧ Мадхя 19.96: Рагхупати Упадхяя произнесе: „Тези, който се страхуват от 
материалното съществуване, обожават ведическата литература. Някои обожават 
смрити, естествените коментари към Ведите, а други обожават „Махабхарата“. Що се 
отнася до мен, аз обожавам бащата на Кришна, Нанда Махараджа, в чиито двор 
Върховната Божествена Личност, Абсолютната Истина, си играе.“164 

ЧЧ Мадхя 19.97: Когато Богът помоли Рагхупати Упадхяя да рецитира още, той 
незабавно отдаде почитанията си на Бога и удовлетвори молбата Му. 

ЧЧ Мадхя 19.98: „На кого мога да кажа и кой ще ми повярва като река, че Кришна, 
Върховната Божествена Личност, преследва гопите в храсталаците по бреговете на 
река Ямуна? Така Богът проявява забавленията си.“165 

ЧЧ Мадхя 19.99: Шри Чайтаня Махапрабху помоли Рагхупати Упадхяя да продължи 
да разказва за забавленията на Шри Кришна. Така Богът бе потопен в екстатична любов 
и умът и тялото Му се отпуснаха. 
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ЧЧ Мадхя 19.100: Когато Рагхупати Упадхяя видя екстатичните признаци в Шри 
Чайтаня Махапрабху, той реши, че Богът не е човешко същество, а самият Кришна. 

ЧЧ Мадхя 19.101: Шри Чайтаня Махапрабху попита Рагхупати Упадхяя: „Според 
твоята преценка кое е най-върховното същество?“ Рагхупати Упадхяя отговори: „Бог 
Шямасундара е върховната форма.“ 

ЧЧ Мадхя 19.102: „От всички обители на Кришна, коя смяташ за най-добрата?“ 
Рагхупати Упадхяя каза: „Мадху-пури, или Матхура-дхама, без съмнение е най-
добрата.“ 

ЧЧ Мадхя 19.103: Шри Чайтаня Махапрабху попита: „От трите възрасти на Кришна 
известни като детство, юношество и младост, коя считаш за най-добра?“ Рагхупати 
Упадхяя отвърна „Младостта е най-добрата възраст.“ 

ЧЧ Мадхя 19.104: Когато Шри Чайтаня Махапрабху попита: „Сред всички сладостни 
отношения кое смяташ за най-доброто?“ Рагхупати Упадхяя отговори: „Сладостта на 
интимната любов е ненадмината.“ 

ЧЧ Мадхя 19.105: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху каза: „Несъмнено ти изложи 
първокласни заключения.“ След като изрече това, Той рецитира целия стих с 
пресекващ глас. 

ЧЧ Мадхя 19.106: „Формата на Шямасундара е върховната форма, град Матхура е 
върховната обител, винаги трябва да се медитира върху свежата младост на Бог 
Кришна и сладостта на интимната любов е върховната сладост.“166 

ЧЧ Мадхя 19.107: После Шри Чайтаня Махапрабху прегърна Рагхупати Упадхяя в 
екстатична любов. Рагхупати Упадхяя също бе преизпълнен с любов и затанцува. 

ЧЧ Мадхя 19.108: Валлабха Бхаттачария бе поразен като видя танцуващите Шри 
Чайтаня Махапрабху и Рагхупати Упадхяя. Той дори доведе двамата си сина и ги 
накара да се проснат в лотосовите нозе на Бога. 

ЧЧ Мадхя 19.109: След като чуха, че Шри Чайтаня Махапрабху е пристигнал, всички 
обитатели на селцето дойдоха да Го видят. Просто като Го зърнаха, те до един станаха 
предани на Кришна. 

ЧЧ Мадхя 19.110: Всички брахмани в селцето ентусиазирано искаха да отпратят 
поканите си към Бога, но Валлабха Бхаттачария им забрани да правят това. 

ЧЧ Мадхя 19.111: По-късно Валлабха Бхатта реши да не удължава престоя на Шри 
Чайтаня Махапрабху в Адаила, тъй като Богът скочи в река Ямуна от екстатична 
любов. Ето защо той прецени да Го заведе в Праяга. 

ЧЧ Мадхя 19.112: Валлабха Бхатта каза: „Ако някой желае, може да отиде в Праяга и 
да отправи поканата си към Бога.“ Така той взе Бога със себе си и замина за Праяга. 
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ЧЧ Мадхя 19.113: Валлабха Бхаттачария избегна река Ямуна. Като настани Бога на 
лодка по река Ганг, той отплава с Него към Праяга. 

ЧЧ Мадхя 19.114: Заради огромните тълпи в Праяга, Шри Чайтаня Махапрабху отиде 
на едно място, наречено Дашашвамедха-гхата. Там Богът даде наставления на Шри 
Рупа Госвами и го посвети във философията на преданото служене. 

ЧЧ Мадхя 19.115: Шри Чайтаня Махапрабху разкри пред Шрила Рупа Госвами 
крайния предел на истината за Бог Кришна, истината за преданото служене и истината 
за трансценденталните сладостни отношения, кулминиращи в любовта между Радха и 
Кришна. Накрая Той изложи пред Рупа Госвами окончателните заключения на 
„Шримад-Бхагаватам“. 

ЧЧ Мадхя 19.116: Шри Чайтаня Махапрабху научи Рупа Госвами и на всички 
заключения, които Той бе чул от Рамананда Рая и както подобава вложи в него силата, 
необходима, за да може да ги осмисли. 

ЧЧ Мадхя 19.117: Като проникна в сърцето на Рупа Госвами, Шри Чайтаня 
Махапрабху го дари със силата да усвоява правилно заключенията за всички истини. 
Той го направи опитен предан, чиито отсъждания безгрешно съвпадаха с 
окончателните изводи на ученическата последователност. Така Шри Рупа Госвами 
лично бе надарен със сила от Шри Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 19.118: В книгата си „Чайтаня Чандродая“, Кави Карнапура, синът на 
Шивананда Сена, подробно описва срещата между Шри Рупа Госвами и Шри Чайтаня 
Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 19.119: „С течение на времето трансценденталните вести за забавленията на 
Кришна във Вриндавана почти се бяха загубили. За да възстанови, ясно и подробно, 
описанието на тези трансцендентални забавления, Шри Чайтаня Махапрабху вложи в 
Шрила Рупа Госвами и Санатана Госвами нектара на милостта си, за да се справят с 
това задание във Вриндавана.“167 

ЧЧ Мадхя 19.120: „От самото начало Шрила Рупа Госвами бе дълбоко привлечен от 
трансценденталните качества на Шри Чайтаня Махапрабху. Така той завинаги се 
избави от семейния живот. Шрила Рупа Госвами  и по-младият му брат, Валлабха, бяха 
благословени от Шри Чайтаня Махапрабху. Въпреки че Богът бе трансцендентално 
установен в трансценденталната си вечна форма, в Праяга Той разказа на Рупа Госвами 
за трансценденталната, екстатична любов към Кришна. След това Богът го прегърна с 
обич и изля цялата си милост върху него. 

ЧЧ Мадхя 19.121: И наистина, Шрила Рупа Госвами, чийто скъп приятел бе Сварупа 
Дамодара, бе точно подобие на Шри Чайтаня Махапрабху и беше много, много скъп на 
Бога. Бидейки въплъщение на екстатичната любов на Шри Чайтаня Махапрабху, Рупа 
Госвами бе естествено много красив. Той много внимателно следваше принципите, 
провъзгласени от Бога, и бе сведущата личност, която да обясни правилно забавленията 
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на Бог Кришна. Шри Чайтаня Махапрабху обля с милостта си Шрила Рупа Госвами, 
така че да може да отдава служене като пише трансцендентална литература.“168 

ЧЧ Мадхя 19.122: Качествата на Шрила Рупа Госвами бяха описани на различни места 
от поета Кави Карнапура. Бе разказано и как Шри Чайтаня Махапрабху изля 
безпричинната си милост върху Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами. 

ЧЧ Мадхя 19.123: Шрила Рупа Госвами и Санатана Госвами бяха обектите на любов и 
почит за всички велики, отдадени предани на Шри Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 19.124: Ако някой се завърнеше в страната си, след като беше видял 
Вриндавана, придружителите на Бога му задаваха въпроси. 

ЧЧ Мадхя 19.125: Те разпитваха тези, които се завръщаха от Вриндавана: „Как са Рупа 
и Санатана във Вриндавана? Какви са дейностите им на жизненото стъпало на 
отречението? Как си намират храна?“ Задаваха такива въпроси. 

ЧЧ Мадхя 19.126: Придружителите на Бога питаха също: „Как така Рупа и Санатана са 
заети денонощно с предано служене?“ И тогава този, който се бе завърнал от 
Вриндавана, започваше да възхвалява Шрила Рупа и Санатана Госвами. 

ЧЧ Мадхя 19.127: „Всъщност братята нямат постоянно обиталище. Те отсядат под 
дърветата – една нощ под едно дърво, а следващата нощ под друго. 

ЧЧ Мадхя 19.128: Шрила Рупа и Санатана Госвами измолват малко храна от къщите 
на брахманите. Изоставили всички видове материално наслаждение, те приемат само 
малко баят хляб и пържен нахут. 

ЧЧ Мадхя 19.129: Носят само съдчета за вода и са покрити с дрипи. Винаги повтарят 
светите имена на Кришна и разговарят за забавленията Му. Освен това танцуват с 
огромно въодушевление. 

ЧЧ Мадхя 19.130: Те са заети почти двадесет и четири часа в денонощие с отдаване на 
служене на Бога. Обикновено спят само по час и половина, а в някои дни, когато 
непрестанно повтарят святото име на Бога, изобщо не затварят очи. 

ЧЧ Мадхя 19.131: Понякога пишат трансцендентална литература за преданото 
служене, а друг път  слушат за Шри Чайтаня Махапрабху и прекарват времето си в 
мисли за Бога.“ 

ЧЧ Мадхя 19.132: Когато личните придружители на Шри Чайтаня Махапрабху чуваха 
за деянията на Рупа и Санатана Госвами, те казваха „Кое е удивително за онзи, който е 
дарен с милостта на Бога?“ 

ЧЧ Мадхя 19.133: Шрила Рупа Госвами лично споделя за милостта на Шри Чайтаня 
Махапрабху в благоприятното въведение към книгата си „Бхакти Расамрита Синдху“ 
(1.1.2). 
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ЧЧ Мадхя 19.134: „Макар да съм най-низшият сред хората и да съм лишен от знание, 
милостиво бях дарен с вдъхновението да пиша трансцендентална литература за 
преданото служене. Ето защо отдавам почитанията си в лотосовите нозе на Шри 
Чайтаня Махапрабху, Върховната Божествена личност, който ми даде възможността да 
съставя тези книги.“ 

ЧЧ Мадхя 19.135: Шри Чайтаня Махапрабху остана в Праяга в продължение на десет 
дни и даде наставления на Рупа Госвами, като го дари с необходимата сила. 

ЧЧ Мадхя 19.136: Шри Чайтаня Махапрабху каза „Мой, скъпи Рупа, моля те, чуй Ме. 
Не е възможно преданото служене да бъде описано напълно, затова просто се опитвам 
да ти дам кратко обобщение на признаците на преданото служене. 

ЧЧ Мадхя 19.137: Океанът на трансценденталните, сладостни емоции в преданото 
служене е толкова огромен, че никой не може да прецени дължината и ширината му. 
Обаче, за да ти помогна да го вкусиш, Аз описвам една капка от него. 

ЧЧ Мадхя 19.138: В тази вселена има безброй живи същества, които се намират в 8 
400 000 биологични форми и всички те бродят из вселената. 

ЧЧ Мадхя 19.139: Големината на живото същество е описана като една десетохилядна 
от върха на косъм. Това е изначалната, фина природа на живото същество. 

ЧЧ Мадхя 19.140: „Ако разделим върха на един косъм на сто части и след това вземем 
една от тях и отново я разделим на сто части, тази микроскопична частица е с размера 
на едно от безбройните живи същества. Всички те са чит-кана, духовни частици, а не 
материя.“169 

ЧЧ Мадхя 19.141: „Ако разделим върха на един косъм на сто части и след това вземем 
една от тях и отново я разделим на сто части, тази една десетохилядна е размерът на 
живото същество. Това е заключението на основните ведическите мантри.“ 

ЧЧ Мадхя 19.142: „(Бог Кришна казва:) „Сред миниатюрните частици, Аз съм живото 
същество.“170 

ЧЧ Мадхя 19.143: „О, Боже, въпреки че живите същества, които са приели материални 
тела, са духовни и неограничени на брой, ако те бяха всепроникващи и дума не можеше 
да става, че се намират под Твоя контрол. Ако, обаче, ги приемем като частици от 
вечно съществуващото духовно същество – като част от Теб, който си върховната 
духовна цялост – трябва да заключим, че те са винаги под Твой контрол. Ако живите 
същества са просто удовлетворени от идентичността си с Теб в качеството си на 
духовни частици, тогава те ще бъдат щастливи да бъдат господари на толкова много 
неща. Изводът, че живите същества и Върховната Божествена Личност са едно и също, 
е лъжлив. Това не е факт.“171 
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ЧЧ Мадхя 19.144: „Безбройните живи същества могат да бъдат разделени на две групи 
– подвижни и неподвижни. Сред подвижните живи същества са птиците, водните 
обитатели и животните. 

ЧЧ Мадхя 19.145: Макар че живите същества, известни като човешки създания, са 
много малобройни, тази група може да бъде разделена и по-нататък, тъй като има 
много нецивилизовани хора като млеччхи, пулинди, бауддхи и шабари. 

ЧЧ Мадхя 19.146: Сред човешките същества, последователите на ведическите 
принципи са считани за цивилизовани. Сред тях почти половината са благочестиви 
само на думи, докато извършват всякакви греховни дейности, противоречащи на тези 
принципи. Такива хора не се съобразяват с регулиращите принципи. 

ЧЧ Мадхя 19.147: Сред последователите на ведическото знание, повечето следват 
процеса на плодоносните дейности и разграничаването между добрите и лошите 
дейности. И сред мнозина такива искрени, плодоносни вършители, може да се намери 
навярно един, който наистина е мъдър. 

ЧЧ Мадхя 19.148: Сред много милиони такива мъдри хора, един може наистина да 
постигне освобождение (мукта), а сред много милиони такива освободени личности, е 
много трудно да се открие дори един чист предан на Бог Кришна. 

ЧЧ Мадхя 19.149: Тъй като преданият на Бог Кришна е лишен от желания, той е 
умиротворен. Работещите за плодовете от труда си копнеят за материално 
наслаждение, гяните желаят освобождение, а йогите се стремят към материално 
могъщество, ето защо всички те са похотливи и не могат да бъдат в мир със себе си. 

ЧЧ Мадхя 19.150: „О, велики мъдрецо, сред много милиони материално освободени 
хора, които са лишени от невежество, и сред много милиони сиддхи, които почти са 
постигнали съвършенство, трудно се намира дори един чист предан на Нараяна. Само 
такъв предан е наистина напълно удовлетворен и умиротворен.”172 

ЧЧ Мадхя 19.151: Според кармата си всички живи същества странстват из цялата 
вселена. Някои от тях се издигат до висшите планетарни системи, а други слизат до 
низшите планетарни системи. От много милиони бродещи живи същества, някой, който 
е голям щастливец, получава възможността да общува с авторитетен духовен учител по 
милостта на Кришна. По милостта на Кришна и на духовния учител такава личност 
получава семенцето на растението на преданото служене. 

ЧЧ Мадхя 19.152: Когато човек приеме семето на преданото служене, той трябва да се 
грижи за него, ставайки градинар, като го засее в сърцето си. Ако полива семенцето 
постепенно чрез процеса на шравана и киртана (слушане и възпяване), то ще покълне. 

ЧЧ Мадхя 19.153: С поливането на бхакти-лата-биджа, семето покълва и увивното 
растение постепенно расте, докато проникне през обвивките на вселената и прехвърли 
река Вираджа, простираща се между духовния и материалния свят. То достига до 
брахма-лока, сиянието на Брахман, и преминавайки през него, попада в духовното небе 
и духовната планета Голока Вриндавана. 
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ЧЧ Мадхя 19.154: Поставено в нечие сърце и напоявано чрез шравана-киртана, 
бхакти растението израства все повече и повече. Така то намира подслон при дървото 
на желанията на лотосовите нозе на Кришна, който вечно пребивава на планетата, 
известна като Голока Вриндавана, в най-висшата сфера на духовното небе. 

ЧЧ Мадхя 19.155: Растението пищно избуява на планетата Голока Вриндавана и там 
ражда плода на любовта към Кришна. И въпреки че остава в материалния свят, 
градинарят редовно полива растението с водата на слушането и възпяването. 

ЧЧ Мадхя 19.156: Ако преданият извърши оскърбление в нозете на ваишнава, докато 
отглежда растението на преданото служене в материалния свят, оскърблението му се 
сравнява с побеснял слон, който изкоренява и пречупва растението. Така листенцата на 
растението изсъхват. 

ЧЧ Мадхя 19.157: Градинарят трябва да пази растението като го загради, така че 
силният слон на оскърблението да не може да го достигне.  

ЧЧ Мадхя 19.158: Понякога нежелани растения, като плевелите на желанията за 
материално наслаждение и освобождение от материалния свят, растат заедно с 
растението на преданото служене. Разнообразието на плевелите е безкрайно. 

ЧЧ Мадхя 19.159: Някои ненужни растения, растящи с растението на бхакти, са 
плевелите на поведението, недопустимо за стремящите се към съвършенство, 
дипломатично поведение, избиване на животни, светски незаконни печалби, светско 
възхищение и светска значимост. Всички тези са плевели. 

ЧЧ Мадхя 19.160: Ако човек не разграничава растението на бхакти от другите 
растения, поливането с вода е безцелно, защото плевелите се подхранват, а растението 
на бхакти се изтощава. 

ЧЧ Мадхя 19.161: Веднага щом интелигентният предан види нежелано растение да се 
вие до основното растение, той трябва да го отреже незабавно. Тогава истинското 
растение, бхакти-лата, израства добре, връща се вкъщи, обратно при Бога и търси 
подслон в лотосовите нозе на Кришна. 

ЧЧ Мадхя 19.162: Когато плодът на преданото служене узрее и се отрони, градинарят 
вкусва плода и по растението достига дървото на желанията в лотосовите нозе на 
Кришна в Голока Вриндавана. 

ЧЧ Мадхя 19.163: Там, преданият служи в лотосовите нозе на Бога, които са 
сравнявани с дърво, сбъдващо желанията. С огромно блаженство той вкусва сока от 
плода на любовта и става завинаги щастлив. 

ЧЧ Мадхя 19.164: Да се вкуси плода на преданото служене в Голока Вриндавана е най-
висшето съвършенство на живота и когато то е налице, четирите материални 
съвършенства – религия, икономическо развитие, сетивно наслаждение и освобождение 
– са много незначителни постижения. 

ЧЧ Мадхя 19.165: Докато няма и най-леко ухание от чистата любов към Кришна, която 
е съвършената лековита билка за подчиняване на Бог Кришна в сърцето, достиженията 
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на материалните съвършенства, известни като сиддхи, браминските съвършенства 
(сатя, шама, титикша и т.н.), трансът на йогите и монистичното блаженство на 
Брахман, всички те изглеждат удивителни на хората.  

ЧЧ Мадхя 19.166: Когато някой е установен в чисто предано служене, той развива 
любов към Бога, затова нека опиша някои от признаците на чистото предано служене. 

ЧЧ Мадхя 19.167: „Когато се развива първокласно предано служене, човек трябва да е 
лишен от всички материални желания, знание, придобито от монистичната философия 
и плодоносни дейности. Преданият трябва постоянно да служи на Кришна като Го 
удовлетворява, както Кришна желае.”173 

ЧЧ Мадхя 19.168: Един чист предан не трябва да подхранва никакво друго желание, 
освен това да служи на Кришна. Той не трябва да поднася обожание на полубоговете 
или на светски личности. Не бива да развива изкуствено познание, което е лишено от 
Кришна съзнание и не бива да се захваща с нищо, което не е свързано с дейности в 
Кришна съзнание. Човек трябва да заеме всичките си пречистени сетива в служенето на 
Бога. Това е благоприятното извършване на дейности в Кришна съзнание. 

ЧЧ Мадхя 19.169: Тези дейности се наричат шуддха-бхакти, чисто предано служене. 
Ако някой отдава чисто предано служене, той развива изначалната си любов към 
Кришна с течение на времето. Във ведическите произведения като „Панчаратра“ и 
„Шримад-Бхагаватам“ са описани тези признаци . 

ЧЧ Мадхя 19.170: „Бхакти, или предано служене, означава въвличане на всичките ни 
сетива в служене на Бога, Върховната Божествена Личност, господаря на сетивата. 
Когато душата отдава служене на Върховния, има две странични следствия. Човек се 
освобождава от всички материални обозначения и сетивата му се пречистват просто 
чрез заемането със служене на Бога.”174 

ЧЧ Мадхя 19.171: „Точно както свещените води на Ганг се носят безпрепятствено към 
океана, така и когато Моите предани просто слушат за Мен, умовете им се насочват 
към Мен. Аз присъствам в сърцата на всички. 

ЧЧ Мадхя 19.172: Това са характеристиките на трансценденталното любовно служене 
към Пурушоттама, Върховната Божествена Личност: то е безпричинно и не може да 
бъде възпрепятствано по никакъв начин. 

ЧЧ Мадхя 19.173: Моите предани не приемат салокя, саршти, сарупя, самипя или 
единение с Мен; дори и ако Аз им предложа тези видове освобождение, те предпочитат 
да Ми служат. 

ЧЧ Мадхя 19.174: Бхакти-йога, така както е описана по-горе, е крайната цел на живота. 
Чрез отдаване на предано служене на Върховната Божествена Личност човек 

                                                 
173 Бхакти Расамрита Синдху 1.1.11 

174 Цитат от Нарада Панчаратра, Бхакти Расамрита Синдху 1.1.12 
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преодолява проявленията на материалната природа и постига духовна позиция на 
нивото на прякото предано служене.”175 

ЧЧ Мадхя 19.175: Ако някой е заразен с желанието за материално наслаждение или 
материално освобождение, той не може да се издигне до нивото на чистото любовно 
служене към Бога, дори и повърхностно да отдава предано служене съгласно 
утвърдените регулиращи принципи. 

ЧЧ Мадхя 19.176: „Материалното желание за наслаждаване на материалния свят и 
желанието за освобождение от материалното впримчване са считани за две вещици, 
които като призраци обсебват човека. Докато тези вещици остават в сърцето, как някой 
може да почувства трансцендентално блаженство? Докато двете вещици пребивават в 
сърцето, няма никаква възможност за наслаждаване на трансценденталното блаженство 
на преданото служене.”176  

ЧЧ Мадхя 19.177: Чрез редовно отдаване на предано служене, човек постепенно се 
привързва към Върховната Божествена Личност. Когато тази привързаност се засили, 
тя се превръща в любов към Бога. 

ЧЧ Мадхя 19.178: Основните проявления на према, когато постепенно нарасне до 
различни състояния, са обич, неприязън, любов, привързаност, по-дълбока 
привързаност, екстаз и огромен екстаз. 

ЧЧ Мадхя 19.179: Постепенното развиване на према може да се сравни с различните 
състояния на захарта. Най-напред има семе на захарна тръстика, след това е самата 
тръстика и после следва сокът, изстискан от тръстиката. Когато този сок се вари се 
образува течна меласа, след това твърда меласа, после захар, бонбон, твърд бонбон и 
накрая пастили. 

ЧЧ Мадхя 19.180: Всички тези състояния, когато са съчетани се наричат стхайибхава, 
или постоянна любов към Бога в преданото служене. В допълнение към тези състояния 
са вибхава и анубхава. 

ЧЧ Мадхя 19.181: Когато по-висшият стандарт на екстатична любов е примесен с 
признаците на саттвика и вябхичари, преданият се наслаждава на трансценденталното 
блаженство да обича Кришна в разнообразие от сладостни вкусове.  

ЧЧ Мадхя 19.182: Тези вкусове са като съчетание от кисело мляко, захарен бонбон, гхи 
(пречистено масло), черен пипер и камфор, и са приятни като сладостна амброзия. 

ЧЧ Мадхя 19.183-184: В зависимост от предания, привързаността се отнася към 
следните пет категории:  шанта-рати, дася-рати, сакхя-рати, ватсаля-рати и 
мадхура-рати. Тези пет категории се проявяват от различните видове привързаност на 
предания към Върховната Божествена Личност. Трансценденталните сладостни 
чувства, произтичащи от преданото служене, са също пет разновидности. 
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ЧЧ Мадхя 19.185: Основните трансцендентални сладостни чувства, преживявани с 
Върховната Божествена Личност са пет – шанта, дася, сакхя, ватсаля и мадхура. 

ЧЧ Мадхя 19.186: „Освен петте основни настроения, има седем съпътстващи 
сладостни чувства, известни като смях, удивление, благородство, съчувствие, гняв, 
опустошеност и страх.”177 

ЧЧ Мадхя 19.187: В допълнение към петте преки настроения, има и седем 
съпътстващи сладостни чувства, познати като смях, удивление, благородство, 
съчувствие, гняв, опустошеност и страх. 

ЧЧ Мадхя 19.188: Петте основни трансцендентални настроения на предано служене 
присъстват постоянно в сърцето на предания, докато седемте съпътстващи емоции се 
появяват внезапно при определени условия и изглеждат по-силни. 

ЧЧ Мадхя 19.189: Примери за шанта-бхакти са деветимата Йогендри и четиримата 
Кумари. Примерите за предани в дася-бхакти са безбройни, тъй като такива предани 
има навсякъде. 

ЧЧ Мадхя 19.190: Във Вриндавана, примери за предани в приятелство са Шридама и 
Судама; в Дварака приятели на Бога са Бхима и Арджуна; във Вриндавана предани в 
родителска любов са майка Яшода и татко Нанда Махараджа, а в Дварака родители на 
Бога са Васудева и Деваки. Има също и други по-високопоставени личности, които са 
предани в родителска любов. 

ЧЧ Мадхя 19.191: Главните предани в интимната любов са гопите във Вриндавана, 
цариците в Дварака и богините на щастието във Ваикунтха. Тези предани са безброй. 

ЧЧ Мадхя 19.192: Привързаността към Кришна се разделя на две категории. Едната е 
привързаност с благоговение и дълбока почит, а другата е чиста привързаност без 
страхопочитание. 

ЧЧ Мадхя 19.193: Чиста привързаност без страхопочитание откриваме в Голока 
Вриндавана. Привързаност, при която преобладават благоговение и страхопочитание, 
откриваме в двата града Матхура и Дварака, а също и във Ваикунтха. 

ЧЧ Мадхя 19.194: Когато великолепието е твърде очебийно, любовта към Бога е 
възпрепятствана в известна степен. Съгласно кевала предаността обаче, въпреки че 
преданият съзира безкрайното могъщество на Кришна, той се смята за равен на Него. 

ЧЧ Мадхя 19.195: На трансценденталното ниво на неутралност и служене понякога 
великолепието на Бога е твърде очебийно. Но при трансценденталните настроения на 
приятелска, родителска и интимна любов, пищността е сведена до минимум. 

ЧЧ Мадхя 19.196: Когато Кришна отдал молитви в лотосовите нозе на майка си и баща 
си, Васудева и Деваки, и двамата изпитали благоговение, дълбока почит и страх поради 
знанието за Неговите достояния. 
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ЧЧ Мадхя 19.197: „Когато Деваки и Васудева разбраха, че двамата им сина, Кришна и 
Баларама, които им отдавали почитанията си, са Върховната Божествена Личност, те 
изпитаха страхопочитание и не Ги прегърнаха.”178 

ЧЧ Мадхя 19.198: Когато Кришна проявил вселенската си форма, Арджуна станал 
много почтителен и, завладян от страх, започнал да моли за прошка за миналите си 
прегрешения към Кришна като Негов приятел. 

ЧЧ Мадхя 19.199-200: „Като те смятах за мой приятел, аз дръзко се обръщах към Теб с 
„О, Кришна!“ „О, Ядава!“, „О, мой приятелю!“, без да познавам славата Ти. Моля Те, 
прости каквото и да съм извършил от безумие или любов. Много пъти се отнасях 
пренебрежително към Теб, като разменяхме шеги, докато си почивахме, лежахме в едно 
и също легло или сядахме и се хранихме заедно, понякога насаме, а друг път пред 
много приятели. О, непогрешими, моля Те, извини ме за всички тези оскърбления.”179 

ЧЧ Мадхя 19.201: Въпреки че Кришна се шегувал с царица Рукмини, тя си мислела, че 
Той възнамерява да я напусне и затова била потресена. 

ЧЧ Мадхя 19.202: „Докато Кришна се шегуваше с Рукмини в Дварака, тя бе обзета от 
огромно безпокойство, страх и печал и изгуби ум и разум. Гривните се изхлузиха от 
ръцете ѝ, заедно с ветрилото, с което тя разхлаждаше Бога. С разпиляна коса, тя загуби 
свяст и внезапно се строполи като бананово дърво, повалено на земята от силни 
ветрове.”180 

ЧЧ Мадхя 19.203: На нивото на кевала (чиста преданост) преданият не се съобразява с 
безкрайното великолепие на Кришна, дори и да го наблюдава. Той приема сериозно 
само собствената си връзка с Кришна. 

ЧЧ Мадхя 19.204: „Когато майка Яшода съзря всички вселени в устицата на Кришна, 
за миг тя изпадна в изумление. Богът е обожаван като Индра и други полубогове от 
последователите на трите Веди, като те Му предлагат жертвоприношения. Той е 
обожаван като безличностен Брахман от светите личности, които осъзнават Неговото 
величие чрез изучаването на „Упанишадите“, като Пуруша от великите философи, 
които аналитично проучват вселената, като всепроникващата Свръхдуша от великите 
йоги и като Върховната Божествена Личност от преданите. Независимо от това, майка 
Яшода приемаше Бога за неин собствен син.”181 

ЧЧ Мадхя 19.205: „Въпреки че Кришна е отвъд сетивното възприятие и е непроявен 
пред човешките същества, Той се преобразява като човешко същество с материално 
тяло. Така майка Яшода Го смята за свой син и завръзва Бог Кришна с въже към дървен 
хаван, сякаш е обикновено детенце.”182 
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ЧЧ Мадхя 19.206: „Когато Кришна бе победен от Шридама, Той трябваше да го носи 
на раменете си. Подобно на това, Бхадрасена носеше Вришабха, а Праламба носеше 
Баларама, сина на Рохини.”183 

ЧЧ Мадхя 19.207-209: „Мой, най-скъпи Кришна, Ти Ме обожаваш и си изоставил 
обкръжението на всички други гопи, които искаха да се наслаждават с Теб.“ Като 
разсъждавала така, Шримати Радхарани се смятала за най-любимата гопи на Кришна. 
Тя се възгордяла и се оттеглила от раса-лилата на Кришна. В дебрите на гората Тя 
казала „Мой скъпи Кришна, не мога да вървя повече. Можеш да Ме отнесеш, където 
пожелаеш.“ Когато Шримати Радхарани се примолила на Кришна по този начин, 
Кришна отвърнал: „Просто се качи на раменете Ми.“ Щом Шримати Радхарани 
понечила да направи това, Той изчезнал. След това Шримати Радхарани започнала да 
скърби заради молбата си и изчезването на Кришна.”184 

ЧЧ Мадхя 19.210: „Скъпи Кришна, ние, гопите, пренебрегнахме забраната на нашите 
съпрузи, синове, семейство, братя и приятели и ги напуснахме, за да дойдем при Теб. 
Ти знаеш всичко за нашите копнежи. Ние пристигнахме само защото сме привлечени 
от божествените мелодии на Твоята флейта. Но Ти си голям измамник, тъй като кой 
друг би напуснал обкръжението на млади момичета като нас насред тъмни доби?”185 

ЧЧ Мадхя 19.211: Когато някой е изцяло привързан към лотосовите нозе на Кришна, 
той постига нивото шамата. Думата шамата е производна от думата шама, 
следователно шанта-раса, неутралната позиция, означава да бъдеш напълно привързан 
към лотосовите нозе на Кришна. Това е заключението, изречено лично от Върховната 
Божествена Личност. Това състояние се нарича себепознание.  

ЧЧ Мадхя 19.212: „Това са думите на Върховната Божествена Личност „Когато нечия 
интелигентност е изцяло привлечена към Моите лотосови нозе, но човек не отдава 
практическо служене, той е постигнал нивото, наречено шанта-рати, или шама.“ Без 
шанта-рати, е много трудно да се постигне привързаност към Кришна.”186 

ЧЧ Мадхя 19.213: „Думата шама или шанта-раса обозначава, че някой е привързан 
към лотосовите нозе на Кришна. „Дама“ означава подчиняване на сетивата и 
неотклонение от служенето на Бога. Понасянето на нещастието е титикша, а дхрити 
означава контролиране на езика и гениталиите.”187 

ЧЧ Мадхя 19.214: Изоставянето на всички желания, които не са свързани с Кришна, е 
работата на този, който е в шанта-раса. Само предан на Кришна може да бъде 
установена на това ниво. Ето защо той е назоваван шанта-раса-бхакта. 

ЧЧ Мадхя 19.215: Когато един предан е установен на нивото на шанта-раса, той не 
желае нито издигане до райските планети, нито освобождение. Това са резултатите от 
                                                 
183 Шримад Бхагаватам 10.18.24 

184 Шримад Бхагаватам 10.30.36-38 

185 Шримад Бхагаватам 10.31.16 

186 Бхакти Расамрита Синдху 3.1.47 

187 Шримад Бхагаватам 11.19.36 
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карма и гяна и преданият ги счита за не по-добри от попадането в ада. Личността, 
установена на нивото на шанта-раса, проявява двете трансцедентални качества на 
непривързаност към всички материални желания и пълна привързаност към Кришна. 

ЧЧ Мадхя 19.216: „Този, който е отдаден на Върховната Божествена Личност, 
Нараяна, не се страхува от нищо. Издигането до райските селения, запокитването в ада 
и освобождението от материалното впримчване не се различават съществено за един 
предан.”188 

ЧЧ Мадхя 19.217: Тези две качества на нивото шанта се разпростират в животите на 
всички предани. Те са като качеството на звука в небето. Звукът се намира във всички 
материални елементи. 

ЧЧ Мадхя 19.218: Природата на шанта-раса е, че в нея не съществува и най-малкият 
оттенък на интимност. По-скоро, преобладава знанието за безличностния Брахман и 
локализираната Параматма. 

ЧЧ Мадхя 19.219: На нивото на шанта-раса, човек осъзнава само изначалната си 
позиция. Но, когато се издигне до нивото на дася-раса, той проумява по-добре 
цялостното великолепие на Върховната Божествена Личност. 

ЧЧ Мадхя 19.220: На нивото на дася-раса, знанието за Върховната Божествена 
Личност се разкрива с благоговение и дълбока почит. Чрез отдаване на служене на Бог 
Кришна, преданият в дася-раса доставя постоянно щастие на Бога. 

ЧЧ Мадхя 19.221: Качествата на шанта-раса присъстват също и в дася-раса, но е 
добавено и служене. Така на нивото на дася-раса намират място качествата и на двете: 
шанта-раса и дася-раса. 

ЧЧ Мадхя 19.222: Качествата на шанта-раса и служенето при дася-раса присъстват на 
нивото на сакхя-раса. На равнището на приятелството, качествата на дася-раса са 
примесени с доверието при приятелството, вместо благоговение и почит.  

ЧЧ Мадхя 19.223: На нивото на сакхя-раса преданият понякога предлага служене на 
Бога, а друг път кара Кришна да му служи на Свой ред. Докато се боричкат наужким, 
пастирчетата понякога се катерят по раменете на Кришна, а друг път предизвикват 
Кришна да се възкачва по техните рамене. 

ЧЧ Мадхя 19.224: Благоговението и почитта отсъстват от нивото на приятелството, 
тъй като при тази раса преобладава служенето, примесено с поверителност. Ето защо 
сакхя-раса се характеризира с качествата от трите раси. 

ЧЧ Мадхя 19.225: На нивото на сакхя-раса, Върховната Божествена Личност Кришна е 
контролиран от преданите, които са много близки с Него и се смятат за равни на Него. 

ЧЧ Мадхя 19.226: На нивото на родителската любов, качествата на шанта-раса, дася-
раса и сакхя-раса се преобразуват във форма на служене, наречено грижовност.  

                                                 
188 Шримад Бхагаватам 6.17.28 
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ЧЧ Мадхя 19.227: Същността на приятелската любов е близост, лишена от 
формалностите и почитта, присъщи на дася-раса. Поради по-голямото чувство на 
близост, преданият действащ в родителска обич, наказва и гълчи Бога най-редовно. 

ЧЧ Мадхя 19.228: На нивото на родителската обич преданият счита себе си за този, 
който поддържа съществуването на Бога. Така Богът е обектът на грижовност, като 
един син, и затова това настроение е изпълнено с качествата на четирите раси – шанта-
раса, дася-раса, приятелство и родителска любов. Това е още повече трансцендентален 
нектар. 

ЧЧ Мадхя 19.229: Обмяната на духовно щастие между Кришна и Неговия предан, при 
която Кришна е подчинен на предания си, се сравнява с океан от нектар, в който 
преданият и Кришна се гмуркат. Това е заключението на вещите учени, които оценяват 
великолепието на Кришна. 

ЧЧ Мадхя 19.230: “Нека отново отдам смирените си почитания на Върховната 
Божествена Личност. О, мой Боже, отдавам Ти почитанията си стотици и хиляди пъти с 
цялата си обич, понеже чрез личните си забавления Ти потопи гопите в океан от 
нектар. Оценявайки Твоето великолепие, преданите по принцип заявяват, че Ти си 
винаги подвластен на техните чувства.”189 

ЧЧ Мадхя 19.231: На нивото на интимната любов, привързаността към Кришна, 
отдаването на служене на Него, лежерните чувства на приятелството и чувствата на 
грижовност, всички те са с нарастваща близост. 

ЧЧ Мадхя 19.232: На нивото на интимната любов, преданият предлага тялото си в 
служенето на Бога. Така на това ниво присъстват трансценденталните качества на 
всичките пет раси. 

ЧЧ Мадхя 19.233: Всички материални качества се преобразуват едно след друго в 
материалните елементи, започвайки от етера. Чрез постепенно развитие, най-напред се 
образува едно качество, след това се развиват две качества, после три и четири, докато 
накрая всичките пет са налице в земята.  

ЧЧ Мадхя 19.234: Подобно на това, на нивото на интимната любов, всички чувства на 
преданите са примесени. Наситеният вкус със сигурност е прекрасен.“ 

ЧЧ Мадхя 19.235: После Шри Чайтаня Махапрабху заключи: „Просто изложих общо 
изследване, описващо настроенията на преданото служене. Можеш да обмислиш как да 
пригодиш и разшириш това. 

ЧЧ Мадхя 19.236: Когато някой мисли за Кришна постоянно, любовта към Него се 
проявява в сърцето. И макар че човек може да е невеж, той може да достигне далечния 
бряг на океана от трансцендентална любов по милостта на Бог Кришна.“ 

ЧЧ Мадхя 19.237: Като каза това, Шри Чайтаня Махапрабху прегърна Шрила Рупа 
Госвами. После Богът реши да се отправи към град Бенарес. 

                                                 
189 Стих от Дамодаращака в Падма Пурана 
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ЧЧ Мадхя 19.238: На следващата сутрин, когато Шри Чайтаня Махапрабху стана и се 
приготви да отпътува към Варанаси (Бенарес), Шрила Рупа Госвами рече следното в 
лотосовите нозе на Бога. 

ЧЧ Мадхя 19.239: „Ако ми разрешиш ще дойда с Теб, Господарю. Не е възможно да 
понеса вълните на раздялата.“ 

ЧЧ Мадхя 19.240: Шри Чайтаня Махапрабху отговори: „Твоят дълг е да изпълниш 
заръката Ми. Дошъл си близо до Вриндавана. Сега трябва да отидеш там. 

ЧЧ Мадхя 19.241: По-късно, можеш да отидеш от Вриндавана в Джаганнатха Пури 
като прекосиш Бенгал (Гауда-деша). Там ще Ме срещнеш отново.” 

ЧЧ Мадхя 19.242: След като прегърна Рупа Госвами, Шри Чайтаня Махапрабху се 
качи на една лодка. Рупа Госвами загуби свяст и се свлече на земята на място. 

ЧЧ Мадхя 19.243: Брахманът от Дечан отнесе Рупа Госвами в дома си и след това 
двамата братя заминаха за Вриндавана. 

ЧЧ Мадхя 19.244: След както вървеше и вървеше, Шри Чайтаня Махапрабху най-
накрая пристигна във Варанаси, където се срещна с Чандрашекхара, който тъкмо 
излизаше от града. 

ЧЧ Мадхя 19.245: В съня си Чандрашекара бе видял, че Бог Шри Чайтаня Махапрабху 
е пристигнал в дома му, ето защо на сутринта Чандрашекара бе излязъл извън града, за 
да посрещне Бога. 

ЧЧ Мадхя 19.246: Докато Чандрашекара чакаше в покрайнините на града, той 
внезапно видя Шри Чайтаня Махапрабху да се задава и падна в лотосовите нозе на 
Бога. Завладян от щастие, той отведе Бога в дома си. 

ЧЧ Мадхя 19.247: Тапана Мишра също дочу вестта за пристигането на Бога във 
Варанаси и се отправи към дома на Чандрашекара, за да се срещне с Него. След като 
поговориха, той покани Бога на обяд в своя дом. 

ЧЧ Мадхя 19.248: Тапана Мишра отведе Чайтаня Махапрабху в дома си и Го нагости 
на обяд. Чандрашекара покани Балабхадра Бхаттачария да обядва в дома му. 

ЧЧ Мадхя 19.249: След като предложи обяд на Шри Чайтаня Махапрабху, Тапана 
Мишра помоли за благоволението на Бога да го дари с милостта си. 

ЧЧ Мадхя 19.250: Тапана Мишра каза: „Докато Твоя Светлост е във Варанаси, моля Те 
не приемай ничия покана, освен моята.“ 

ЧЧ Мадхя 19.251: Шри Чайтаня Махапрабху знаеше, че ще остане там само пет или 
седем дена. Той не би приел каквато и да било покана от маявади санняси. 

ЧЧ Мадхя 19.252: С това разбиране, Шри Чайтаня Махапрабху се съгласи да приеме 
да обядва в дома на Тапана Мишра. Богът иначе пребиваваше в дома на Чандрашекара. 
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ЧЧ Мадхя 19.253: Брахманът от Махаращра дойде и Богът се срещна с него. От обич 
Богът изля милостта си върху него. 

ЧЧ Мадхя 19.254: Като чуха, че Шри Чайтаня Махапрабху е пристигнал, всички 
почитани членове на брахмана и кшатрия общностите дойдоха, за да се видят с Него. 

ЧЧ Мадхя 19.255: Така огромна милост бе излята върху Шри Рупа Госвами и аз 
накратко описах всички тези теми. 

ЧЧ Мадхя 19.256: Всеки, който изслуша този разказ с вяра и любов, несъмнено ще 
развие любов към Бога в лотосовите нозе на Шри Чайтаня Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 19.257: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунатха, 
винаги желаейки тяхната милост, аз, Кришнадаса, разказвам „Шри Чаитаня 
Чаритамрита“, следвайки техните стъпки. 
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Глава 20 

 
Бог Шри Чайтаня Махапрабху дава напътствия на Санатана 

Госвами върху науката за Абсолютната Истина 
 

 

ЧЧ Мадхя 20.1: Позволете ми да поднеса уважителните си почитания на Шри Чайтаня 
Махапрабху, който има безкрайни, прекрасни съвършенства. По Неговата милост, дори 
и човек, роден като най-нисш, може да разпространява учението на преданото служене. 

ЧЧ Мадхя 20.2: Вечна слава на Шри Чайтаня Махапрабху! Вечна слава на Нитянанда 
Прабху! Вечна слава на Адвейта Ачария! И вечна слава на Шри Чайтаня Махапрабху! 

ЧЧ Мадхя 20.3: Докато Санатана Госвами бе заточен в Бенгал, пристигна писмо от 
Шрила Рупа Госвами. 

ЧЧ Мадхя 20.4: Когато Санатана Госвами получи тази бележка от Рупа Госвами, той 
остана много доволен. Той незабавно отиде при надзирателя в затвора, който беше 
меосядец, и заговори както следва: 

ЧЧ Мадхя 20.5: Санатана Госвами каза на надзирателя мюсюлманин: ”Скъпи 
господине, вие сте свята личност и сте голям късметлия. Имате пълно знание за 
разкритите писания като Корана и подобни книги. 

ЧЧ Мадхя 20.6: Ако човек освободи обусловена душа или заточен човек, според 
религиозните принципи, Върховният освобождава и самия него от материално 
обвързване”. 

ЧЧ Мадхя 20.7: Санатана Госвами продължи: „Преди съм правил много за вас. Сега 
съм изправен пред трудност. Моля, върнете ми жеста на добра воля като ме освободите. 

ЧЧ Мадхя 20.8: Ето пет хиляди златни монети. Моля, приемете ги.  Чрез 
освобождаването ми ще получите резултатите от праведни дейности и също така ще се 
сдобиете с материална печалба. Така ще спечелите по два начина едновременно.” 

ЧЧ Мадхя 20.9: По този начин Санатана Госвами убеди надзирателя, който отвърна: 
”Моля, чуй ме, мой мили господине. Аз съм склонен да те освободя, но ме е страх от 
правителството”. 

ЧЧ Мадхя 20.10-11: Санатана отвърна: „Няма никаква опасност. Набабът отиде на юг. 
Ако се завърне, кажи му, че Санатана е отишъл по нужда близо до брега на Ганг и щом 
видял Ганг, скочил. 

ЧЧ Мадхя 20.12: Кажи му: „Търсих го дълго време, но не можах да намеря и следа от 
него. Той скочи вътре с оковите и затова се е удавеил и е бил отнесен от вълните.” 
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ЧЧ Мадхя 20.13: Няма причина да се страхуваш, тъй като аз няма да остана в тази 
страна. Ще стана просяк и ще отида в свещения град Мека”. 

ЧЧ Мадхя 20.14: Санатана Госвами виждаше, че умът на месоядеца все още не беше 
удовлетворен. Тогава той натрупа седем хиляди златни монети пред него. 

ЧЧ Мадхя 20.15: Когато месоядецът видя моненетите, бе привлечен от тях. Тогава той 
се съгласи и през нощта преряза оковите на Санатана, пускайки го да пресече Ганг. 

ЧЧ Мадхя 20.16: По този начин Санатана Госвами бе освободен. Все пак, не можеше 
да върви покрай пътя на крепостта. Вървейки ден и нощ, накрая той пристигна до 
хълмистата шир, позната като Патада. 

ЧЧ Мадхя 20.17: След като достигна Патада, той се срещна с един земевладелец и 
покорно го помоли да прекоси този хълмист земен участък. 

ЧЧ Мадхя 20.18: В същото време, човек, който бе експерт в хиромантията, стоеше до 
земевладелеца. Знаейки за Санатана, той прошепна следното в ухото на замевладелеца: 

ЧЧ Мадхя 20.19: Хиромантът каза: „Този човек, Санатана, притежава осем златни 
монети”. Чувайки това, земевладелецът остана много доволен и рече следното на 
Санатана Госвами: 

ЧЧ Мадхя 20.20: Земевладелецът рече: „Ще ти помогна да прекосиш хълмистата земя 
през нощта с всичките си хора. Сега просто си сготви и обядвай.” 

ЧЧ Мадхя 20.21: Казвайки това, земевладелецът предложи на Санатана зърно за 
готвене. Тогава Санатана отиде до речния бряг и се изкъпа. 

ЧЧ Мадхя 20.22: Тъй като Санатана бе постил два дни, той сготви храната и я изяде. 
Все пак, тъй като преди това бе министър на Набаба, започна да размишлява над 
ситуацията. 

ЧЧ Мадхя 20.23: Като бивш министър на Набаба, Санатана със сигурност разбираше 
от дипломация. Следователно той си помисли: ”Защо този земевладелец ми предлага 
такива почести?” Мислейки по този начин, той запита слугата си, чието име бе Ишана. 

ЧЧ Мадхя 20.24: Санатана попита слугата си:”Ишана, смятам, че носиш нещо ценно 
със себе си” Ишана отвърна:”Да, имам седем златни монети”. 

ЧЧ Мадхя 20.21: Чувайки това, Санатана Госвами сгълча слугата си, казвайки:”Защо 
си донесъл това смъртоносно знамение със себе си?” 

ЧЧ Мадхя 20.26: После, Санатана Госвами взе седемте златни монети в ръцете си и 
отиде до зeмевладелеца. Държейки златните монети пред него, той заговори както 
следва: 

ЧЧ Мадхя 20.27: „В себе си имам седем златни монети. Моля, приеми ги и в името на 
религията, моля, позволи ми да премина през хълмистата земя. 
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ЧЧ Мадхя 20.28: Аз съм правителствен затворник и не мога да вървя по пътя на 
бастиона. Ще бъде много праведно от твоя страна да вземеш тези пари и милосърдно да 
ми помогнеш да прекося тази хълмиста земя”. 

ЧЧ Мадхя 20.29: Усмихвайки се, земевладелецът рече: ”Преди да ги предложиш, вече 
знаех, че имаш осем златни монети, притежание на слугата ти. 

ЧЧ Мадхя 20.30: Тази нощ щях да те убия и да ти взема монетите. Много е добре, че 
доброволно ми ги предложи. Сега съм освободен от подобно греховно действие. 

ЧЧ Мадхя 20.31: Много съм доволен от поведението ти. Няма да приема тези златни 
монети, но ще ти помогна да прекосиш хълмистата местност с едничката цел да 
извърша благочестиво действие”. 

ЧЧ Мадхя 20.32: Санатана Госвами отвърна: ”Ако не приемеш тези монети, някой 
друг ще ме убие заради тях. По-добре е да ме спасиш от опасността, като приемеш 
монетите”. 

ЧЧ Мадхя 20.33: След като бе направена тази уговорка, земевладелецът даде на 
Санатана Госвами четирима стражи, които да го придружават. Те вървяха по горския 
път цялата нощ и така го преведоха през хълмистата земя. 

ЧЧ Мадхя 20.34: След като прекоси хълмовете, Санатана Госвами каза на слугата си 
„Ишана, мисля че все още имаш нещо останало от златните монети”. 

ЧЧ Мадхя 20.35: Ишана отвърна: ”Все още имам в себе си една златна монета.” Тогава 
Санатана Госвами рече: ”Вземи монетата и се върни у дома си”. 

ЧЧ Мадхя 20.36: След като се раздели с Ишана, Санатана Госвами започна да пътува 
сам със стомна в ръката си. Облечен в едно разкъсано одеяло, той се избави от всичките 
си притеснения. 

ЧЧ Мадхя 20.37: Вървейки и вървейки, Санатана Госвами накрая пристигна до място, 
наречено Хаджипура. Тази нощ той се настани в една градина. 

ЧЧ Мадхя 20.38: В Хаджипура имаше един джентълмен, наречен Шриканта, който 
беше съпругът на сестрата на Санатана Госвами. Там той заемаше правителствена 
служба. 

ЧЧ Мадхя 20.39: Шриканта имаше 300 000 златни монети със себе си, които му бяха 
дадени от императора за покупката на коне. Така Шриканта купуваше коне и ги 
изпращаше на императора. 

ЧЧ Мадхя 20.40: Както стоеше на едно възвишение, Шриканта видя Санатана 
Госвами. През нощта той взе един слуга и отиде да види Санатана Госвами. 

ЧЧ Мадхя 20.41: Когато се срещнаха, те проведоха много разговори. Санатана 
Госвами му разказа подробно за арестуването и освобождаването си. 
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ЧЧ Мадхя 20.42: Тогава Шриканта каза на Санатана Госвами: ”Остани тук поне два 
дни и се облечи като джентълмен. Махни тези мръсни дрехи”. 

ЧЧ Мадхя 20.43: Санатана Госвами отвърна: ”Няма да остана тук дори и за миг. Моля, 
помогни ми да прекося Ганг. Ще тръгна незабавно”. 

ЧЧ Мадхя 20.44: С огромна загриженост, Шриканта му даде вълнено одеяло и му 
помогна да прекоси Ганг. Така Санатана Госвами тръгна отново. 

ЧЧ Мадхя 20.45: След няколко дни, Санатана Госвами пристигна във Варанаси. Бе 
много щастлив да чуе за пристигането на Шри Чайтаня Махапрабху там. 

ЧЧ Мадхя 20.46: Тогава Санатана Госвами отиде до къщата на Чандрашекхара и седна 
при вратата. Разбирайки какво става, Шри Чайтаня Махапрабху заговори на 
Чандрашекхара: 

ЧЧ Мадхя 20.47: Шри Чайтаня Махапрабху рече: ”Пред вратата ти има един предан. 
Моля, извикай го”. Излизайки отвън, Чандрашекхара не можа да види никакъв 
ваишнава пред вратата си. 

ЧЧ Мадхя 20.48: Когато Чандрашекхара съобщи на Върховния, че няма ваишнава пред 
вратата му, Богът го попита:”Има ли изобщо някой пред вратата ти?” 

ЧЧ Мадхя 20.49: Чандрашекхара отвърна:”Има един просяк мюсюлманин”. Шри 
Чайтаня Махапрабху незабавно рече: ”Моля, доведи го тук”. Тогава Чандрашекхара 
рече на Санатана Госвами, който все още седеше пред вратата. 

ЧЧ Мадхя 20.50: „О, мюсюлмански просяко, моля влез. Богът те вика”. Санатана 
Госвами бе много щастлив да чуе желанието му и влезе в къщата на Чандрашекхара. 

ЧЧ Мадхя 20.51: Само щом Шри Чайтаня Махапрабху видя Санатана Госвами в двора, 
веднага припряно тръгна към него. След като го прегърна, Върховният бе завладян от 
екстатична любов. 

ЧЧ Мадхя 20.52: Щом Шри Чайтаня Махапрабху докосна Санатана Госвами, Санатана 
също бе завладян от екстатична любов. С колеблив глас, той каза:”О, Господи, не ме 
докосвай” 

ЧЧ Мадхя 20.53: Рамо до рамо, Шри Чайтаня Махапрабху и Санатана Госвами 
започнаха да плачат безспирно. Чандрашекхара бе силно удивен да види това. 

ЧЧ Мадхя 20.54: Хващайки ръката му, Шри Чайтаня Махапрабху заведе Санатана 
Госвами вътре и го накара да седне на издигнато място до Него. 

ЧЧ Мадхя 20.55: Когато Шри Чайтаня Махапрабху започна да почиства тялото на 
Санатана Госвами със собствената си трансцендентална ръка, Санатана Госвами 
рече:”О, Господи, моля Те, не ме докосвай”. 

ЧЧ Мадхя 20.56: Богът отвърна: „Докосвам те, само за да пречистя себе си, защото 
силата на преданото ти служене може да пречисти цялата вселена. 
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ЧЧ Мадхя 20.57: Светци от твоя ранг самите те представляват места за поклонение. 
Заради чистотата си, те са постоянни придружители на Върховния и затова могат да 
пречистят дори местата за поклонение. 

ЧЧ Мадхя 20.58: (Бог Кришна рече:) „Дори някой да е много начетен учен по 
Санскритска Ведическа литература, той не бива приет за Мой предан ако не е чист в 
преданото си служене. Обаче, дори и човек да е роден в семейство на кучеядци, той Ми 
е много скъп ако е предан отдаден, ако не се наслаждава на плодоносни дейности или 
умозрителни разсъждения. Наистина, трябва да му се отдават всички почести и каквото 
и да предложи той, трябва да бъде прието. Подобни отдадени заслужават същата почит, 
каквато самият Аз.”190 

ЧЧ Мадхя 20.59: „Някой може да е роден в браминско семейство и да има всичките 
дванадесет брамински качества, но ако не е отдаден в лотосовите нозе на Бог Кришна, 
чиито пъп е оформен като лотос, той не е толкова добър, колкото чандала, посветил 
съзнанието си, думите, действията, богатството и живота си на служенето на 
Върховния. Просто да се родиш в браминско семейство или да имаш брамински 
качества не е достатъчно. Човек трябва да стане предан на Върховния. Ако един шва-
пака или чандала е отдаден, той спасява не само себе си, но и цялото си семейство, 
докато брамин, който не е отдаден, а просто притежава брамински качества, не може 
дори себе си да пречисти, да не говорим за семейството си.”191 

ЧЧ Мадхя 20.60: Шри Чайтаня Махапрабху продължи: ”Като те вижда, като те докосва 
и като прославя трансценденталните ти качества, човек постига съвършенството на 
всички сетивни дейности. Такова е мнението на разкритите писания. 

ЧЧ Мадхя 20.61: Мой скъпи ваишнава, да се види личност като теб е съвършенство за 
зрението, да се докоснат лотосовите ти нозе е съвършенство за допира и да се 
прославят твоите добри качества е същинската дейност на езика, тъй като в 
материалния свят е много трудно да намериш чист отдаден на Върховния”. 

ЧЧ Мадхя 20.62: Шри Чайтаня Махапрабху продължи:”Мой скъпи Санатана, моля те, 
чуй Ме. Кришна е много милостив и Той е спасителят на всички паднали души. 

ЧЧ Мадхя 20.63: Мой скъпи Санатана, Кришна те спаси от Махараурава, най-дълбокия 
ад в живота. Той е океан от милост и неговите дейности са много проникновени”. 

ЧЧ Мадхя 20.64: Санатана отвърна:”Не зная кой е Кришна. Доколкото зная, бях 
освободен от затвора само по Твоята милост”. 

ЧЧ Мадхя 20.65: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху попита Санатана Госвами: ”Как 
беше освободен от затвора?” Тогава Санатана описа историята от началото до края. 

ЧЧ Мадхя 20.66: Шри Чайтаня Махапрабху рече: ”Срещнах двамата ти братя, Рупа и 
Анупама в Праяга. Сега те отидоха на Вриндавана”. 

                                                 
190 Хари Бхакти Виласа 10.127 

191 Шримад Бхагаватам 7.9.10 
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ЧЧ Мадхя 20.60: По заръката на Шри Чайтаня Махапрабху, Сантана Госвами се 
срещна с Тапана Мишра и Чандрашекхара. 

ЧЧ Мадхя 20.68: Тогава Тапана Мишра покани Санатана, а Бог Шри Чайтаня 
Махапрабху помоли Санатана да отиде да се избръсне. 

ЧЧ Мадхя 20.69: След това, Шри Чайтаня Махапрабху повика Чандрашекхара и го 
помоли да отведе Санатана Госвами със себе си. Той също така го помоли да отнесе 
досегашното облекло на Санатана. 

ЧЧ Мадхя 20.70: След това, Чандрашекхара направи Санатана Госвами да изглежда 
като джентълмен. Заведе го да се изкъпе в Ганг и сетне му донесе нови дрехи. 

ЧЧ Мадхя 20.71: Чандрашекхара предложи нов комплект дрехи на Санатана Госвами, 
но Санатана не ги прие. Когато Шри Чайтаня Махапрабху научи за това, Той остана 
безкрайно щастлив. 

ЧЧ Мадхя 20.72: След като се изкъпа по пладне, Шри Чайтаня Махапрабху отиде до 
къщата на Тапана Мишра за обяд. Той взе Санатана Госвами със себе си. 

ЧЧ Мадхя 20.73: Като изми нозете си, Шри Чайтаня Махапрабху седна да обядва. Той 
помоли Тапана Мишра да даде обяд и на Санатана Госвами. 

ЧЧ Мадхя 20.74: После Тапана Мишра рече:”Санатана има да изпълни една задача; 
затова той не може да приеме обяда сега. При приключване на храненето ще снабдя 
Санатана с някакви остатъци”. 

ЧЧ Мадхя 20.75: След като се нахрани, Шри Чайтаня Махапрабху си почина малко. 
Тогава Тапана Мишра даде на Санатана Госвами остатъците от храната на Чайтаня 
Махапрабху. 

ЧЧ Мадхя 20.76: Когато Тапана Мишра предложи нови дрехи на Санатана Госвами, 
той не ги прие. Вместо това, каза следното: 

ЧЧ Мадхя 20.77: „Ако имаш желанието да ми дадеш някаква дреха, моля те, дай ми 
стар плат, който си използвал”. 

ЧЧ Мадхя 20.78: Когато Тапана Мишра даде на Санатана Госвами използвано дхоти, 
Санатана незабавно го разкъса на парчета, за да направи два комплекта от горна дреха 
и бельо. 

ЧЧ Мадхя 20.79: Когато Чайтаня Махапрабху представи Махараштриан брамина на 
Санатана, браминът незабавно покани Санатана Госвами за всички хранения. 

ЧЧ Мадхя 20.80: Браманът рече:”Мой скъпи Санатана, докато си в Каши, моля, 
приеми да обядваш в моя дом”. 

ЧЧ Мадхя 20.81: Санатана отвърна:”Ще се отдам на практикуване на мадхукари. Защо 
ми е да приемам храна в къщата на брамин?” 
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ЧЧ Мадхя 20.80: Шри Чайтаня Махапрабху усети безгранично щастие да наблюдава 
стриктното спазване на санняса принципите от Санатана Госвами. Все пак, Той 
постоянно хвърляше поглед към вълненото одеяло, което носеше Санатана Госвами. 

ЧЧ Мадхя 20.83: Тъй като Шри Чайтаня Махапрабху отново и отново поглеждаше към 
това ценно вълнено одеяло, Санатана Госвами разбра, че Богът не го одобрява. Тогава 
той започна да обмисля как да го захвърли. 

ЧЧ Мадхя 20.84: Мислейки за това, Санатана отиде до брега на Ганг, за да се къпе. 
Докато беше там, той видя, че един просяк от Бенгал бе изпрал шала си и го бе проснал 
да се суши. 

ЧЧ Мадхя 20.85: Тогава Санатана Госвами рече на Бенгалския просяк: ”Мой скъпи 
братко, моля те, направи ми услуга. Размени с мен своя шал за това вълнено одеяло.” 

ЧЧ Мадхя 20.86: Просякът отвърна: ”Господине, вие сте многоуважаван джентълмен. 
Защо се подигравате с мен? Защо ви е да разменяте ценното си одеяло за раздърпания 
ми шал?” 

ЧЧ Мадхя 20.87: Санатана рече: ”Не се шегувам; говоря истината. Любезно вземи това 
одеяло в замяна за разкъсния ти шал”. 

ЧЧ Мадхя 20.88: Казвайки това, Санатана Госвами размени одеялото за шала. Сетне 
той се  върна при Шри Чайтаня Махапрабху с шала на рамото си. 

ЧЧ Мадхя 20.89: Когато Санатана Госвами се върна, Богът попита: ”Къде е вълненото 
ти одеяло?” Тогава Санатана Госвами разказа цялата история на Бога. 

ЧЧ Мадхя 20.90-91: Шри Чайтаня Махапрабху рече: ”Вече целенасочено съм 
обмислил този въпрос. Тъй като Бог Кришна е много милостив, Той е обезсилил 
привързаността ти към материални неща. Защо му е на Кришна да ти позволява да 
поддържаш последна частица от материална привързаност? След като победи някоя 
болест, един добър лекар не позволява на никоя болест да остане. 

ЧЧ Мадхя 20.92: Противоречиво е да практикуваш мадхукари и в същото време да 
носиш скъпо одеяло. Човек губи духовната си сила като прави това и също така би 
станал обект на подигравки”. 

ЧЧ Мадхя 20.93: Санатана Госвами отвърна: ”Върховният ме спаси от грешния живот 
на материалното съществуване. По Негово желание и последната частица материално 
привличане сега изчезна”. 

ЧЧ Мадхя 20.94: Доволен от Санатана Госвами, Шри Чайтаня Махапрабху го дари с 
безпричинната си милост. По милостта на Върховния, Санатана Госвами получи 
духовната сила да учи от Него. 

ЧЧ Мадхя 20.95-96: Преди Шри Чайтаня Махапрабху бе задал на Рамананда Рая 
духовни въпроси и по безпричинната милост на Върховния, Рамананда Рая можа да 
отговори правилно. Сега, по милостта на Бога, Санатана Госвами Го попита , а Шри 
Чайтаня Махапрабху разкри истината. 
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ЧЧ Мадхя 20.97: Шри Чайтаня Махапрабху, Върховният Бог, лично разказа на 
Санатана Госвами за истинската същност на Върховния Кришна. Той също така му 
разказа за съкровената любов на Върховния, за Неговите лични достояния и за 
настроенията  на отдаденото служене. Всички тези истини бяха обяснени на Санатана 
Госвами лично от Върховния по Неговата безпричинна милост. 

ЧЧ Мадхя 20.98: Слагайки сламка в устата си и покланяйки се, Санатана Госвами 
сграбчи лотосовите нозе на Шри Чайтаня Махапрабху и смирено проговори, както 
следва: 

ЧЧ Мадхя 20.99: Санатана Госвами рече:”Бях роден в низше семейство и всичките ми 
връзки са с хора от нисшата класа. Самият аз съм пропаднал и съм най-нисшият от 
всички. Наистина, прекарал съм целия си живот паднал в кладенеца на греховния 
материализъм. 

ЧЧ Мадхя 20.100: Не знам какво е ползотворно или вредно за мен. Въпреки това, в 
обикновените дела хората ме считат за просветен учен и аз също мисля за себе си като 
за такъв. 

ЧЧ Мадхя 20.101: От безпричинна милост, Ти ме избави от материалния път. Сега, по 
същата безпричинна милост, моля Те, кажи ми какъв е дългът ми. 

ЧЧ Мадхя 20.102: Кой съм аз? Защо тристранните страдания винаги ми създават 
проблеми? Ако не знам това, как може да ми се помогне?  

ЧЧ Мадхя 20.103: Всъщност не зная как да попитам за смисъла на живота и процеса на 
постигането му. Понеже си милостив към мен, моля Те, разясни ми тези истини.” 

ЧЧ Мадхя 20.104: Шри Чайтаня Махапрабху рече: „Бог Кришна те дари с пълната си 
милост, за да могат тези неща да дойдат до знанието ти. За теб тристранните страдания 
със сигурност не съществуват. 

ЧЧ Мадхя 20.105: Тъй като притежаваш мощта на Върховния Кришна, ти със 
сигурност знаеш тези неща. Все пак, в природата на един садху е да пита. Въпреки че 
знае тези неща, садху пита заради точността. 

ЧЧ Мадхя 20.106: Тези, които са нетърпеливи да събудят духовното си съзнание и 
които по тази причина имат безстрашна, неотклонна интелигентност, със сигурност 
постигат желаната цел на живота много скоро.”192  

ЧЧ Мадхя 20.107: Ти си подходящ да разпространяваш вярата на преданото служене. 
Така че, постепенно чуй всички истини за него от Мен. Ще ти разкажа за тях. 

ЧЧ Мадхя 20.108-109: Присъщата позиция на живото същество е да бъде вечен слуга 
на Кришна, защото е междинната енергия на Кришна и е проявление едновременно 
еднакво и различно от Върховния, като молекулярна частица от слънчева светлина или 
огън. Кришна има три разновидности енергия. 

                                                 
192 Цитат от Нарадия Пурана, който се открива в Бхакти Расамрита Синдху 1.2.103 
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ЧЧ Мадхя 20.110: „Точно както блясъкът на огъня, който се намира на едно място, се 
разпространява навсякъде, енергиите на Върховния, Парабрахман, са разпространени 
по цялата вселена.”193 

ЧЧ Мадхя 20.111: Бог Кришна по естествен начин притежава три енергийни 
трансформации, които са познати като духовна енергия, енергия на живото същество и 
илюзорната енергия. 

ЧЧ Мадхя 20.112: „Изначално, енергията на Кришна е духовна и енергията, позната 
като живо същество, също е духовна. Ала има и друга енергия, наречена илюзия, която 
се състои от плодоносната дейност. Тя е третата енергия на Върховния.”194 

ЧЧ Мадхя 20.113: „Всички сътворяващи енергии, които са непонятни за обикновения 
човек, съществуват във Върховната Абсолютна Истина. Тези невъобразими енергии 
участват в процеса на сътворение, поддръжка и унищожение. О, най-извисен сред 
аскетите, също както има две енергии, които огънят притежава – а именно топлина и 
светлина – тези невъобразими енергии на сътворението са естествените характеристики 
на Абсолютната Истина.”195 

ЧЧ Мадхя 20.114: „О Царю, кшетра-гя-шакти е живото същество. Въпреки че има 
способността да живее или в материалния, или в духовния свят, то страда от 
тристранните нещастия на материалното съществуване, защото е повлияно от 
енергията авидя (незнанието), която покрива присъщата й позиция. 

ЧЧ Мадхя 20.115: Тава живо същество, покрито от влиянието на незнанието, 
съществува под различни форми в материалното състояние. О Царю, така тя 
постепенно се освобождава от влиянието на материалната енергия, до по-голяма и по-
малка степен.”196 

ЧЧ Мадхя 20.116: „Освен тези по-нисши енергии, о силноръки Арджуна, има и друга, 
по-висша Моя енергия, която съставлява живите същества, които използват ресурсите 
на тази материална, по-нисша природа.”197 

ЧЧ Мадхя 20.117: Забравяйки Кришна, живото същество е било привлечено от 
външната характеристика от незапомнени времена. Затова илюзорната енергия (маяйа) 
му носи всякакви нещастия в материалното съществуване. 

ЧЧ Мадхя 20.118: В материалните условия, живото същество понякога се издига до 
по-висши планетарни системи и материално благоденствие, а понякога се потапя в 
адска ситуация. Неговото състояние е също като на престъпник, когото царят наказва 
като го потапя във вода и след това го вади от водата. 

                                                 
193 Вишну Пурана 1.22.53 

194 Вишну Пурана 6.7.61 

195 Вишну Пурана 1.3.2 

196 Вишну Пурана 6.7.62-63 

197 Бхагавад Гита 7.5 
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ЧЧ Мадхя 20.119: „Когато живото същество е привлечено от материалната енергия, 
която е отделена от Кришна, то е победено от страха. Тъй като е разделено с Върховния 
от материалната енергия, неговата представа за живота е обърната. С други думи, 
вместо да бъде вечен слуга на Кришна, то започва да се съревновава с Кришна. Това се 
нарича випарярйо смритих. За да премахне тази грешка, този който действително е 
учен и извисен, боготвори Върховния като свой духовен учител, обожаемо Божество и 
източник на живота. Така той обожава Бога чрез процеса на чисто предано служене.”198 

ЧЧ Мадхя 20.120: Ако обусловената душа стане Кришна осъзнанта по милостта на 
свети личности, които доброволно проповядват предписанията на свещените книги и й 
помагат да стане осъзната за Кришна, обусловената душа се освобождава от хватката 
на мая, която я оставя. 

ЧЧ Мадхя 20.121: „Тази Моя божествена енергия, която се състои от трите гуни на 
материалната природа, е трудна за превъзмогване. Но тези, които са се отдали на Мен, 
могат лесно да преминат отвъд нея.”199 

ЧЧ Мадхя 20.122: Обусловената душа не може да съживи Кришна съзнанието със 
собствени усилия. Но от безпричинна милост, Бог Кришна състави ведическата 
литература и нейните допълнения, Пураните. 

ЧЧ Мадхя 20.123: Склонната да забравя обусловена душа се обучава от Кришна чрез 
ведическата литература, реализирания духовен учител и Свръхдушата. Чрез тях, тя 
може да разбере Върховния какъвто е и може да разбере, че Бог Кришна е неин вечен 
господар и спасител от хватката на мая. По този начин, човек може да постигне 
истинско познание за обусловения си живот и да разбере как да постигне 
освобождение. 

ЧЧ Мадхя 20.124: Ведическата литература дава информация за вечната връзка на 
живото същество с Кришна, която е наречена самбандха. Разбирането на живото 
същество за тази връзка и неговите съответстваши действия , се нарича абхидхея. Да се 
завърнеш у дома, обратно при Върховния, е крайната цел  на живота и се нарича 
прайоджана. 

ЧЧ Мадхя 20.125: Преданото служене или осъзнато действие за удовлетворяването на 
Върховния, се нарича абхидхея, защото може да развие изначалната любов към 
Върховния, което е целта на живота. Тази цел е най-важният интерес и най-голямото 
богатство за живото същество. Така човек постига нивото на трансценденталното 
любящо служене към Върховния. 

ЧЧ Мадхя 20.126: Когато човек постигне трансценденталното блаженство на 
съкровена връзка с Кришна, той отдава служенето си Нему и опитва сладостите на 
Кришна съзнанието. 

ЧЧ Мадхя 20.127: Следната притча може да бъде разказана: веднъж учен астролог 
дошъл в къщата на беден човек и, виждайки тежкото му състояние, го попитал: 

                                                 
198 Шримад Бхагаватам 11.2.37 

199 Бхагавад Гита 7.14 
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ЧЧ Мадхя 20.128: Астрологът попитал: ”Защо си нещастен? Баща ти беше много 
заможен, но не ти остави богатството си, защото умря на друго място”. 

ЧЧ Мадхя 20.121: Също както думите на астролога Сарвагя известили на бедния човек 
за съкровището му, ведическата литература съветва човек за Кришна съзнанието, 
когато той е заинтригуван да знае защо се намира в тежко материално състояние. 

ЧЧ Мадхя 20.130: Благодарение на думите на астролога, връзката на бедния човек със 
съкровището се възстановила. Подобно на това, ведическата литература ни съветва, че 
нашата истинска връзка е с Шри Кришна, Върховния Бог. 

ЧЧ Мадхя 20.131: Въпреки уверението за бащиното му съкровище, бедният човек не 
може да придобие това съкровище само с това знание. Затова астрологът трябваше да 
го информира за средствата, чрез които той всъщност би могъл да намери съкровището. 

ЧЧ Мадхя 20.132: Астрологът каза: ”Съкровището е тук, но ако копаеш от южната 
страна, осите и търтеите ще се надигнат и няма да вземеш съкровището си. 

ЧЧ Мадхя 20.133: Ако копаеш от западната страна, там има призрак, който ще създаде 
такъв смут, че ръцете ти дори и няма да докоснат съкровището. 

ЧЧ Мадхя 20.134: Ако копаеш от северната страна, там има голяма черна змия, която 
ще те разкъса ако се опиташ да изкопаеш съкровището. 

ЧЧ Мадхя 20.135: Обаче, ако изкопаеш малко количество прахоляк откъм източната 
страна, ръцете ти незабавно ще докоснат гърнето със съкровището.” 

ЧЧ Мадхя 20.136: Разкритите писания заключават, че човек трябва да се откаже от 
плодоносните дейности, умозрителните разсъждения и системата на мистичната йога, и 
вместо това да се отдаде на предано служене, чрез което Кришна може напълно да бъде 
удовлетворен. 

ЧЧ Мадхя 20.137: (Бог Кришна рече:) Мой скъпи Уддхава, нито чрез ащанга-йога 
(мистичната йога система за контрол над сетивата), нито чрез безличностен монизъм 
или аналитично изучаване на Абсолютната Истина, нито чрез изучаването на Ведите, 
нито чрез аскетичност, благотворителност или приемане на санняса би могъл човек да 
Ме удовлетвори толкова, колкото чрез развиването на искрено предано служене към 
Мен. 

ЧЧ Мадхя 20.138: Тъй като съм много скъп на отдадените и светците, Аз мога да бъда 
достигнат чрез решителна вяра и предано служене. Тази система бхакти-йога, която 
постепенно увеличава привързаността към Мен, може да пречисти дори човек, роден 
сред кучеядци. Тоест, всеки може да бъде издигнат до духовното ниво чрез процеса на 
бхакти-йога.”200 

ЧЧ Мадхя 20.139: Заключението е, че преданото служене е единственото средство за 
доближаване до Върховния Бог. Затова тази система се нарича абхидхея. Това е 
мнението на всички разкрити писания. 
                                                 
200 Шримад Бхагаватам 11.14.20-21 
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ЧЧ Мадхя 20.140: Когато човек действително забогатее, той естествено се наслаждава 
на всички видове щастие. Когато човек е в щастливо настроение, всички 
обезпокояващи условия сами си отиват. Не е необходимо никакво външно усилие. 

ЧЧ Мадхя 20.141: Подобно на това, в резултат от бхакти, спящата любов към Кришна 
се разбужда. Когато човек е в такова състояние, че може да се наслаждава на общуване 
с Бог Кришна, материалното съществуване, повтарянето на раждането и смъртта 
намират края си.  

ЧЧ Мадхя 20.142: Целта на любовта към Върховния Бог не е да станеш материално 
богат или да се освободиш от материална връзка. Истинската цел е да бъдеш увлечен в 
предано служене към Бога и да се наслаждаваш на трансцендентално щастие. 

ЧЧ Мадхя 20.143: Във ведическата литература Кришна е централната точка на 
привличане, а нашата дейност е служенето към Него. Да постигнеш нивото за любов 
към Кришна е най-важната цел в живота. Затова Кришна, служенето към Кришна и 
любовта към Кришна са трите големи богатства в живота. 

ЧЧ Мадхя 20.144: Във всички разкрити писания, като се започне с Ведите, 
централната точка на привличане е Кришна. Когато пълното познание за Него се 
реализира, връзката с мая, илюзорната енергия, автоматично се къса, 

ЧЧ Мадхя 20.145: „Има много видове ведическа литература и допълнителни Пурани. 
Във всяка от тях има специфични полубогове, за които се говори като за основни 
полубогове. Това е само, за да се създаде илюзия за подвижните и неподвижните живи 
същества. Нека те безспир да се занимават с подобни фантазии. Все пак, когато човек 
аналитично изучи всички тези ведически произведения, той стига до заключението, че 
Бог Вишну е единственият Върховен.” 

ЧЧ Мадхя 20.146: Когато човек приеме ведическата литература по интерпретация и 
дори по дословно значение, директно или индиректно, крайното мнение на 
ведическото знание сочи към Бог Кришна. 

ЧЧ Мадхя 20.147-148: „(Бог Кришна рече:) „Каква е целта на всички ведически 
произведения? Върху кого се фокусират те? Кой е предметът на всички разсъждения? 
Освен Мен, никой не знае тези неща. Сега трябва да знаеш, че всички тези дейности 
целят да посветят и насочат към Мен. Целта на ведическата литература е да Ме 
опознае чрез различни разсъждения, било чрез индиректно разбиране, било чрез 
буквално разбиране. Всички разсъждават за Мен. Същността на всички ведически 
произведения е да бъда разграничен от мая. Разсъждавайки относно илюзорната 
енергия, човек идва до осъзнаването и разбирането за Мен. По този начин той се 
освобождава от спекулации относно Ведите и идва при Мен като заключение. Така 
човек е удовлетворен.”201 

ЧЧ Мадхя 20.149: Трансценденталната форма на Бог Кришна е безкрайна и надарена с 
безгранични достояния. Той притежава вътрешна енергия, външна енергия и междинна 
енергия. 

                                                 
201 Шримад Бхагаватам 11.21.42-43 
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ЧЧ Мадхя 20.150: Материалният и духовният свят са трансформации съответно на 
външната и вътрешната енергии на Кришна. Следователно Кришна е първоизточникът 
и на материалните, и на духовните проявления. 

ЧЧ Мадхя 20.151: „Десета Песен на „Шримад Бхагаватам” разкрива десетия обект, 
Върховния Бог, който е подслон за всички отдадени души. Той е познат като Шри 
Кришна и е най-висшият източник на всички вселени. Нека предложа почитанията си 
Нему.”202 

ЧЧ Мадхя 20.152: О, Санатана, моля те, чуй за вечната форма на  Бог Кришна. Той е 
Абсолютната Истина, лишен от двойственост, но присъстващ във Врнндавана като сина 
на Нанда Махараджа. 

ЧЧ Мадхя 20.153: Кришна е първоизточникът на всичко и общият сбор на всичко. Той 
се проявява като върховната младост и цялото Му тяло е съставено от духовно 
блаженство. Той е подслонът на всичко и господарят на всеки. 

ЧЧ Мадхя 20.154: „Кришна, който е познат като Говинда, е върховният господар. Той 
има вечно, блажено, духовно тяло. Той е произходът на всичко. Той няма друг 
източник, тъй като е първопричината на всички причини.”203 

ЧЧ Мадхя 20.155: Изначалният Върховен Бог е Кришна. Неговото първоначално име е 
Говинда. Той е изтъкан от всички съвършенства и Неговото вечно жилище е познато 
като Голока Врндавана. 

ЧЧ Мадхя 20.156: „Всички тези инкарнации на Върховния са или пленарни части, или 
части от пленарните части от пуруша-аватарите. Но Кришна е самият Върховен Бог. 
Във всяка епоха Той защитава света чрез Своите различни черти, когато светът е 
обезпокояван от враговете на Индра.”204 

ЧЧ Мадхя 20.157: Има три вида духовни процеси за разбиране на Абсолютната Истина 
– процесите на умозрително знание, мистична йога и бхакти-йога. Според тези три 
процеса, Абсолютната Истина се проявява като Брахман, Параматма или Бхагаван. 

ЧЧ Мадхя 20.158: „Учените трансценденталисти, които познават Абсолютната 
Истина, наричат тази недвойствена субстнация Брахман, Параматма или Бхагаван.”205 

ЧЧ Мадхя 20.159: Проявлението на безличностното сияние Брахман, което е лишено 
от многообразие, са лъчите на блясъка на тялото на Кришна. То е точно като слънцето. 
Когато слънцето се вижда от вашите обикновени очи, то изглежда да е съставено само 
от блясък. 

                                                 
202 Бхавартха Дипика, коментар на Шридхара Свами към Шримад Бхагаватам 10.1.1) 

203 Брахма Самхита 5.1 

204 Шримад Бхагаватам 1.3.28 

205 Шримад Бхагаватам 1.2.11 
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ЧЧ Мадхя 20.160: „Обожавам Говинда, изначалния Бог, който е надарен с велика сила. 
Сияещият блясък на Неговата трансцендентална форма е безличностния Брахман, 
който е абсолютен, цялостен и безкраен, и който проявява многообразието от 
безбройни планети в тяхното различно великолепие в милиони и милиони вселени.”206 

ЧЧ Мадхя 20.161: Параматма, Върховната Душа, е пленарна част от Върховния, който 
е изначалната душа на всички живи същества. Кришна е източникът на Параматма. 

ЧЧ Мадхя 20.162: „Трябва да знаеш, че Кришна е изначалната душа на всички атми 
(живи същества). За благото на цялата вселена, Той по Своята безпричинна милост се е 
появил като обикновено човешко същество. Той е направил това по силата на Неговата 
лична вътрешна енергия.”207 

ЧЧ Мадхя 20.163: „Но каква е нуждата, Арджуна, за цялото това подробно знание? С 
една частичка от себе си, Аз прониквам и поддържам цялата вселена.”208 

ЧЧ Мадхя 20.164: Само чрез предана дейност човек може да разбере 
трансценденталната форма на Бога, която е съвършена във всяко отношение. Въпреки, 
че Неговата форма е една, Той може да разширява формата си до безброй чрез Своята 
висша воля. 

ЧЧ Мадхя 20.165: Върховният съществува в три основни форми – сваям-рупа, тад-
екатма-рупа и авеша-рупа. 

ЧЧ Мадхя 20.166: Изначалната форма на Бога (сваям-рупа) е проявена в два образа – 
сваям-рупа и сваям-пракаша. В своята изначална форма сваям-рупа, Кришна е 
наблюдаван като пастирче във Вриндавана. 

ЧЧ Мадхя 20.167: В Своята изначална форма, Кришна се проявява с две 
характеристики – прабхава и ваибхава. Той разгръща своята изначална форма в 
множество други, както направи по време на танца раса-лила. 

ЧЧ Мадхя 20.168: Когато Върховният се венча за 16,108 съпруги на Дварака, Той се 
разшири в много форми. Тези експанзии и експанзиите в танца раса се наричат 
прабхава-пракаша, според насоките на разкритите писания. 

ЧЧ Мадхя 20.169: Прабхава-пракаша експанзиите на Бог Кришна не са като 
експанзиите на мъдреца Саубхари. Ако бяха такива, Нарада не би бил изумен да ги 
види. 

ЧЧ Мадхя 20.170: „Изумително е, че Бог Шри Кришна, който е единствен и 
неповторим, се разшири в шестнадесет хиляди подобни форми, за да се венчае за 
шестнадесет хиляди кралици в съответните им домове.”209 

                                                 
206 Брахма Самхита 5.40 

207 Шримад Бхагаватам 10.14.55 

208 Бхагавад Гита 10.42 

209 Шримад Бхагаватам 10.69.2 
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ЧЧ Мадхя 20.171: Ако една форма или проявление е проявена различно, според 
различните емоционални характеристики, това се нарича ваибхава-пракаша. 

ЧЧ Мадхя 20.172: Когато Богът се разшири в безбройни форми, няма разлика във 
формите, но поради различни характеристики, телесни цветове и оръжия, имената са 
различни. 

ЧЧ Мадхя 20.173: „В различните ведически писания има предписани правила и 
регулативни принципи за прославяне на различните видове форми. Когато човек бъде 
пречистен чрез тези правила и разпоредби, той се прекланя пред Теб, Върховния Бог. 
Макар и проявен в много форми, Ти си един.”210 

ЧЧ Мадхя 20.174: Първото проявление на ваибхава характеристиката на Кришна е 
Шри Баларамаджи. Шри Баларама и Кришна имат различни телесни цветове, но иначе 
Шри Баларама е равен на Кришна във всяко отношение. 

ЧЧ Мадхя 20.175: Пример за ваибхава-пракаша е синът на Деваки. Понякога Той има 
две ръце, а понякога има четири ръце. 

ЧЧ Мадхя 20.176: Когато Върховният е с две ръце, Той се нарича ваибхава-пракаша, а 
когато е четирирък, Той се нарича прабхава-пракаша. 

ЧЧ Мадхя 20.177: В своята изначална форма, Върховният се облича като пастирче и 
мисли за себе си като за един. Когато се проявява като Васудева, сина на Васудева и 
Деваки, Неговото облекло и съзнание са на кшатрия, войн. 

ЧЧ Мадхя 20.178: Когато сравни красотата, мощта, сладостта и интелектуалните 
занимания на Васудева, война, с Кришна, пастирчето, сина на Нанда Махараджа, човек 
вижда, че качествата на Кришна са по-приятни. 

ЧЧ Мадхя 20.179: Наистина, Васудева се вълнува само като вижда сладостта на 
Говинда и в Него се пробужда трансцендентална алчност и Той да се наслаждава на 
тази сладост. 

ЧЧ Мадхя 20.180: „Мой скъпи приятелю, този драматичен актьор се проявява като 
Моя втора форма. Като картина, Той показва Моите забавления като пастирче, 
преизпълнен с прекрасна привличаща сладост и ухание, които са толкова скъпи на 
девойките от Враджа. Когато видя подобно проявление, сърцето ми силно се вълнува. 
Копнея за подобни занимания и желая форма също като тази на девойките от 
Враджа.”211 

ЧЧ Мадхя 20.181: Един пример за привличането на Васудева към Кришна се случи, 
когато Васудева видя танца на гандхарвите в Матхура. Друг пример бе в Дварака, 
когато Васудева бе изненадан да види картина на Кришна. 

                                                 
210 Шримад Бхагаватам 10.40.7 

211 Лалита Мадхава 4.19 
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ЧЧ Мадхя 20.182: „Кой проявява изобилие от сладост, по-велико от Моето, което 
никога преди не е било преживявано и което предизвиква изумление у всички? Уви, 
самият Аз, с ум, объркан при гледката на тази красота, стремително желае да й се 
наслаждавам като Шримати Радхарани.”212 

ЧЧ Мадхя 20.183: Когато това тяло е малко по-различно представено и чертите му са 
малко по-различни по трансцендентална емоция и форма, то се нарича тад-екатма. 

ЧЧ Мадхя 20.184: В тад-екатма-рупа има експанзии на забавлението (виласа) и лични 
експанзии (свамша). Следователно има две разделения. В зависимост от забавлението и 
личната експанзия, има многообразни различия. 

ЧЧ Мадхя 20.185: От своя страна виласа формите са разделени на две категории – 
прабхава и ваибхава. А пък забавленията на тези форми са с неизброимо разнообразие. 

ЧЧ Мадхя 20.186: Главните четворни експанзии са наречени Васудева, Санкаршана, 
Прадюмна и Анируддха. Те се наричат прабхава-виласа.  

ЧЧ Мадхя 20.187: Баларама, който е същата изначална форма като Кришна, самият 
Той е пастирче във Вриндавана и също се счита за член на кшатрия расата в Дварака. 
Така Неговият цвят и облекло са различни и Той е наречен форма на на забавлението на 
Кришна. 

ЧЧ Мадхя 20.188: Шри Баларама е ваибхава-пракаша проявление на Кришна. Той 
също така е проявен в изначалните четворни експанзии Васудева, Санкаршана, 
Прадюмна и Анируддха. Те са прабхава-виласа експанзии с различни емоции. 

ЧЧ Мадхя 20.189: Първата експанзия на чатурвюха, четворни форми, е неповторима. 
Няма нищо, моето да може да се сравни с Тях. Тези четворни форми са извор на 
безкрайни четворни форми. 

ЧЧ Мадхя 20.190: Тези четири прабхава форми на забавлението на Бог Кришна 
пребивават вечно в Дварака и Матхура.  

ЧЧ Мадхя 20.191: От първичните четворни експанзии, са проявени двадесет и четири 
форми. Те се различават според разположението на оръжията в Техните четири ръце и 
са наречени ваибхава-виласа. 

ЧЧ Мадхя 20.192: Бог Кришна отново се разширява и всред паравйома, духовното 
небе, Той пребивава в пълнота като четириръкия Нараяна, придружен от експанзии на 
първичната четворна форма. 

ЧЧ Мадхя 20.193: Така първичните четворни форми отново се проявяват  във втори 
чифт четворни експанзии. Обиталищата на тези четворни експанзии покриват четирите 
посоки. 

ЧЧ Мадхя 20.194: Тези четворни форми отново се разширяват три пъти, започвайки от 
Кешава. Това е осъществяването на формите на забавлението. 
                                                 
212 Лалита Мадхава 8.34 
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ЧЧ Мадхя 20.195: От чатур-вюха има три експанзии от всяка една форма и Те са 
наречени различно според позицията на оръжията. Васудева експанзиите са Кесшава, 
Нараяна и Мадхава. 

ЧЧ Мадхя 20.196: Експанзиите на Санкаршана са Говинда, Вишну и Мадхусудана. 
Този Говинда е различен от изначалния Говинда, тъй като не е синът на Махараджа 
Нанда. 

ЧЧ Мадхя 20.197: Експанзиите на Прадюмна са Тривикрама, Вамана и Шридхара. 
Експанзиите на Анируддха са Хришикеша, Падманабха и Дамодара. 

ЧЧ Мадхя 20.198: Те дванадесетимата са преобладаващите Божества на дванадесетте 
месеца. Кешава е господстващото Божество на Аграхаяна, а Нараяна е господстващото 
Божество на Пауша. 

ЧЧ Мадхя 20.199: Господстващото Божество на месец Магха е Мадхава, а 
господстващото Божество на месец Пхалгуна е Говинда. Вишну е господстващото 
Божество за Чайтра, а Мадхусудана е господстващото Божество на Ваишакха. 

ЧЧ Мадхя 20.200: През месец Джаиштха, господстващото Божество е Тривикрама. 
През Ашадха, Божеството е Вамана, в Шравана Божеството е Шридхара, а през Бхадра, 
Божеството е Хришикеша. 

ЧЧ Мадхя 20.201: През месец Ашвина, господстващото Божество е Падманабха, а през 
Картикка е Дамодара. Този Дамодара е различен от Радха-Дамодара, сина на Нанда 
Махараджа във Вриндавана. 

ЧЧ Мадхя 20.202: Когато поставя дванадесетте знаци тилака на дванадесетте места по 
тялото, човек трябва да възпява мантрата, състояща се от тези дванадесет Вишну 
имена. След ежедневното прославяне, когато човек помаже различните части на тялото 
с вода, тези имена следва да бъдат възпявани като човек докосва съответната част от 
тялото. 

ЧЧ Мадхя 20.203: От Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анируддха има осем 
допълнителни експанзии на забавлението. О, Санатана, моля те, чуй Ме като 
споменавам Техните имена. 

ЧЧ Мадхя 20.204: Осемте експанзии на забавлението са Пурушоттама, Ачюта, 
Нрисимха, Джанардана, Хари, Кришна, Адхокшаджя и Упендра. 

ЧЧ Мадхя 20.205: От тези осем експанзии, две са форми на забавлението на Васудева. 
Техните имена са Адхокшаджя и Пурушоттама. Двете форми на забавление на 
Санкаршана са Упендра и Ачюта. 

ЧЧ Мадхя 20.206: Формите за забавление на Прадюмна са Нрисимха и Джанардана, а 
формите за забавление на Анируддха са Хари и Кришна. 

ЧЧ Мадхя 20.207: Всички тези двадесет и четири форми представляват главните 
прабхава-виласа форми на забавление на Върховния. Те са наречени различно, според 
позицията на оръжията в ръцете им. 
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ЧЧ Мадхя 20.208: Всички тези форми, които се различават по облекло и черти, се 
разграничават като ваибхава-виласа. 

ЧЧ Мадхя 20.209: От тях Падманабха, Тривикрама, Нрисимха, Вамана, Хари, Кришна 
и така нататък, всичките имат различни телесни черти. 

ЧЧ Мадхя 20.210: Васудева и тримата останали са директни прабхава форми на 
забавленитое на Бог Кришна. От тези четворни форми, експанзиите на формите на 
забавление са двадесет на брой. 

ЧЧ Мадхя 20.211: Всички тези форми господстват над различни планети Ваикунтха в 
духовния свят, като започнем от изтока в последователен ред. Във всяка от осемте 
посоки има три различни форми. 

ЧЧ Мадхя 20.212: Въпреки че те всички имат своето обиталище в духовното небе, 
някои от тях се намират в материалните вселени. 

ЧЧ Мадхя 20.203: Има вечно обиталище на Нараяна в духовното небе. В горната част 
на духовното небе има планета, позната като Кришналока, която е пълна с всички 
богатства. 

ЧЧ Мадхя 20.214: Планетата Кришналока е разделена на три части – Гокула, Матхура 
и Дварака. 

ЧЧ Мадхя 20.215: Бог Кешава вечно пребивава в Матхура, а Бог Пурушоттама, познат 
под името Джаганнатха, вечно пребивава в Нилачала. 

ЧЧ Мадхя 20.216: В Праяга Бог се намира като Бинду Мадхава, а на Мандара – 
парвата Бог е познат като Мадхусудана. Васудева, Падманабха и Джанардана обитават 
Анандараня. 

ЧЧ Мадхя 20.217: На Вишну-канчи е Бог Вишну, в Маяпур е Бог Хари, а във вселената 
присъства в разнообразни други форми. 

ЧЧ Мадхя 20.218: Във вселената Бог е представен в различни духовни проявления. Те 
са разположени на седем острова в девет области. Така Техните забавления 
продължават. 

ЧЧ Мадхя 20.219: Бог е се намира във всички вселени в различни форми, само за да 
направи щастливи Своите отдадени. Така Богът унищожава всички нерелигиозни 
принципи и установява религиозни принципи. 

ЧЧ Мадхя 20.220: От тези форми, някои се считат за инкарнации. Примери са Бог 
Вишну, Бог Тривикрама, Бог Нрисимха и Бог Вамана. 

ЧЧ Мадхя 20.221: Мой скъпи Санатана, само чуй от Мен как различните вишну-мурти 
държат Своите оръжия, започвайки с диска, и как те са наречени различно, според 
мястото на поставяне на оръжията в ръцете им. 
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ЧЧ Мадхя 20.222: Процедурата по броене започва с долната дясна ръка и отива до 
горната дясна ръка, горната лява ръка и долната лява ръка. Бог Вишну е наречен според 
реда на оръжията, които Той държи в ръцете си. 

ЧЧ Мадхя 20.223: Според „Сидхарта Самхита” има двадесет и четири форми на Бог 
Вишну. Първо ще опиша, според мнението на тази книга, мястото на оръжията, като 
започна с диска. 

ЧЧ Мадхя 20.224: В долната си дясна ръка, Бог Васудева държи боздуган, в горната 
дясна ръка раковина, в горната лява ръка диск, а в долната лява ръка лотосово цвете. В 
долната си дясна ръка, Санкаршана държи боздуган, в горната дясна ръка раковина, в 
горната си лява ръка лотосово цвете, а в долната лява ръка диск. 

ЧЧ Мадхя 20.225: Прадюмна държи диск, раковина, боздуган и лотос. Анируддха 
държи диск, боздуган, раковина и лотос. 

ЧЧ Мадхя 20.226: Така в духовното небе експанзиите, оглавени от Васудева, държат 
оръжия по техния съответен ред. Аз повтарям становището на „Сиддхартха Самхита” 
като Ги описвам. 

ЧЧ Мадхя 20.227: Бог Кешава държи лотоса, раковината, диска и боздугана. Бог 
Нараяна държи раковината, лотоса, боздугана и диска. 

ЧЧ Мадхя 20.228: Бог Мадхава държи боздугана, диска, раковината и лотоса. Бог 
Говинда държи раковината, лотоса, боздугана и диска. 

ЧЧ Мадхя 20.229: Бог Вишну държи боздугана, лотоса, раковината и диска. Бог 
Мадхусудана държи диска, раковината, лотоса и боздугана. 

ЧЧ Мадхя 20.230: Бог Тривикрама държи лотоса, боздугана, диска и раковината. Бог 
Вамана държи раковината, диска, боздуганаи лотоса. 

ЧЧ Мадхя 20.231: Бог Шридхара държи лотоса, диска, боздуганаи раковината. Бог 
Хришикеша държи боздугана, диска, лотоса и раковината. 

ЧЧ Мадхя 20.232: Бог Падманабха държи раковината, лотоса, диска и боздугана. Бог 
Дамодара държи лотоса, диска, боздуганаи раковината. 

ЧЧ Мадхя 20.233: Бог Пурушоттама държи диска, лотоса, раковината и боздугана. Бог 
Ачюта държи боздугана, лотоса, диска и раковината. 

ЧЧ Мадхя 20.234: Бог Нрисимха държи диска, лотоса, боздуганаи раковината. Бог 
Джанардана държи лотоса, диска, раковината и боздугана. 

ЧЧ Мадхя 20.235: Шри Хари държи раковината, диска, лотоса и боздугана. Шри 
Кришна държи раковината, боздугана, лотоса и диска. 

ЧЧ Мадхя 20.236: Бог Адхокшаджя държи лотоса, боздугана, раковината и диска. Бог 
Упендра държи раковината, боздугана, диска и лотоса. 
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ЧЧ Мадхя 20.237: Според „Хаяширша Панчаратра” има шестнадесет личности. Сега 
ще опиша от тази гледна точка как Те държат оръжията. 

ЧЧ Мадхя 20.238: Кешава е описан различно като държащ лотоса, раковината, 
боздугана и диска, а Мадхава е описан като държащ диска, боздугана, раковината и 
лотоса в ръцете си. 

ЧЧ Мадхя 20.239: Според „Хаяширша Панчаратра”, Нараяна и останалите също са 
представени да държат оръжията в ръцете си по различен начин. 

ЧЧ Мадхя 20.240: Кришна, изначалният Върховен Бог, посочен като син на 
Махараджа Нанда, има две имена. Едното е сваям бхагаван, а другото е лила-
пурушоттама. 

ЧЧ Мадхя 20.241: Бог Кришна лично обгражда град Дварака-пури като негов 
закрилник. В различни части на града, на девет места, Той се разширява в девет 
различни форми. 

ЧЧ Мадхя 20.242: „Деветте споменати личности са Васудева, Санкаршана, Прадюмна, 
Анируддха, Нараяна, Нрисимха, Хаягрива, Вараха и Брахма.”213 

ЧЧ Мадхя 20.243: Вече описах формите на забавленията и пракаша формите. Сега, 
моля, чуй за различните лични експанзии. 

ЧЧ Мадхя 20.244: Първата лична експанзия е Санкаршана, а другите са инкарнации 
като рибята инкарнация. Санкаршана е експанзия на Пуруша или Вишну. 
Инкарнациите като Матся, рибята инкарнация, се появяват в различни ери за 
специфични забавления. 

ЧЧ Мадхя 20.245: Има шест типа инкарнации (аватари) на Кришна. Една включва 
инкарнациите на Вишну (пуруша-аватари), а друга включва инкарнациите 
предназначени за представяне на забавления (лила-аватари). 

ЧЧ Мадхя 20.246: Има инкарнации, които контролират материалните качества (гуна-
аватари), инкарнации, които се появяват по време на управлението на всеки Ману 
(манвантара-аватари), инкарнации в различни милениуми (юга-аватари) и 
инкарнации на боговдъхновени живи същества (шактявеша-аватари). 

ЧЧ Мадхя 20.247: Детството и юношеството са типичните възрасти на Божеството. 
Кришна, синът на Махараджа Нанда, се занимава със Своите забавления като дете и 
като момче. 

ЧЧ Мадхя 20.248: Има безбройни инкарнации на Кришна и няма възможност да ги 
изброим. Можем просто да ги обозначим, като дадем пример с луната и клоните на 
дърво. 

                                                 
213 Лагху Бхагаватамрита 1.451 
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ЧЧ Мадхя 20.249: „О, учени брахмани, също както стотици хиляди малки поточета 
излизат от големи водни басейни, безбройни инкарнации потичат от Шри Хари, 
Върховния Бог и източникът на цялата мощ.”214 

ЧЧ Мадхя 20.250: В началото, Кришна се въплъщава като пуруша-аватарите или 
Вишну инкарнациите. Тези са три вида. 

ЧЧ Мадхя 20.251: „Вишну има три форми, наречени пуруши. Първата, Маха-Вишну, е 
създателят на цялата материална енергия (махат), втората е Гарбходашайи, който е 
разположен във всяка вселена, и третата е Кширодашайи, който живее в сърцето на 
всяко живо същество. Този, който познава тях тримата, се освобождава от хватката на 
мая.”215 

ЧЧ Мадхя 20.252: Кришна има безчет енергии, от които три са основни – силата на 
волята, силата на знанието и творческата енергия. 

ЧЧ Мадхя 20.253: Господарят на силата на волята е Бог Кришна, тъй като по Неговата 
върховна воля всичко започва да съществува. Във волята има нужда за знание и това 
знание се изразява чрез Васудева. 

ЧЧ Мадхя 20.254: Няма как да има сътворение без мислене, чувстване, воля, знание и 
действие. Комбинацията на върховната воля, знание и действие създават космическото 
проявление. 

ЧЧ Мадхя 20.255: Бог Санкаршана е Бог Баларама. Тъй като е господар на творческата 
енергия, Той създава и материалния, и духовния свят. 

ЧЧ Мадхя 20.256: Този изначален Санкаршана (Бог Баларама) е причината и за 
материалното, и за духовното сътворение. Той е основното божество на егото и по 
волята на Кришна и по силата на духовната енергия, Той създава духовния свят, който 
се състои от планетата Голока Вриндавана и планетите Ваикунтха. 

ЧЧ Мадхя 20.257: Макар че не може и да става въпрос за сътворение, що касае 
духовния свят, той е въпреки всичко проявен от духовната воля на Санкаршана. 
Духовният свят е обител на забавленията на вечната духовна енергия. 

ЧЧ Мадхя 20.258: „Гокула, върховната обител и планета, се явява като лотосово цвете, 
което има хиляда листчета. Венчето на този лотос е обиталището на Върховния Бог, 
Кришна. Това оформено като лотос върховно обиталище е създадено по волята на Бог 
Ананта.”216 

ЧЧ Мадхя 20.259: Чрез посредничеството на тази материална енергия, същият този 
Бог Санкаршана създава всички вселени. Грубата материална енергия – позната в 
съвременния език като природа – не е причината за материалната вселена. 
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ЧЧ Мадхя 20.260: Без енергията на Върховния Бог, безжизнената материя не може да 
създаде космическото проявление. Силата му не идва от самата материална енергия, а е 
вдъхната от Санкаршана. 

ЧЧ Мадхя 20.261: Безжизнената материя сама по себе си не може да създаде нищо. 
Материалната енергия създава битието по силата на Върховния Бог. Желязото само по 
себе си няма сила да гори, но когато е поставено на огън, то получава силата да гори. 

ЧЧ Мадхя 20.262: „Баларама и Кришна са изначалната едикасна и материална причина 
за материалния свят. Като Маха-Вишну и материалната енергия, Те влизат в 
материалните елементи и създават разнообразието на мулти-енергии. Така че Те са 
причината на всички причини.”217 

ЧЧ Мадхя 20.263: Формата на Бог, който се спуска в материалния свят, за да твори, се 
нарича аватара или инкарнация. 

ЧЧ Мадхя 20.264: Всички експанзии на Бог Кришна са всъщност присъщи на 
духовния свят. Но когато се спуснат в материалния свят, те се наричат инкарнации 
(аватари). 

ЧЧ Мадхя 20.265: За да хвърли поглед върху тази материална енергия и да я 
одухотвори, Бог Санкаршана първо се въплъщава като Бог Маха-Вишну. 

ЧЧ Мадхя 20.266: „В началото на сътворението, Богът се разшири под формата на 
пуруша инкарнация, придружен от всички елементи на материалното битие. Първо, Той 
създаде шестнадесетте основни енергии, подходящи за сътворение. Това бе с цел 
проявяване на материалните вселени.”218 

ЧЧ Мадхя 20.251: „Каранабдхишайи Вишну (Маха-Вишну) е първата инкарнация на 
Върховния Бог и е владетелят на вечното време, пространство, причини и следствия, 
умът, елементите, материалното его, гуните на природата, сетивата, вселенската форма 
на Бога, Гарбходакашайи Вишну и общия брой на всички живи същества, подвижни и 
неподвижни.”219 

ЧЧ Мадхя 20.268: Този изнаначален Върховен Бог, наречен Санкаршана, първо ляга в 
реката Вираджа, която служи за граница между материалния и духовния свят. Като 
Каранабдхишайи Вишну, Той е първичната причина на материалното сътворение. 

ЧЧ Мадхя 20.269: Вираджа, или Причинният Океан, е границата между духовния и 
материалния свят. Материалната енергия се намира на единия бряг на този океан и не 
може да премине на другия бряг, който е духовното небе. 

ЧЧ Мадхя 20.270: „В духовния свят няма нито гуната на страстта, нито гуната на 
невежеството, нито смесица между двете, нито има фалшифицирана доброта, 
влиянието на времето или самата мая. Само чистите отдадени на Бога, които са 
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почитани и от полубоговете, и от демоните, живеят в духовния свят като Божии 
съратници.”220 

ЧЧ Мадхя 20.271: Мая има две функции. Едната се нарича мая, а другата се нарича 
прадхана. Мая се отнася до ефективната причина, а прадхана се отнася до съставките, 
които създават космическото проявление. 

ЧЧ Мадхя 20.272: Когато Върховният Бог погледне материалната енергия, тя се 
възбужда. В този момент, Бог вкарва първичното семе на живите същества. 

ЧЧ Мадхя 20.273: За да я оплоди със семената на живите същества, Бог не докосва 
пряко материалната енергия, но чрез Своята специфична функционална експанзия, Той 
докосва материалната енергия и така живите същества, които са Негови частици, се 
вкореняват в материалната природа. 

ЧЧ Мадхя 20.274: „В незапомнено време, след раздвижването на материалната 
природа в три качества, Върховният Бог поставя семето на безбройните живи същества 
в утробата на тази материална природа. По този начин материалната природа ражда 
тоталната материална енергия, позната като хиранмая-махат-таттва, първичното 
символично проявление на космическото творение.”221 

ЧЧ Мадхя 20.275: „В хода на времето, Върховният Бог (Маха-Ваикунтанатха), със 
съдействието на последващата експанзия на Неговия личен Аз (Маха-Вишну), поставя 
семето на живите същности в утробата на материалната природа.”222 

ЧЧ Мадхя 20.276: Първо, цялата материална енергия се проявява и от това произлизат 
трите типа его, които са първоначалните източници, от които се разширяват всички 
полубогове (контролиращи божества), сетива и материални елементи. 

ЧЧ Мадхя 20.277: Комбинирайки различните елементи, Върховният Бог създаде 
всички вселени. Тези вселени са безкрайни на брой; няма шанс да бъдат изброени. 

ЧЧ Мадхя 20.278: Първата форма на Бог Вишну се нарича Маха-Вишну. Той е 
изначалният създател на тоталната материална енергия. Безбройните вселени 
произлизат от порите на Неговото тяло. 

ЧЧ Мадхя 20.279-280: Тези вселени плават във въздуха, който Маха-Вишну издишва. 
Те са като атомни частици, плаващи в слънчевата светлина и преминаващи през 
дупките на екран. Всички тези вселени са създадени по този начин от издишването на 
Маха-Вишну, а когато Маха-Вишну вдиша, те отново навлизат в тялото Му. 
Безбройните съвършенства на Маха-Вишну са напълно отвъд  материално схващане. 

ЧЧ Мадхя 20.281: „Брахмите и другите богове от земните светове се появяват от 
порите на Маха-Вишну и остават живи за продължението на едно Негово издишване. 
Обожавам Говинда, изначалния Бог, от когото Маха-Вишну е част от пълната част.”223 
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ЧЧ Мадхя 20.282: Маха-Вишну е Свръхдушата на всички вселени. Лежейки в 
Причинния океан, Той е господарят на всички материални светове. 

ЧЧ Мадхя 20.283: Така обясних истината за първата Божествена Личност, Маха-
Вишну. Сега ще обясня славата на втората Божествена личност. 

ЧЧ Мадхя 20.284: След като създаде всички вселени, които са безбройни, Маха-
Вишну се разшири в безкрайни форми и влезе във всяка една от тях. 

ЧЧ Мадхя 20.285: Когато Маха-Вишну влезе във всяка от безкрайните вселени, Той 
видя, че там навред бе мрак и че нямаше място, където да остане. Затова започна да 
обмисля ситуацията. 

ЧЧ Мадхя 20.286: С потта, произведена от Неговото тяло, Бог изпълни половината 
вселена с вода. Сетне легна в тази вода, на ложе от Бог Шеша. 

ЧЧ Мадхя 20.287: Тогава от лотосовия пъп на този Гарбходакашайи Вишну изникна 
лотосово цвете . Това лотосово цвете стана родното място на Бог Брахма. 

ЧЧ Мадхя 20.288: В стъблото на това лотосово цвете, бяха създадени четиринадесетте 
светове. Тогава Той стана Бог Брахма и прояви цялата вселена. 

ЧЧ Мадхя 20.289: По този начин Върховният Бог, в Своята форма на Вишну, 
поддържа целия материален свят. Тъй като Той е винаги отвъд материалните качества, 
материалната природа не може да Го докосне. 

ЧЧ Мадхя 20.290: Върховният Бог в Своята форма на Рудра (Бог Шива) причинява 
унищожението на това материално творение. С други думи, само по Неговата воля има 
сътворение, поддръжка и разрушение на цялото космично проявление. 

ЧЧ Мадхя 20.291: Брахма, Вишну и Шива са Неговите три инкарнации на 
материалните качества. Сътворението, поддържането и разрушението съответно са под 
властта на тези три личности. 

ЧЧ Мадхя 20.292: „Гарбходакашайи Вишну, известен във вселената като 
Хиранягарбха и антарями, или Свръхдушата, се слави във ведическите химни, начело 
с химна, който започва с думата „сахасра-ширша”. 

ЧЧ Мадхя 20.293: Тази втора Божествена Личност, позната като Гарбходакашайи 
Вишну, е господарят на всяка една вселена и подслон на външната енергия. Въпреки 
това, Той остава отвъд досега на външната енергия. 

ЧЧ Мадхя 20.294: Третата експанзия на Вишну е Кширодакашайи Вишну, който е 
инкарнация на качеството на доброто. Той спада и към двата типа инкарнации (пуруша-
аватари и гуна-аватари). 

                                                                                                                                                         
223 Брахма Самхита 5.48 



  396

ЧЧ Мадхя 20.295: Кширодакашайи Вишну е вселенската форма на Бог и е 
Свръхдушата във всяко живо същество. Той е познат като Кширодакашайи, защото Той 
е Богът, който лежи на океана от мляко. Той е поддръжник и господар на вселената. 

ЧЧ Мадхя 20.296: О, Санатана, ясно описах тримата пуруша-аватари на Вишну. Сега, 
моля те, чуй за инкарнациите на забавленията. 

ЧЧ Мадхя 20.297: Никой не може да изброи безкрайните инкарнации за 
забавлениятана Бог Кришна, но Аз ще опиша основните. 

ЧЧ Мадхя 20.298: Някои от инкарнациите на забавленията са инкарнацията риба, 
инкарнацията костенурка, Бог Рамачандра, Бог Нрисимха, Бог Вамана и Бог Вараха. Те 
нямат край. 

ЧЧ Мадхя 20.299: „О, Боже на вселената, най-добър от династията Яду, поднасяме 
нашите молитви на Теб основно, за да намалим тежкия товар на вселената. Наистина, 
Ти унищожи този товар преди, като се прероди във формата на риба, кон (Хаягрива), 
костенурка, лъв (Бог Нрисимха), глиган (Бог Вараха) и лебед. Ти също така се прероди 
като Бог Рамачандра, Парашурама и Вамана, джуджето. Ти винаги си защитавал нас, 
полубоговете, и вселената по този начин. Сега Те молим да продължиш.”224 

ЧЧ Мадхя 20.300: Дадох няколко примера за инкарнации на забавленията. Сега ще 
опиша гуна-аватарите, инкарнациите на материалните качества. Моля те, слушай. 

ЧЧ Мадхя 20.301: Има три функции в този материален свят. Всичко тук е създадено, 
всичко се поддържа за определено време и всичко накрая се разтваря. Затова, 
Върховният Бог се въплъщава като господар на тези трите качества – саттва-гуна, 
раджа-гуна и тамо-гуна (добро, страст и невежество). По този начинсе случват 
взаимодействията на материалния свят. 

ЧЧ Мадхя 20.302: Заради предишните си праведни дейности примесени с предано 
служене, първият клас живи същества се повлиява от гуната на страстта в ума си. 

ЧЧ Мадхя 20.303: Подобен предан е вдъхновен от Гарбходакашайи Вишну. По този 
начин, инкарнация на Кришна под формата на Брахма построява цялостното създаване 
на вселената. 

ЧЧ Мадхя 20.304: „Слънцето проявява блясъка си в някой скъпоценен камък, въпреки 
че е камък. Подобно на това, изначалният Върховен Бог, Говинда, проявява Своята 
специална сила в някое благочестиво живо същество. Така живото същество става 
Брахма и управлява дейностите на вселената. Нека се поклоня пред Говинда, 
изначалният Върховен Бог.”225 

ЧЧ Мадхя 20.305: Ако е една калпа, няма подходящо живо същество, което да поеме  
поста на Брахма, Върховният Господ лично се разширява и става Бог Брахма. 
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ЧЧ Мадхя 20.306: „Каква полза от трон за Бог Кришна? Господарите на различните 
планетарни системи приемат праха от лотосовите Му нозе на коронованите си глави. 
Този прах прави светите места свещени и дори Бог Брахма, Бог Шива, Лакшми и Аз 
самият, които сме части от Неговата пълна част, винаги носим този прах на главите 
си.”226 

ЧЧ Мадхя 20.307: Бог Кришна, Върховният, разширява част от пълната си част и, 
приемайки свързването с материалната гуна на невежество, влизма облика на Рудра, за 
да разтвори космическото проявление. 

ЧЧ Мадхя 20.308: Рудра, Бог Шива, има разнообразни форми, които са 
трансформации, породени чрез общуването с мая. Въпреки че Рудра не е на едно ниво с 
джива-таттвите, той все пак не може да бъде считан за лична експанзия на Бог 
Кришна. 

ЧЧ Мадхя 20.309: Млякото се трансформира в кисело мляко, когато се свърже с 
кисело-млечна култура. По този начин киселото мляко не е нищо друго освен мляко, но 
все пак не е мляко. 

ЧЧ Мадхя 20.310: „Млякото се променя в кисело мляко, когато се смеси с кисело-
млечна култура, но всъщност то само по себе си не е нищо повече от мляко. Подобно 
на това Говинда, Върховният Бог, приема формата на Бог Шива (Шамбху) със 
специалната цел на материални промени. Аз предлагам почитанията си в Неговите 
лотосови нозе.”227 

ЧЧ Мадхя 20.311: Бог Шива е във връзка с вътрешната енергия; затова Той е потънал в 
материалното качество на тъмнината. Бог Вишну е трансцендентален спрямо мая и 
качествата на мая. Следователно, Той е Върховният Бог. 

ЧЧ Мадхя 20.312: „Истината за Бог Шива е, че той винаги е покрит с три материални 
покривала – вайкарика, таиджаса и тамаса. Заради тези три гуни на материлната 
природа, Той винаги се свързва с външната енергия и егото.”228 

ЧЧ Мадхя 20.313: „Шри Хари, Върховният Бог, се намира отвъд обхвата на 
материалната природа; затова Той е върховната трансцендентална личност. Той може 
да вижда всичко отвътре и отвън; затова Той е върховният надзорник на всички живи 
същества. Ако някой приеме убежище в лотосовите Му нозе и го възхвали, Той също 
приема трансцендентална позиция.”229 

ЧЧ Мадхя 20.314: За поддържането на вселената, Бог Кришна се спуска като Своята 
лична пълна експанзия във формата на Вишну. Той е ръководител на гуната на 
доброто; затова Той е трансцендентален спрямо материалната енергия. 
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ЧЧ Мадхя 20.314: Бог Вишну е в категорията свамша, защото притежава достояния 
почти равен на тези на Кришна. Кришна е изначалната личност, а Бог Вишну е Негова 
лична експанзия. Такова е мнението на всички ведически писания. 

ЧЧ Мадхя 20.316: „Когато пламъкът на една свещ се простре към друга свещ и се 
постави в различна позиция, тя гори отделно и осветлението й е толкова силно, колкото 
това на първоначалната свещ. Подобно на това Върховният Бог, Говинда, се разширява 
в различни форми като Вишну, който е еднакво сияен, силен и могъщ. Нека изразя 
преклонението си пред Върховния Господ, Говинда.”230 

ЧЧ Мадхя 20.317: Заключението е, че Бог Брахма и Бог Шива са просто инкарнации на 
отдадени, които изпълняват заръки. Обаче Бог Вишну, поддръжникът, е личната 
характеристика на Бог Кришна. 

ЧЧ Мадхя 20.318: „(Бог Брахма каза:) „Аз съм ангажиран от Върховния да създавам. 
Следвайки заповедите Му, Бог Шива разтваря всичко. Върховният Бог, във формата си 
на Кширодакашайи Вишну, поддържа всички дела на материалната природа. По този 
начин Върховният господар на трите гуни на материалната природа е Бог Вишну.”231 

ЧЧ Мадхя 20.319: О Санатана, сега просто чуй за инкарнациите, които се появяват по 
време на царуването на всеки Ману (манвантара-аватарите). Те са безкрайни и никой 
не може да ги изброи. Само чуй за техния източник. 

ЧЧ Мадхя 20.320: В един ден на Брахма има четиринадесет промени на Ману и по 
време на царуването на всеки от тези четиринадесет Ману, се проявява инкарнация на 
Върховния Бог. 

ЧЧ Мадхя 20.321: Има 14 манвантара-аватари в един ден на Брахма, 420 в един 
месец и 5040 в една година. 

ЧЧ Мадхя 20.322: През стоте години от живота на Брахма има 504 000 манвантара-
аватари. 

ЧЧ Мадхя 20.323: Броят на манвантара-аватарите само за една вселена бе установен. 
Човек само може да си представя колко манвантара-аватари съществуват в 
безкрайните вселени. А всички тези вселени и Брахмите съществуват само по време на 
издишането на Маха-Вишну. 

ЧЧ Мадхя 20.324: Нямат край на издишанията на Маха-Вишну. Виждаш ли колко 
невъзможно е да говориш или пишеш само за манвантара-аватарите! 

ЧЧ Мадхя 20.325: В Сваямбхува-манвантара, аватарът се нарича Ягя. В Сварочиша-
манвантара, той се нарича Вибху. В Ауттама-манвантара, Той се нарича Сатясена, а в 
Тамаса-манвантара, Той се нарича Хари. 
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ЧЧ Мадхя 20.326: В Раивата-манвантара, аватарът се нарича Ваикунтха, а Чакшуша-
манвантара, Той се нарича Аджита. Във Ваивасвата-манвантара, Той се нарича Вамана, 
а в Саварня-манвантара, Той се нарича Сарвабхаума. В Дакша-саварня-манвантара, Той 
се нарича Ришабха. 

ЧЧ Мадхя 20.327: В Брахма-саварня-манвантара, аватарът се нарича Вишваксена, а в 
Дхарма-саварня, Той се нарича Дхармасету. В Рудра-саварня Той се нарича Судхама, а 
в Дева-саварня, Той се нарича Йогешвара. 

ЧЧ Мадхя 20.328: В Индра-саварня-манвантара, аватарът се нарича Брихадбхану. 
Това са имената  на четиринадесетте аватари в четиринадесетте манвантари. 

ЧЧ Мадхя 20.329: О, Санатана, сега чуй от Мен за юга-аватарите, инкарнациите на 
хилядолетията. Първо, има четири юги – Сатя-юга, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-
юга. 

ЧЧ Мадхя 20.330: В четирите юги - Сатя, Трета, Двапара и Кали – Богът се 
превъплъщава в четири цвята: съответно бял, червен, черен и жълт. Това са цветовете 
на инкарнациите в различните хилядолетия. 

ЧЧ Мадхя 20.331: „Това дете преди имаше три цвята, според предписания цвят за 
различните хилядолетия. Преди Той беше бял, червен и жълт, а сега Той е приел 
черникав цвят.”232 

ЧЧ Мадхя 20.332: „В Сатя-юга, Бог се появи в тяло оцветено в бяло, с четири ръце и 
сплъстена коса. Той бе облечен в дървесно лико и черна кожа на антилопа. Носеше 
свещен щнур и наниз от мъниста рудракша. Държеше жезъл и стомна, и беше 
брахмачари.”233 

ЧЧ Мадхя 20.333: „В Трета-юга, Бог се яви в тяло, което имаше червеникав оттенък и 
четири ръце. Имаше три отчетливи линни на корема си и косата Му беше златна. 
Формата Му проявяваше ведическото знание и носеше символите на жертвена лъжица, 
черпак и т.н.”234 

ЧЧ Мадхя 20.334: Като бялата инкарнация, Богът проповядваше религия и медитация. 
Той дари благословии на Кардама Муни и по този начин прояви безпричинната си 
милост. 

ЧЧ Мадхя 20.335: В Сатя-юга, хората бяха като цяло напреднали в духовното знание и 
много лесно можеха да медитират над Кришна. Заниманието на хората в Трета-юга бе 
да правят велики жертвоприношения. Началото на това бе поставено от Върховния Бог 
в Неговата червена инкарнация. 
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ЧЧ Мадхя 20.336: В Двапара-юга, заниманието на хората бе да обожават лотосовите 
нозе на Кришна. Затова Бог Кришна, появявайки се в черно тяло, лично накара хората 
да Го обожават. 

ЧЧ Мадхя 20.337: „В Двапара-юга, Върховният Бог се появява в черен оттенък. Той е 
облечен в жълто, държи Своите собствени оръжия и е украсен с накита Каустубха и 
знака на Шриватса. Така се описват белезите Му.”235 

ЧЧ Мадхя 20.338: „Поднасям почтителните си поклони на Върховния Бог, разширен 
като Васудева, Санкаршана, Прадюмна и Анируддха.”236 

ЧЧ Мадхя 20.339: С тази мантра, хората обожават Бог Кришна в Двапара-юга. В 
Кали-юга заниманието на хората е да възпяват заедно святото име на Кришна. 

ЧЧ Мадхя 20.340: В ерата на Кали, Бог Кришна приема златен цвят и, придружен от 
личните си предани, представя хари-нама-санкиртана, възпяването на Харе Кришна 
мантрата. С този процес, Той донася любов към Кришна на масите. 

ЧЧ Мадхя 20.341: Бог Кришна, синът на Нанда Махараджа, лично представя 
предписания дълг в епохата на Кали. Той лично възпява и танцува в екстатична любов, 
и по този начин целият свят пее заедно. 

ЧЧ Мадхя 20.342: „В епохата на Кали, интелигентните хора изпълняват съвместно 
възпяване, за да обожават инкарнацията на Върховния, който постоянно пее името на 
Кришна. Въпреки че цветът му не е черен, Той е самият Кришна. Придружен е от 
Своите съратици, слуги, уръжия и верни спътници.”237 

ЧЧ Мадхя 20.343: В другите три юги – Сатя, Трета и Двапара – хората изпълняват 
различни видове духовни дейности. Каквито и резултати да постигат по този начин, те 
могат да се постигнат в Кали-юга просто чрез възпяване на Харе Кришна маха-мантра. 

ЧЧ Мадхя 20.344: „Мой скъпи Царю, въпреки че Кали-юга е пълна с недостатъци, има 
едно добро качество за тази епоха. То е, че само като възпява Харе Кришна маха-
мантрата, човек може да се освободи от материалното обвързване и да се въздигне в 
трансценденталното царство.”238 

ЧЧ Мадхя 20.345: „Какъвто и резултат да се постига в Сатя-юга чрез медитиране 
върху Вишну, в Трета-юга чрез жертвоприношения и в Двапара-юга чрез служене в 
лотосовите нозе на Върховния, може също да бъде постигнат в Кали-юга просто чрез 
възпяване на Харе Кришна маха-мантра.”239 
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ЧЧ Мадхя 20.346: „Каквото се постига чрез медитация в Сатя-юга, чрез извършване на 
ягя в Третя-юга или чрез обожанието на лотосовите нозе на Кришна в Двапара-юга, 
същото се постига в ерата на Кали, просто чрез възпяване на славата на Бог Кешава.”240 

ЧЧ Мадхя 20.347: „Тези, които са напреднали и високо квалифицирани и се 
интересуват от същината на живота, знаят за добрите качества на Кали-юга. Подобни 
хора обожават ерата на Кали, защото през тази епоха човек може да напредне в 
духовното знание и да постигне целта на живота просто като възпява Харе Кришна 
маха мантрата.”241 

ЧЧ Мадхя 20.348: Както бе казано преди, когато описах инкарнациите на 
материалните гуни (гуна-аватари), човек трябва да има предвид, че тези инкарнации 
също така са безкрайни и че никой не може да ги изброи. 

ЧЧ Мадхя 20.349: Така аз дадох описание на инкарнациите на четирите различни юги.” 
След като чу всичко това, Санатана Госвами направи скрит намек към Бога. 

ЧЧ Мадхя 20.350: Санатана Госвами бе министър в правителството на Набаб Хюсейн 
Шах и без съмнение бе интелигентен като Брихаспати, главният жрец на небесното 
царство. Поради безкрайната милост на Бога, Санатана Госвами го запита без 
колебание. 

ЧЧ Мадхя 20.351: Санатана Госвами каза: „Аз съм едно много незначително живо 
същество. Пропаднал съм и с лошо поведение. Как бих могъл да разбера кой в 
инкарнацията за тази епоха Кали? 

ЧЧ Мадхя 20.352: Шри Чайтаня Махапрабху отвърна: „Както и през другите епохи, 
инкарнацията се приема според упътванията на шастрите, в тази Кали Епоха 
инкарнация на Бог следва да бъде приета по този начин. 

ЧЧ Мадхя 20.353: Ведическата литература, съставена от всезнаещия Махамуни 
Вясадева, е свидетелство за цялото духовно битие. Само чрез тези разкрити писания 
всички обусловени души могат да постигнат знание. 

ЧЧ Мадхя 20.354: Истинската инкарнация на Бог никога не казва „Аз съм Бог” или „Аз 
съм инкарнация на Бог”. Великият мъдрец Вясадева, знаещ всичко, вече е записал 
характерситиките на аватарите в шастрите. 

ЧЧ Мадхя 20.355: „Богът няма материално тяло и все пак се спуска сред човешките 
същества в Своето трансцендентално тяло като инкарнация. Затова е много трудно за 
нас да разберем кой е инкарнация. Само чрез Неговата необикновена сила и 
необичайни дейности, които са невъзможни за въплътените живи същества, човек може 
частично да разбере инкарнацията на Върховния Бог.”242 

                                                 
240 Вишну Пурана 6.2.17, Падма Пурана (Уттара Каханда) 72.25, Брихан Нарадя Пурана 38.97 

241 Шримад Бхагаватам 11.5.36 

242 Шримад Бхагаватам 10.10.34 
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ЧЧ Мадхя 20.356: По два симптома – личностни характериатики и периферни 
характеристики – великите мъдреци могат да разберат даден обект. 

ЧЧ Мадхя 20.357: Телесни характеристики, природа и форма, са личностните 
характеристики. Знанието за Неговите дейности определя периферните 
характеристики. 

ЧЧ Мадхя 20.358: В благоприятното възвание в началото на „Шримад Бхагаватам”, 
Шрила Вясадева описва Върховния Бог по тези белези. 

ЧЧ Мадхя 20.359: „О, Боже мой, Шри Кришна, сине на Васудева, О всепроникваща 
Върховна Божествена Личност, предлагам почтителните си поклони на Теб. Медитирам 
върху Шри Кришна, защото Той е Абсолютната Истина и изначалната причина на 
всички причини в сътворението, поддържането и разрушението на проявените вселени. 
Той е пряко и косвено осъзнат за всички проявления и е независим, защото няма друга 
причина отвъд Него. Той е единственият, който е предал ведическото знание в сърцето 
на Брахмаджи, първото живо същество. Заради Него дори великите мъдреци и 
полубогове са поставени в илюзия, тъй както човек се обърква от илюзорните 
привидения на вода, видяна в огън или земя, видяна във вода. Само заради Него 
материалните вселени, временно проявени чрез взаимодействията на трите гуни на 
природата, изглеждат реални, въпреки че са неистински. Затова, аз медитирам върху 
него, Бог Шри Кришна, който е вечно съществуващ в трансценденталната обител, 
завинаги свободна от илюзорните проявления на материалния свят. Медитирам върху 
Него, защото той е Абсолютната Истина.”243 

ЧЧ Мадхя 20.360: В това възвание от „Шримад Бхагаватам”, думата „парам” указва 
Бог Кришна, Върховната Божествена Личност, а думата „сатям” посочва личните Му 
характеристики. 

ЧЧ Мадхя 20.361: В същия този стих се казва, че Върховният е създателят, 
поддръжникът и унищожителят на космическото проявление и че Той е помогнал на 
Бог Брахма да създаде вселената, като го е изпълнил със знанието на Ведите. Също така 
се казва, че Върховният има пълно знание, пряко и косвено, че Той знае миналото, 
настоящето и бъдещето и че Неговата лична енергия е отделена от мая, илюзорната 
енергия. 

ЧЧ Мадхя 20.362: Всички тези дейности са Неговите маргинални характеристики. 
Великите свети личности разбират инкарнациите на Върховния по индикациите на 
двете характеристики, познати като сварупа и татастха. Всички инкарнации на 
Кришна следва да се разбират по този начин. 

ЧЧ Мадхя 20.363: По времето на Своето появяване, инкарнациите на Бога са познати в 
света, защото хора могат да се консултират с шастрите, за да разберат основните 
характеристики на дадена инкарнация, познати като сварупа и татастха. По този 
начин, инкарнациите стават известни на великите светци.” 

                                                 
243 Шримад Бхагаватам 1.1.1 
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ЧЧ Мадхя 20.364: Санатана Госвами каза: „Цветът на личността, при която се 
откриват характеристиките на Върховния, е жълтеникав. Неговите дейности включват 
разпространяването на божествената любов и възпяването на светите имена на Бога. 

ЧЧ Мадхя 20.365: Инкарнацията на Кришна за тази епоха е посочена от тези 
характеристики. Моля, потвърди това със сигурност, за да се освободя от съмненията 
си.” 

ЧЧ Мадхя 20.366: Шри Кришна Чайтаня Махапрабху отвърна „О, Санатана, трябва да 
се откажеш от хитрите си номера. Сега просто се опитай да разбереш описанието на 
шактявеша-аватарите. 

ЧЧ Мадхя 20.367: Има безброй шактявеша-аватари на Бог Кришна. Нека опиша 
основните сред тях. 

ЧЧ Мадхя 20.368: Опълномощените инкарнации са два вида – първични и вторични. 
Първичните са директно опълномощени от Върховния и се наричат инкарнации. 
Вторичните са индиректно опълномощени от Върховния и се наричат вибхути. 

ЧЧ Мадхя 20.369: Някои от шактявеша-аватарите са четиримата Кумари, Нарада, 
Махараджа Притху и Парашурама. Когато живо същество бива опълномощено за 
дейността на Бог Брахма, то също така се счита за шактявеша-аватар. 

ЧЧ Мадхя 20.370: Бог Шеша в духовния свят на Ваикунтха, а в материалния свят Бог 
Ананта, който носи безбройните планети на качулките си, са двете основни 
опълномощени инкарнации. Няма нужда да броим останалите, те са безкрайно много. 

ЧЧ Мадхя 20.371: Силата на знанието бе вложена в четиримата Кумари, а силата на 
преданото служене бе вложена в Нарада. Силата на сътворението бе вложена в Бог 
Брахма, а силата да носи безбройните планети бе вложена в Бог Ананта. 

ЧЧ Мадхя 20.372: Върховният вложи в Бог Шеша силата на личното служене и 
опълномощи със силата да управлява земята Цар Притху. Бог Парашурама бе овластен 
със силата да убива мошеници и подли хора. 

ЧЧ Мадхя 20.373: „Когато и Бог Кришна да присъства в някого с част от Своите 
разнообразни енергии, живото същество, представляващо Бога, се нарича шактявеша – 
аватар – тоест, инкарнация, надарена със специална сила.”244 

ЧЧ Мадхя 20.374: Както бе обяснено в Единадесетата Глава на „Бхагават Гита”, 
Кришна се е разширил из цялата вселена в много личности чрез специфични сили, 
познати като вибхути. 

ЧЧ Мадхя 20.375: Знай, че всички пищни, красиви и величествени творения, извират 
от една едничка искрица на великолепието Ми. 

ЧЧ Мадхя 20.376: Но защо е нужно, Арджуна, цялото това подробно знание? С един 
единствен фрагмент от Мен, аз прониквам и поддържам цялата вселена.”245 
                                                 
244 Лагху Бхагаватамрита 1.18 
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ЧЧ Мадхя 20.377: По този начин разясних специално опълномощените инкарнации. 
Сега, моля, чуй за характеристиките на детството, юношеството и младежта  на Бог 
Кришна. 

ЧЧ Мадхя 20.378: Като син на Махараджа Нанда, Бог Кришна е по природа образец на 
кишора (младостта). Той избира да прояви забавленията си в тази възраст. 

ЧЧ Мадхя 20.379: Преди личната си появяване, Бог прави така, че някои от Неговите 
отдадени да се появят като майка Му, баща Му и интимни близки . По-късно Той се 
появява, сякаш се ражда и израства от бебе до дете, и постепенно до младеж. 

ЧЧ Мадхя 20.380: „Върховният Бог вечно се наслаждава и е убежището на всички 
видове предано служене. Въпреки че Неговите възрасти са разнообразни, възрастта, 
позната като кишора (юношество) е най-добрата от всички.”246 

ЧЧ Мадхя 20.381: Когато Бог Кришна се появи, от време на време, Той показва 
различните си забавления, започвайки с убийството на Путана. Всички тези забавления 
вечно се демонстрират едно след друго. 

ЧЧ Мадхя 20.382: Последователните забавления на Кришна се проявяват в една от 
безбройните вселени момент след момент. Няма възможност да се изброят тези 
вселени, но във всеки случай някой забавления на Бога се всеки миг в една или друга 
вселена . 

ЧЧ Мадхя 20.383: Така забавленията на Бог са като носещата се вода на Ганг. По този 
начин забавленията се проявяват от сина на Нанда Махараджа. 

ЧЧ Мадхя 20.384: Бог Кришна проявява Своите забавления в детството, юношеството 
и ранната младост. Когато достига до ранната младежка възраст, Той продължава да 
съществува вечно и да проявява Своя раса танц и други забавления. 

ЧЧ Мадхя 20.385: Описания на вечните забавления на Кришна има във всички 
разкрити писания. Но човек не може да разбере как те продължават вечно. 

ЧЧ Мадхя 20.386: Нека дам пример, чрез който хората ще могат да разберат вечните 
забавления на Бог Кришна. Пример може да бъде открит в зодиака. 

ЧЧ Мадхя 20.387: Слънцето се движи по зодиака денем и нощем и пресича океаните 
между седемте острова един след друг.  

ЧЧ Мадхя 20.388: Според ведическите астрономични изчисления, въртенето на 
слънцето се състои от шестдесет данди и се разделя на тридесет и шест хиляди пали. 

ЧЧ Мадхя 20.389: Слънцето изгрява на степени, състоящи се от шестдесет пали. 
Шестдесет пали се равняват на една данда, а осем данди съставят една прахара. 

                                                                                                                                                         
245 Бхагавад Гита 11.41-42 

246 Бхакти Расамрита Синдху 2.1.63 
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ЧЧ Мадхя 20.390: Денят и нощта се разделят на осем прахари – четири, принадлежащи 
на деня и четири, принадлежащи на нощта. След осем прахари, слънцето изгрява 
отново. 

ЧЧ Мадхя 20.391: Точно както има орбита на слънцето, има и орбита на забавленията 
на Кришна, които се проявяват едно след друго. По време на жизнения цикъл на 
четиринадесетте Ману, тази орбита се разширява през всичките вселени и постепенно 
се завръща. Така Кришна се придвижва със Своите забавления през всичките вселени, 
една след друга. 

ЧЧ Мадхя 20.392: Кришна остава в една вселена за 125 години и се наслаждава на 
Своите забавления и във Вриндавана и в Дварака. 

ЧЧ Мадхя 20.393: Цикълът на забавленията Му се върти като колело от огън. Така 
Кришна проявява Своите забавления едно след друго във всяка вселена. 

ЧЧ Мадхя 20.394: Забавленията на Кришна – появяване, детство, юношество и младеж 
– се проявяват, като се започне с убийството на Путана и се простират до края на 
маушала-лила, унищожението на династията Яду. Всички тези забавления се въртят във 
всяка вселена. 

ЧЧ Мадхя 20.395: Тъй като всички забавления на Кришна се провеждат постоянно, във 
всеки момент едно или друго забавление присъства във вселената. Следователно тези 
забавления се наричат вечни от Ведите и Пураните. 

ЧЧ Мадхя 20.396: Духовната обител, позната като Голока, която е пасбище на кравите 
сурабхи, е могъща и изобилна като Кришна. По волята на Кришна, изначалната Голока 
и Гокула дхам се проявяват с Него във всички вселени. 

ЧЧ Мадхя 20.397: Вечните забавления на Кришна постоянно се провеждат в 
изначалната планета Голока Вриндавана. Тези същите забавления постепенно се 
проявяват в материалния свят, във всяки брахманда. 

ЧЧ Мадхя 20.398: Кришна е цялостен в духовното небе (Ваикунтха), Той е по-
цялостен в Матхура и Дварака, а най-цялостен е във Вриндавана, Враджа, поради 
проявлението на Неговите достояния. 

ЧЧ Мадхя 20.399: Това се нарича в драматичните литератури  „съвършено”, „по-
съвършено” и „най-съвършено”. По този начин, Бог Кришна се проявява по три начина 
– съвършен, по-съвършен и най-съвършен. 

ЧЧ Мадхя 20.400: Когато Върховният Бог не проявява всичките си трансцендентални 
качества, Той се нарича завършен. Когато всички качества са проявени, но не напълно, 
Той се нарича по-завършен. Когато Той проявява всичките си качества в пълнота, бива 
наричан най-цялостен. Това е версията на всички учени в преданата наука. 

ЧЧ Мадхя 20.401: Най-цялостните качества на Кришна се проявяват във Вриндавана, а 
Неговите завършени и по-завършени качества се проявяват в Дварака и Матхура. 
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ЧЧ Мадхя 20.402: Бог Кришна е най-цялостната Върховна Божествена Личност във 
Вриндавана. Навсякъде другаде неговите проявления са или цялостни или по-цялостни. 

ЧЧ Мадхя 20.403: Така Аз накратко описах проявлението на трансценденталните 
форми на Кришна. Тази тема е толкова обширна, че дори Бог Ананта не може да я 
опише напълно. 

ЧЧ Мадхя 20.404: По този начин, трансценденталните форми на Кришна се 
разширяват безкрайно. Никой не може да ги изброи. Каквото описах, то е просто малко 
надзъртане. То е като да показваш луната през клоните на дърво. 

ЧЧ Мадхя 20.405: Който чуе или рецитира тези описания на експанзиите на тялото на 
Кришна, със сигурност е много честит човек. Въпреки че това е много трудно за 
разбиране, човек може въпреки всичко да постигне някакво знание за различните черти 
на тялото на Кришна. 

ЧЧ Мадхя 20.406: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунтха, 
винаги желаейки тяхната милост, Аз, Кришнадаса, разказвам „Шри Чайтаня 
Чаритамрта”, следвайки техните стъпки. 
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Глава 21 

Великолепието и сладостта на Бога 

 

ЧЧ Мадхя 21.1: Отдавайки своите почитания на Шри Чайтаня Махапрабху, нека 
опиша част от Неговото великолепие и сладост. Той е най-ценен за падналите 
обусловени души, лишени от духовно знание, и е единственият подслон за онези, които 
не познават истинската цел на живота.  

ЧЧ Мадхя 21.2: Вечна слава на Шри Чайтаня Махапрабху! Вечна слава на Нитянанда 
Прабху! Вечна слава на Адвейта Ачария! И вечна слава на всички отдадени на Шри 
Чайтаня Махапрабху! 

ЧЧ Мадхя 21.3: Шри Чайтаня Махапрабху продължи: „Всички трансцендентални 
форми на Бога се намират в духовното небе. Те управляват духовните планети в тази 
сфера, но няма начин тези Ваикунтха планети да бъдат преброени.  

ЧЧ Мадхя 21.4: Ширината на всяка Ваикунтха планета е описана като осем мили, 
умножени по сто, по хиляда, по десет хиляди, по сто хиляди и по десет милиона. С 
други думи, всяка Ваикунтха планета се разпростира отвъд нашите способности за 
измерване.  

ЧЧ Мадхя 21.5: Всяка планета Ваикунтха е много голяма и е направена от духовно 
блаженство. Всички жители са придружители на Върховния Бог и притежават пълно 
великолепие като самия Него. Така са разположени планетите Ваикунтха. 

ЧЧ Мадхя 21.6: Тъй като  планетите Ваикунтха се намират в някой ъгъл на духовното 
небе, кой би могъл да измери това небе? 

ЧЧ Мадхя 21.7: Формата на духовното небе се сравнява с лотосов цвят. Най-горният 
участък на това цвете се нарича тичинка, а вътре в него е обителта на Кришна. 
Листенцата на духовния лотосов цвят се състоят от множеството планети Ваикунтха. 

ЧЧ Мадхя 21.8: Всяка планета Ваикунтха е изпълнена с духовно блаженство, 
съвършено великолепие и пространство, и е населена от инкарнации. След като Бог 
Брахма и Бог Шива не могат да установят дължината и ширината на духовното небе и 
планетите Ваикунтха, как обикновените живи същества биха могли да си ги 
представят? 

ЧЧ Мадхя 21.9: "О всевишни, най-велики! О, Върховна Божествена Личност! О 
Свръхдуша, господар на цялата мистична сила! Твоите забавления се изпълняват 
непрестанно в тези светове, но кой би могъл да разбере къде, как и кога Ти използваш 
Своята духовна енергия и осъществяваш Своите забавления? Никой не може да 
проумее загадката на тези дейности.“247 
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ЧЧ Мадхя 21.10: „Духовните качества на Кришна също са безгранични. Велики 
личности като Бог Брахма, Бог Шива и четиримата Кумари не могат да измерят 
духовните качества на Бога. 

ЧЧ Мадхя 21.11: „След време големите учени вероятно ще могат да преброят всички 
атоми във вселената, всички звезди и планети в небето, и всички снежинки, но кой 
измежду тях би могъл да изброи безграничните трансцендентални качества на 
Върховния Бог? Той се спуска на повърхността на земното кълбо за доброто на всички 
живи същества.“248 

ЧЧ Мадхя 21.12: Какво да говорим за Бог Брахма като дори Бог Ананта, който има 
хиляди глави, не може да достигне края на трансценденталните качества на Бога, 
въпреки че непрекъснато ги възпява.  

ЧЧ Мадхя 21.13: „Ако аз, Бог Брахма, и твоите по-възрастни братя, големите светци и 
мъдреци, не можем да разберем докъде се простира предела на Върховната Божествена 
Личност, който е преизпълнена с различни енергии, кой друг би могъл да ги проумее? 
Въпреки че постоянно възпява Неговите трансцендентални качества, Бог Шеша с 
хилядите качулки все още не е достигнал края на дейностите на Бога.“249 

ЧЧ Мадхя 21.14: Какво да говорим за Анантадева, като дори Самият Бог Кришна не е 
в състояние да намери предела на Своите трансцендентални качества. Всъщност, Той 
винаги е жаден да ги узнае. 

ЧЧ Мадхя 21.15: „Мой Господи, Ти си безграничен. Дори господстващите божества на 
по-висшите планети, в това число и Бог Брахма, не могат да достигнат предела Ти. 
Даже Ти Самият не си в състояние да установиш предела на Своите качества. Досущ 
како атоми в небето съществуват безброй вселени със седем покривала, които се въртят 
в хода на времето. Всички познавачи на ведическото разбиране Те търсят, 
пренебрегвайки материалните елементи. Така търсейки и търсейки, те достигат до 
заключението, че всичко е завършено в Теб. Следователно, Ти си източникът на всичко. 
Такова е заключението на познавачите на Ведите."250 

ЧЧ Мадхя 21.16: Настрана от всеки спор, логика и негативен или позитивен процес, 
когато Бог Кришна присъстваше като Върховната Божествена Личност във 
Вриндавана, никой не бе в състояние да открие предела на енергиите Му чрез  
изучаване на качествата и дейностите Му. 

ЧЧ Мадхя 21.17: Във Вриндавана Богът незабавно създаде всички материални и 
духовни планети за един миг. Всъщност, те бяха създадени наред с управляващите ги 
божества.  

ЧЧ Мадхя 21.18: Не сме чували за подобни удивителни неща никъде другаде. Само, 
като слуша за тези събития, съзнанието на човек се вълнува и пречиства. 
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ЧЧ Мадхя 21.19: Според Шукадева Госвами, Кришна имаше безброй теленца и 
пастирчета при себе си. Никой не бе в състояние да преброи тяхното истинско число.  

ЧЧ Мадхя 21.20: Всяко от пастирчетата се грижеше за теленцата до степен на коти, 
арбуда, шанкха и падма. Това е начинът за преброяване.  

ЧЧ Мадхя 21.21: „Всяко пастирче имаше безброй теленца. Също както тояжките, 
флейтите, лотосовите цветя, роговете, дрехите и украшенията им бяха безброй. Те не 
могат да бъдат ограничени чрез описването им.  

ЧЧ Мадхя 21.22: „Тогава пастирчетата придобиха четири-ръки форми на множество 
Нараяни, господстващи божества на планетите Ваикунтха. Всички Брахми от 
различните вселени започнаха да отправят молитви към Боговете.  

ЧЧ Мадхя 21.23: Всички тези трансцендентални тела се проявиха от тялото на Кришна 
и за секунда до едно отново се прибраха вътре в Неговото тяло. 

ЧЧ Мадхя 21.24: Когато Бог Брахма от тази планета видя гореспоменатите забавления 
бе удивен и потъна в изумление. След като отправи молитвите си, той стигна до 
следното заключение. 

ЧЧ Мадхя 21.25: Бог Брахма рече: „ Ако някой заяви, че знае всичко за изобилието на 
Кришна, оставете го да си мисли така. Що се отнася до мен, с тялото и ума си, аз 
разбирам нещата по следния начин. 

ЧЧ Мадхя 21.26: Мой Господи, Твоето изобилие е като един безкраен океан от нектар 
и  за мен е невъзможно да разбера дори и една капчица от този океан вербално или 
умствено. 

ЧЧ Мадхя 21.27: „Съществуват хора, които казват: „Аз знам всичко за Кришна.“ Нека 
си мислят така. Що се отнася до мен, не бих желал да говоря прекалено на тази тема. О 
мой Господи, нека кажа само толкова: когато говорим за Твоето великолепие, то е 
отвъд обсега на ума, тялото и думите."251 

ЧЧ Мадхя 21.28: Нека славата на Кришна се разнася! Кой би могъл изцяло да я 
разбере? Неговото жилище, Вриндавана, притежава множество прекрасни достояния. 
Просто се опитай да ги видиш. 

ЧЧ Мадхя 21.29: Според откровенията на разкритите писания, Вриндавана се простира 
само на шестнадесет кроши (тридесет и две мили). Въпреки това, всички планети 
Ваикунтха и безбройните вселени се намират в един от ъглите на това пространство.  

ЧЧ Мадхя 21.30: „Никой не може да измери великолепието на Кришна. То е необятно. 
Но, така, както виждаме луната измежду клоните на едно дърво, бих искал да дам 
някои насоки.“ 

                                                 
251 Шримад Бхагаватам 10.14.38 
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ЧЧ Мадхя 21.31: Докато описваше трансценденталните достояния на Кришна, в ума на 
Шри Чайтаня Махапрабху се появи океан от изобилие. Умът Му, както и сетивата Му 
бяха потопени в този океан. Затова Той бе объркан.  

ЧЧ Мадхя 21.32: Шри Чайтаня Махапрабху лично рецитира следния стих от "Шримад-
Бхагаватам" и, за да вкуси значението, Той сам го обясни.  

ЧЧ Мадхя 21.33: „Върховната Божествена Личност, Кришна, е господарят на трите 
свята и на тримата главни полубогове (Брахма, Вишну, Шива). Никой не е като Него. 
Никой не е по-велик от Него. Чрез духовната Му сила, позната като свараджя-лакшми, 
всички Негови желания са изпълняват. Когато господстващите божества на всички 
планети предлагат своите дарения и подаръци като обожание, те докосват лотосовите 
нозе на Бога със своите шлемове. Така те отдават молитви към Бога.“252 

ЧЧ Мадхя 21.34: Кришна е изначалната Върховна Божествена Личност; поради това, 
Той е най-великият от всички. Никой не е като Него. Никой не е по-велик от Него.  

ЧЧ Мадхя 21.35: „Кришна, познат като Говинда, е върховният господар. Той има 
вечно, блажено, духовно тяло. От Него произтича всичко. Той няма произход, тъй като 
е първопричината на всички причини.“253 

ЧЧ Мадхя 21.36: Основните управляващи материалното творение божества са Бог 
Брахма, Бог Шива и Бог Вишну. Въпреки това, те просто изпълняват заповедите на Бог 
Кришна, който е техен господар.  

ЧЧ Мадхя 21.37: „(Бог Брахма каза:) „Следвайки волята на Върховната Божествена 
Личност Аз създавам, Бог Шива разрушава, а Той самият във формата на 
Кширодакашайи Вишну поддържа всичко в материалната природа. Поради това, 
върховният господар на трите гуни на материалната природа е Бог Вишну.“254 

ЧЧ Мадхя 21.38: Това е само едно общо описание. Моля опитай се да разбереш друго 
значение на триядиша. Трите пуруша инкарнации на Бог Вишну са изначалната 
причина за материалното творение.  

ЧЧ Мадхя 21.39: Маха Вишну, Падманабха и Кширодакашайи Вишну са Свръхдушите 
на всяко фино и грубо съществуване.  

ЧЧ Мадхя 21.40: Въпреки че Маха Вишну, Падманабха и Кширодакашайи Вишну 
подслоняват и управляват цялата вселена, Те не са нищо друго освен пълни части или 
части от пълните части на Кришна. Затова Той е изначалната Божествена Личност.  

ЧЧ Мадхя 21.41: "Множеството Брахма и другите богове на материалните светове се 
появяват от порите на Маха Вишну и живеят до времето на Неговото следващо 
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вдишване. Обожавам изначалния Бог, Говинда, от когото Маха-Вишну е част от пълна 
част."255 

ЧЧ Мадхя 21.42: Такова е общото значение. Сега моля чуй поверителното значение. 
Бог Кришна притежава три места за живеене, които са добре познати от разкритите 
писания. 

ЧЧ Мадхя 21.43: Вътрешното жилище се нарича Голока Вриндавана. Там живеят 
личните приятели и придружители на Бог Кришна, както и Неговите баща и майка.  

ЧЧ Мадхя 21.44: Вриндавана е съкровищницата на милостта на Кришна и на сладките 
богатства на интимната любов. Там духовната енергия работи като слуга, разкривайки 
танца раса, квинтесенцията на всички забавления.  

ЧЧ Мадхя 21.45: Вриндавана-дхама е много нежна, поради милостта на Върховния Бог 
и е изключително изобилна поради интимната любов. Трансценденталната слава на 
сина на Махараджа Нанда се разкрива тук. Заобиколени от такива обстоятелства, в нас 
не се поражда и най-малката тревожност. 

ЧЧ Мадхя 21.46: Под планетата Вриндавана е духовното небе, познато като 
Вишнулока. Във Вишнулока съществуват безброй планети Ваикунтха, управлявани от 
Нараяна и много други експанзии на Кришна.  

ЧЧ Мадхя 21.47: Духовното небе, което е изпълнено с всички шест съвършенства, е 
средното жилище на Бог Кришна. Там съществуват безброй форми на Кришна, които 
се наслаждават на Своите забавления.  

ЧЧ Мадхя 21.48: Там се намират безбройните планети Ваикунтха, които са като 
различни стаи на една съкровищница, изпълнена с всякакви богатства. Тези безбройни 
планети са обитавани от вечните спътници на Бога, които също са надарени с шестте 
достояния.  

ЧЧ Мадхя 21.49: „Под планетата, наречена Голока Вриндавана, са разположени 
планети като Деви-дхама, Махеша-дхама и Хари-дхама. Те са изобилни по различни 
начини. Управляват се от Върховната Божествена Личност, Говинда, изначалния Бог. 
Отдавам Му своите почитания.“256 

ЧЧ Мадхя 21.50: „Между духовния и материалния свят се намира пространство с вода, 
познато като реката Вираджа. Тази вода извира от телесната пот на Върховната 
Божествена Личност, познат още като Веданга. Поради това реката тече.257“ 

ЧЧ Мадхя 21.51: „Над реката Вираджа е духовната природа, която не може да бъде 
унищожена, нито изчерпана, тя е вечна и необятна. Тя е върховното жилище, 
съдържащо три четвърти от изобилието на Бога. Позната е като паравйома, духовното 
небе.“ 
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ЧЧ Мадхя 21.52: От другата страна на река Вираджа се намира външното жилище, 
което се състои от безброй вселени, всяка от които съдържа необятни атмосфери.  

ЧЧ Мадхя 21.53: Домът на външната енергия се нарича Деви-дхама. Нейни обитатели 
са обусловените души. Тук живее материалната енергия, Дурга, заедно с множество 
могъщи слуги. 

ЧЧ Мадхя 21.54: Кришна е върховният собственик на всички дхами, и на Голока-
дхама, и на Ваикунтха-дхама, и на Деви-дхама. Паравйома и Голока-дхама са над Деви-
дхама, материалния свят.  

ЧЧ Мадхя 21.55: Счита се, че духовният свят е три четвърти от енергията и 
великолепието на Върховната Божествена Личност, докато материалният свят е едва 
една четвърт от тази енергия. Такова е нашето виждане. 

ЧЧ Мадхя 21.56: „Тъй като съдържа три четвърти от енергията на Бога, духовният свят 
се нарича три-пад-бхута. Понеже е проявление на една четвърт от енергията на Бога, 
материалният свят се нарича ека-пада.“ 

ЧЧ Мадхя 21.57: Тези три четвърти от енергията на Бог Кришна са отвъд способността 
ни за изразяване. Нека тогава чуем задълбочено за оставащата една четвърт от Неговата 
енергия. 

ЧЧ Мадхя 21.58: Всъщност е много трудно да бъде установен броят на вселените. 
Всяка вселена има свои отделни Бог Брахма и Бог Шива, познати като постоянни 
владетели. Те също не биха могли да бъдат преброени.  

ЧЧ Мадхя 21.59: Веднъж, когато Кришна управляваше Дварака, Бог Брахма отиде да 
Го види. Пазителят на портите веднага съобщи на Бог Кришна за посещението на 
Брахма.  

ЧЧ Мадхя 21.60: Когато Кришна бе уведомен за посещението, Той мигновено попита 
пазача: „Кой Брахма? Какво е неговото име?“ Тогава стражът се върна при Бог Брахма 
и го запита.  

ЧЧ Мадхя 21.61: Когато стражът попита: „Кой Брахма?“, Бог Брахма бе изненадан. 
Той му отвърна: „Моля те, кажи на Бог Кришна, че аз съм четириглавият Брахма, който 
е баща на четиримата Кумари.“ 

ЧЧ Мадхя 21.62: Тогава пазителят на портите предаде на Бог Кришна описанието на 
Бог Брахма и Бог Кришна му даде разрешение да влезе. Пазачът придружи Бог Брахма 
вътре. Щом Брахма зърна Бог Кришна, той отдаде почитания в Неговите лотосови нозе.  

ЧЧ Мадхя 21.63: След като бе обожаван от Бог Брахма, Бог Кришна също го почете с 
подходящи думи. Сетне го запита: „Защо си дошъл?“ 

ЧЧ Мадхя 21.64: Бог Брахма веднага отговори на въпроса: „Ще ти кажа по-късно защо 
съм дошъл. Преди това бих искал милостиво да разсееш едно мое съмнение. 
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ЧЧ Мадхя 21.65: Защо попита кой Брахма е дошъл да Те види? Каква е целта на 
подобно запитване? Съществува ли някой друг Брахма освен мен в тази вселена?“ 

ЧЧ Мадхя 21.66: Чувайки това, Шри Кришна се усмихна и веднага започна да 
медитира. На мига пристигнаха безброй богове Брахма.  

ЧЧ Мадхя 21.67: Боговете Брахма имаха различен брой глави. Някои имаха десет 
глави, други – двадесет, трети – сто, четвърти – хиляда, пети – десет хиляди, шести – 
сто хиляди, седми – десет милиона, осми – сто милиона. Никой не можеше да преброи 
лицата им.  

ЧЧ Мадхя 21.68: Появиха се също и много Богове Шива с различни глави, наброяващи 
сто хиляди и десет милиона. Пристигнаха и Богове Индра, които имаха стотици хиляди 
очи по целите си тела.  

ЧЧ Мадхя 21.69: Когато четириглавият Брахма от тази вселена видя всички тези 
могъщества на Кришна, той се смая и се почувства като заек насред множество 
слонове.  

ЧЧ Мадхя 21.70: Всички Богове Брахма, които дойдоха да видят Кришна, отдадоха 
своите почитания в лотосовите Му нозе. Докато отдаваха почитания, шлемовете им 
докосваха лотосовите нозе на Бога.  

ЧЧ Мадхя 21.71: Никой не може да оцени необятната мощ на Кришна. Всички Богове 
Брахма, които бяха там, се намираха в единственото тяло на Кришна.  

ЧЧ Мадхя 21.72: Когато всички шлемове в едно удариха пода в лотосовите нозе на 
Кришна се чу оглушителен звук. Изглеждаше така, сякаш самите шлемове отдават 
почитания в лотосовите нозе на Кришна.  

ЧЧ Мадхя 21.73: С допрени длани всички Богове Брахма и Шива започнаха да отдават 
молитви на Бог Кришна, изричайки: „О Господи, Ти бе много благосклонен. Успях да 
видя Твоите лотосови нозе." 

ЧЧ Мадхя 21.74: След това всеки от тях каза: „Огромно щастие е, Господи, че ме 
повика, считайки ме за Свой слуга. Кажи ми каква е Твоята заръка, за да я нося над 
главите си."  

ЧЧ Мадхя 21.75: „Бог Кришна отвърна: „Тъй като исках да видя всички ви заедно, ви 
повиках тук. 

ЧЧ Мадхя 21.76: Всички вие трябва да сте щастливи. Страхувате ли се от демоните?“ 
Те отвърнаха: „По Твоята милост ние побеждаваме навсякъде. 

ЧЧ Мадхя 21.77: Каквото и бреме да съществуваше на земята, Ти го отне, слизайки на 
тази планета." 

ЧЧ Мадхя 21.78: Това е доказателството за могъществото на Дварака: всички Богове 
Брахма си мислят: „Сега Кришна е под моя юрисдикция.“ 
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ЧЧ Мадхя 21.79: По този начин могъществото на Дварака бе изпитано от всеки един 
от тях. Въпреки че бяха заедно, никой не можеше да види друг, освен себе си.  

ЧЧ Мадхя 21.80: Тогава, Бог Кришна се сбогува с всички Богове Брахма и след като 
Му отдадоха почитанията си, те се завърнаха по съответните си домове.  

ЧЧ Мадхя 21.81: Наблюдавайки цялото това могъщество, четириглавият Брахма от 
тази вселена бе удивен. Той отново отиде пред лотосовите нозе на Кришна и Му отдаде 
почитания.  

ЧЧ Мадхя 21.82: След това Брахма каза: „Каквото и да съм си мислел, че знам преди, 
сега лично проверих.  

ЧЧ Мадхя 21.83: „Съществуват хора, които казват: „Аз знам всичко за Кришна.“ Нека 
си мислят така. Що се отнася до мен, не бих желал да говоря прекалено на тази тема. О 
мой Господи, нека кажа само толкова: когато говорим за Твоето великолепие, то е 
отвъд обсега на ума, тялото и думите."258 

ЧЧ Мадхя 21.84: Кришна каза: „Твоята лична планета притежава диаметър от четири 
билиона мили; поради това тя е най-малката от всички вселени. Затова ти имаш само 
четири глави.  

ЧЧ Мадхя 21.85: Някои от вселените са един билион йоджани в диаметър, други – 
трилион, трети – десет трилиона, четвърти – сто трилиона йоджани. Следователно, те 
са почти необятни в пространството.  

ЧЧ Мадхя 21.86: Съответно на размера на вселената съществуват и многото глави 
върху тялото на един Брахма. По този начин Аз поддържам безброй вселени 
(брахманди). 

ЧЧ Мадхя 21.87: Никой не може да измери дължината и ширината на едната четвърт 
от Моята енергия, проявена в материалния свят. Тогава кой би могъл да измери трите 
четвърти, които се разкриват в духовния свят? 

ЧЧ Мадхя 21.88: „Над реката Вираджа е духовната природа, която не може да бъде 
унищожена, нито изчерпана, тя е вечна и необятна. Тя е върховното жилище, 
съдържащо три четвърти от изобилието на Бога. Позната е като паравйома, духовното 
небе.“259 

ЧЧ Мадхя 21.89: Така Бог Кришна се сбогува с четириглавия Брахма на тази вселена. 
Бихме могли да заключим, че никой не е способен да пресметне докъде се простират 
енергиите на Кришна.  

ЧЧ Мадхя 21.90: Има много дълбоко значение в думата „трй-адхишвара“, която 
подсказва, че Кришна притежава три различни локи, или природи.  

                                                 
258 Шримад Бхагаватам 10.14.38 

259 стих от Падма Пурана 
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ЧЧ Мадхя 21.91: Трите локи са Гокула (Голока), Матхура и Дварака. На тези три 
места, Кришна живее вечно. 

ЧЧ Мадхя 21.92: Тези три места са преизпълнени с вътрешни енергии, а Кришна, 
Върховният Бог, е техен единствен притежател.  

ЧЧ Мадхя 21.93-94: Както споменах преди, скъпоценностите по шлемовете на всички 
управляващи вселените и планетите Ваикунтха божества, докоснаха трона и лотосовите 
нозе на Кришна, докато те отдаваха своите почитания.  

ЧЧ Мадхя 21.95: Когато скъпоценните камъни върху шлемовете на всички 
управляващи божества се сблъскаха пред трона и лотосовите нозе на Бога, се чу 
дрънчене, което заприлича на отправяне на молитви в лотосовите нозе на Кришна от 
самите шлемове.  

ЧЧ Мадхя 21.96: Кришна живее вечно в Своята духовна енергия. Великолепието на 
тази духовна енергия се нарича сад-айшвария. То крие шест вида достояния.  

ЧЧ Мадхя 21.97: Тъй като притежава духовните енергии, които изпълняват всяко 
Негово желание, Кришна е считан за Върховната Божествена Личност. Такова е 
ведическото виждане.  

ЧЧ Мадхя 21.98: Необятните енергии на Кришна са като океан от нектар. Тъй като 
никой не може да се къпе в този океан, Аз докоснах само капчица от него.“ 

ЧЧ Мадхя 21.99: Докато Шри Чайтаня Махапрабху описваше могъществото и 
духовните енергии на Бога по този начин, в Него се пробуди любовта към Кришна. 
Умът Му бе потопен в сладостта на интимната любов и Той цитира следния стих от 
"Шримад-Бхагаватам".  

ЧЧ Мадхя 21.100: „За да покаже силата на Своята духовна енергия, Бог Кришна 
разкри форма, изцяло подходяща на забавленията Му в материалния свят. Тази форма 
бе прекрасна дори и за самия Него. Тя бе върховното убежище на богатството на 
добрата съдба. Крайниците Му бяха толкова красиви, че засилваха красотата на 
бижутата по различните части на тялото Му.“260 

ЧЧ Мадхя 21.101: Бог Кришна има много забавления, от които забавленията Му като 
човешко същество са най-добрите. Неговият човешки облик е върховната 
трансцендентална форма. В нея той е пастирче. Носи флейта в ръката си, а младостта 
Му е свежа. Той е майстор в танцуването. Всичко това е много подходящо за 
забавленията Му като човешко същество.  

ЧЧ Мадхя 21.102: Мой скъпи Санатана, сладката, привлекателна трансцендентална 
форма на Кришна е толкова красива. Опитай се да разбереш това. Дори и частично 
разбиране за красотата на Кришна може да потопи и трите свята в океан от любов. Той 
привлича всички живи същества в трите свята.  

                                                 
260 Шримад Бхагаватам 3.2.12 
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ЧЧ Мадхя 21.103: „Трасцеденталната форма на Кришна е разкрита на света чрез 
Неговата вътрешна, духовна енергия, която е трансформация на чистото добро. Тази 
скъпоценна форма е най-съкровеното богатство на отдадените. Тя се проявява чрез 
вечните забавления на Кришна.  

ЧЧ Мадхя 21.104: Прекрасната форма на Кришна в Неговия личностен аспект е 
толкова красива, че привлича дори Кришна да вкуси собствената си компания. 
Всъщност, Кришна много жадува да я вкуси. Абсолютната красота, знание, богатство, 
сила, слава и отречение са шестте достояния на Кришна. Той вечно пребивава в Своите 
съвършенства.  

ЧЧ Мадхя 21.105: Накитите галят тялото Му, но трансцеденталното тяло на Кришна е 
толкова красиво, че подчертава красотата на бижутата, които носи. Затова се казва, че 
тялото на Кришна е украшение за украшенията. Това, което засилва изящната красота 
на Кришна, са трите извивки на стойката Му. Отвъд всички тези прекрасни черти, 
очите на Кришна танцуват и се местят косо, като стрели, които да пронижат ума на 
Шримати Радхарани и на гопите. Когато стрелата успешно покоси целта си, техните 
умове стават неспокойни.  

ЧЧ Мадхя 21.106: Красотата на тялото на Кришна е толкова привлекателна, че 
привлича не само полубоговете и останалите живи същества в материалния свят, но и 
личностите в духовното небе, включително боговете Нараяна, които са експанзии на 
личността на Кришна. Умовете им са привлечени от красотата на тялото на Кришна. В 
допълнение, богините на щастието (Лакшми), които са съпруги на боговете Нараяна и 
които във Ведите са описани като най-целомъдрени, също са привлечени от изящната 
красота на Кришна.  

ЧЧ Мадхя 21.107: Покровителствайки гопите, Кришна се носи на колесниците на 
техните умове, и само, за да получи любящо служене от тях, Той привлича умовете им 
като Купидон. Затова Той е наричан Мадхана Мохана, този, който привлича Купидон. 
Купидон има пет стрели, представляващи формата, вкуса, аромата, звука и 
докосването. Кришна е притежателят на тези пет стрели и със Своята красота, подобна 
на Купидоновата, Той завладява умовете на гопите, въпреки че те са изключително 
горди от собствената си невероятна красота. Превръщайки се в нов Купидон, Кришна 
привлича техните умове и ги въвлича в танца раса.  

ЧЧ Мадхя 21.108: Когато Бог Кришна се скита със Своите равноправни приятели из 
горичките на Вриндавана, там има безброй пасящи крави. Това е друго блажено 
забавление на Бога. Когато Той свири на флейтата си, всички живи същества – дори 
дърветата, растенията, животните и хората – треперят и са обзети от радост. Сълзи 
постоянно се стичат от очите им.  

ЧЧ Мадхя 21.109: Кришна носи перлена огърлица, която е като верига от бели патици 
около шията Му. Пауновото перо в косата Му е като дъга, а Неговите жълти дрехи са 
като светкавица в небето. Кришна е като млад облак, а гопите са като млади жита в 
полето. Постоянен дъжд от нектарни забавления се сипе върху тези жита и изглежда 
сякаш гопите получават лъчи живот от Кришна, също както зърното получава живот от 
дъжда.  
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ЧЧ Мадхя 21.110: Върховният Бог, Кришна, е преизпълнен с всички шест 
съвършенства, включително и със Своята привлекателна красота, която Го въвлича в 
интимна любов с гопите. Тази сладост е квинтесенцията на Неговите качества. 
Шукадева Госвами, синът на Васудева, описва тези забавления на Кришна в "Шримад-
Бхагаватам". Слушайки описанията, преданите полудяват от любов по Бога." 

ЧЧ Мадхя 21.111: Точно, както жените от Матхура екстатично описваха щастието на 
гопите от Вриндавана и трасцеденталните качества на Кришна, Шри Чайтаня 
Махапрабху разказваше за различните настроения на Кришна и бе завладян от 
екстатична любов. Сграбчвайки ръката на Санатана Госвами, Той рецитира стиха, 
който следва.  

ЧЧ Мадхя 21.112: „Какви ли отречения са извършили гопите? С очите си те винаги 
отпиват от нектара на образа на Бог Кришна, който е същината на любовта и не може 
да бъде сравнен с нещо друго, нито надминат. Любовта е единствената обител на 
красотата, славата и изобилието. Тя е съвършена, вечно млада и неповторима.“261  

ЧЧ Мадхя 21.113: Красотата на тялото на Шри Кришна е като вълна в океана на 
вечната младост. В този огромен океан, тя е водовъртежът на пробуждането на 
екстатичната любов. Вибрацията от флейтата на Кришна е като вихрушка, а 
трепкащите умове на гопите са като слама и сухи листа. Веднъж попаднали в тази 
вихрушка, те никога не се изправят отново, а остават завинаги в лотосовите нозе на 
Кришна.  

ЧЧ Мадхя 21.114: О Мой скъпи приятелю, какви сурови отречения са извършили 
гопите, та пият с очите си до пълно удовлетворение Неговата трансцедентална красота 
и сладост? Затова раждането, тялото и ум им са обект на възхвала.  

ЧЧ Мадхя 21.115: Сладостта от красотата на Кришна, на която гопите се наслаждават, 
няма паралел. Нищо не е подобно или по-велико от такава екстатична сладост. Дори 
господстващите божества на планетите Ваикунтха, боговете Нараяна, не притежават 
такава сладост. Всъщност, нито една от инкарнациите на Кришна, включително и 
Нараяна, не притежава такава трансцедентална красота.  

ЧЧ Мадхя 21.116: Живото доказателство за това е, че най-скъпата съпруга на Нараяна, 
богинята на щастието, която е почитана от всички целомъдрени жени, запленена от 
несравнимата сладост на Кришна, се отказва от всичко в желанието си да Му достави 
удоволствие. Тя поема велик обет и извършва сурови отречения в името на това.  

ЧЧ Мадхя 21.117: Квинтесенцията на сладкия блясък от тялото на Кришна е толкова 
съвършена, че няма нищо по-съвършено отвъд нея. Той е неизменна мина от всички 
трансцендентални качества. В другите Му проявления и личностни експанзии се вижда 
само частично проявление на тези качества. Ние разбираме всички Негови лични 
експанзии по този начин.  

ЧЧ Мадхя 21.118: И гопите, и Кришна са съвършени. Екстатичната любов на гопите е 
като огледало, което във всеки момент се обновява отново и отново, и отразява блясъка 
и сладостта от тялото на Кришна. Така започва известно състезание. И тъй като не се 
                                                 
261 Шримад Бхагаватам 10.44.14 
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отказват, техните забавления непрестанно се обновяват и двете страни непрекъснато се 
усилват.  

ЧЧ Мадхя 21.119: Трансценденталните наслади, които гопите и Кришна си обменят, 
не могат да бъдат вкусени посредством плодоносната работа, отречението на йогите, 
спекулативното знание, регулираното предано служене, мантра-йогата и медитацията. 
Тази сладост може да бъде изпитана само чрез спонтанната любов на освободените 
души, които възпяват светите имена с огромна екстатична любов.  

ЧЧ Мадхя 21.120: Такива екстатични обмени между Кришна и гопите са възможни 
само във Вриндавана, която е изпълнена с богатствата на трансценденталната любов. 
Формата на Кришна е изначалният източник на всички трансцендентални качества. Тя 
е като мина със скъпоценности. Трябва да се разбере, че съвършенствата, 
принадлежащи на всички личностни експанзии на Кришна, се раздават от Кришна; 
поради това Кришна е изначалният източник и подслон за всеки.  

ЧЧ Мадхя 21.121: Красота, смирение, милост, добродетелност, търпение и 
изключителна интелигентност – всички те са проявени в Кришна. Но освен тези, 
Кришна притежава и други качества като добри обноски, мекота, великодушие. Той 
изпълнява също и благодатни за целия свят дейности. Всички тези качества не са 
проявени в експанзии като Нараяна.  

ЧЧ Мадхя 21.122: Зървайки Кришна, някои хора критикуват премигването на очите си. 
Специално във Вриндавана всички гопи укоряват Бог Брахма за този дефект на очите. 
Шри Чайтаня Махапрабху рецитира няколко стиха от "Шримад Бхагаватам" и ги 
обясни живописно, изпитвайки огромно щастие и наслада от трансценденталната 
сладост.  

ЧЧ Мадхя 21.123: „Всички мъже и жени бяха свикнали да се наслаждават на красотата 
от сияйното лице на Бог Кришна, както и на това как Неговите обици - акули се 
поклащат на ушите Му. Красиви Му черти, бузите и игривата Му усмивка – всички те 
се обединяваха във форма, която бе празник за очите, а премигването на очите се 
превръщаше в препятствие, което пречеше на тази красота да бъде видяна. Поради 
това, мъжете и жените много се ядосваха на създателя (Бог Брахма).“262 

ЧЧ Мадхя 21.124: „О Кришна, когато отиваш в гората през деня и не виждаме Твоето 
сладко лице, заобиколено от красиви къдрави коси, дори половин секунда се превръща 
в цяла ера за нас. Започваме да смятаме създателя, поставил клепачи върху очите, 
които използваме, за да Те виждаме, за един глупец.“263 

ЧЧ Мадхя 21.125: Кришна, Върховният Бог, е идентичен с ведическия химн, съставен 
от двадесет и четири и половина срички, познат като Кама-гаятри. Тези срички се 
сравняват с луни, които изгряват в Кришна. Поради това и трите свята са изпълнени с 
желание.  

                                                 
262 Шримад Бхагаватам 9.24.65 

263 Шримад Бхагаватам 10.31.15 
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ЧЧ Мадхя 21.126: Лицето на Кришна е царят на всички луни, а тялото Му е тронът. 
Така царят управлява общество от луни.  

ЧЧ Мадхя 21.127: Кришна има две бузи, които сияят като блестящи съкровища. И 
двете са считани за пълни луни. Челото Му се смята за полумесец, а точката от 
сандалово дърво върху него – за пълна луна.  

ЧЧ Мадхя 21.128: Ноктите на пръстите на ръцете Му са множество пълни луни, които 
танцуват, следвайки флейтата в ръцете Му. Песента им е мелодията на тази флейта. 
Ноктите на пръстите на нозете Му са също изобилие от пълни луни, които танцуват 
върху земята. Песента им е звънът на камбанките по Неговите глезени.  

ЧЧ Мадхя 21.129: Лицето на Кришна е царят на наслаждението. Това пълнолунно 
лице кара Своите акуло-подобни обици и лотосови очи да танцуват. Веждите Му са 
като лъкове, а очите Му – като стрели. Ушите Му са разположени върху тетивата на 
този лък, а когато очите Му се разширят до ушите, Той пронизва сърцата на гопите.  

ЧЧ Мадхя 21.130: Танцуващите черти на лицето Му превъзхождат всички други пълни 
луни и разширяват пазара на пълните луни. Въпреки, че е безценен, нектарът от лицето 
на Кришна се дарява на всеки. Някои купуват лунните лъчи на Негова сладка усмивка, 
други купуват нектара на устните Му. Така Той удовлетворява всички.  

ЧЧ Мадхя 21.131: Кришна притежава две червеникави, широко отворени очи. Те са 
министрите на царя и покоряват гордостта на Купидон, който също има красиви очи. 
Това изпълнено с щастие лице на Говинда е домът на забавленията на красотата. То 
носи удоволствие за очите на всеки.  

ЧЧ Мадхя 21.132: Ако чрез предано служене някой получи резултатите на 
благоприятните дейности и види лицето на Бог Кришна, какво би могъл да попие той 
само с двете си очи? Виждайки нектарното лице на Кришна неговата алчност и жажда 
се увеличават двойно. Поради неспособността да пие достатъчно от този нектар, човек 
става нещастен и започва да критикува създателя за това, че има само две очи.  

ЧЧ Мадхя 21.133: Когато този, който наблюдава лицето на Кришна, изпита подобно 
неудовлетворение, той си мисли: „Защо създателят не ми е дал хиляди и милиони очи? 
Защо ми е дал само две? Дори тези две очи са притеснявани от премигване, което ми 
пречи да виждам лицето на Кришна непрестанно.“ По тази причина човек започва да 
обвинява създателя, че е суховат и няма вкус, поради суровите отречения, които е 
извършвал. „Създателят е само един суховат производител. Той не е наясно как да 
създава и поставя нещата на правилните им места.“  

ЧЧ Мадхя 21.134: „Създателят казва: „Нека тези, които ще гледат красивото лице на 
Кришна да имат две очи.“ Само вижте липсата на съобразителност, която проявява. 
Ако послуша съвета ми, той би дал милиони очи на човека, който възнамерява да 
погледа лицето на Шри Кришна. Ако създателят приеме този съвет, тогава ще кажа, че 
е компетентен и си разбира от работата.“ 

ЧЧ Мадхя 21.135: Трансцеденталната форма на Бог Кришна се сравнява с океан. 
Особено необикновена е луната над този океан – лицето на Шри Кришна – а още по-
необикновена е Неговата усмивка, която е по-сладка от всичко сладко и е като светещ 
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лъч от лунна светлина.“ Разговаряйки за тези неща със Санатана Госвами, Шри 
Чайтаня Махапрабху започна да си спомня неща едно след друго. Движейки ръцете си 
в екстаз, Той рецитира един стих.  

ЧЧ Мадхя 21.136: „О Боже мой, трансценденталното тяло на Кришна е толкова сладко, 
а лицето Му е по-сладко и от тялото. Нежната Му усмивка с аромат на мед е дори още 
по-сладка.“264 

ЧЧ Мадхя 21.137: Скъпи мой Санатана, сладостта на Кришна е като океан от 
божествен нектар. Въпреки че умът ми е повлиян от конвулсивна болест, аз бих искал 
да изпия целия този океан, но сдържаният лекар не ми позволява да отпия и капка.  

ЧЧ Мадхя 21.138: Тялото на Кришна е като град със забележителности. То е по-сладко 
и от най-сладкото. Лицето Му, подобно на луна, е дори още по-сладко. А изключително 
сладката нежна усмивка върху луноподобно Му лице, е като лъч от лунна светлина.  

ЧЧ Мадхя 21.139: Красотата на усмивката на Кришна е най-сладката Му черта. Тя е 
като пълна луна, която разпростира лъчите си към трите свята – Голока Вриндавана, 
духовното небе на Ваикунтха и Деви-дхама, материалния свят. Блестящата красота на 
Кришна се разпръсква във всички десет посоки.   

ЧЧ Мадхя 21.140: Неговата нежна усмивка и ароматен блясък са сравнявани с камфор, 
който се смесва със сладостта на устните Му. Тази сладост се трансформира и изпълва 
пространството под формата на вибрации, които се леят от дупките на Неговата 
флейта.  

ЧЧ Мадхя 21.141: Звукът от флейтата на Кришна се разпростира в четирите посоки. 
Въпреки че Кришна свири на флейтата си в тази вселена, изглежда така, сякаш звукът 
пронизва обвивката на вселената и отива в духовното небе. Така вибрацията се чува от 
всички обитатели. Тя изцяло прониква в Голока Вриндавана-дхама и привлича умовете 
на младите девойки на Враджабхуми, принуждавайки ги да отидат там, където е 
Кришна. 

ЧЧ Мадхя 21.142: Вибрацията от флейтата на Кришна е много въздействаща. Тя 
разрушава обетите на всички целомъдрени жени. Всъщност, тя ги взема насила от скута 
на техните съпрузи. Вибрацията от Неговата флейта привлича дори богините на 
щастието на планетите Ваикунтха, а какво да говорим за бедните девойки на 
Вриндавана.  

ЧЧ Мадхя 21.143: Вибрацията от Неговата флейта разхлабва връзките на бельото им, 
дори пред очите на техните съпрузи. Тогава гопите забравят за своите домакински 
задължения и се втурват към Кришна. Така целият социален етикет, срамът и страхът 
са победени. Вибрацията на Неговата флейта кара всички жени да танцуват.  

ЧЧ Мадхя 21.144: Вибрацията от Неговата флейта е като птичка, свиваща гнездо в 
ушите на гопите; тя винаги остава там, не позволявайки на друг звук да прониже ушите 
им. Всъщност, гопите не са способни нито да чуят друго, нито да се концентрират 

                                                 
264 Кришна Карнамрита 92 
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върху друго. Те дори не могат да дадат подходящ отговор. Такива са ефектите от 
вибрацията на флейтата на Бог Кришна.“  

ЧЧ Мадхя 21.145: Връщайки отново Своето външно съзнание, Шри Чайтаня 
Махапрабху каза на Санатана Госвами: „Не говорих за това, което възнамерявах. Бог 
Кришна е много милостив към теб, тъй като обърка ума Ми и разкри пред теб Своето 
лично великолепие и сладост. Той направи така, че да чуеш всички тези неща от Мен, 
за да ги разбереш.  

ЧЧ Мадхя 21.146: Откакто полудях, говоря едно нещо вместо друго. Това е така, тъй 
като се нося върху вълните на нектарния океан от трансцендентална сладост на 
Кришна.“ 

ЧЧ Мадхя 21.147: Шри Чайтаня Махапрабху остана безмълвен за момент. Накрая, 
слагайки в ред ума си, Той отново заговори на Санатана Госвами.  

ЧЧ Мадхя 21.148: Ако някой има възможността да чуе за сладостта на Кришна от тази 
глава на Шри Чайтаня Чаритамрита, той със сигурност ще може да плава в 
трансценденталния, блажен океан от любов към Бога. 

ЧЧ Мадхя 21.149: 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 22 

Процесът на преданото служене 

 

ЧЧ Мадхя 22.1: Отдавам смирените си почитания на Бог Шри Чайтаня Махапрабху. 
Той е океан от трансцендентална милост и въпреки че същината на бхакти-йога е 
много поверителна, Той я разкрива толкова красиво, дори и в тази епоха на Кали, ерата 
на кавгите.  

ЧЧ Мадхя 22.2: Вечна слава на Шри Чайтаня Махапрабху! Вечна слава на Нитянанда 
Прабху! Вечна слава на Адвейтачандра! Вечна слава на всички предани на Шри 
Чайтаня Махапрабху! 

ЧЧ Мадхя 22.3: Шри Чайтаня Махапрабху каза: „Описах отношението на някого с 
Кришна по различни начини. Това е същината на целите Веди. Кришна е центърът на 
всички дейности.  

ЧЧ Мадхя 22.4: Сега ще поговоря за характеристиките на преданото служене, чрез 
което човек може да добие подслона на Кришна и любящо и трансцендентално да Му 
служи.  

ЧЧ Мадхя 22.5: Дейностите на човешкото същество трябва да бъдат съсредоточени 
единствено върху преданото служене на Бог Кришна. Такава е преценката на цялата 
литература на Ведите и всички свети личности твърдо заключават това.  

ЧЧ Мадхя 22.6: „Когато майката Веда (шрути) е запитвана кой да обожаваме, тя казва, 
че Ти си единственият Бог и обект на обожание. Подобно на нея, заключенията на 
шрути-шастрите, смрти шастрите, дават същите напътствия, точно като сестри. 
Пураните, които са като братя, следват стъпките на своята майка. О враг на демона 
Мура, изводът е, че Ти си единственият подслон. Сега аз разбрах, че това е истина.“265 

ЧЧ Мадхя 22.7: Кришна е недвойнствената Абсолютна Истина, Върховният Бог. 
Въпреки че е един, Той поддържа различни лични експанзии и енергии за Своите 
забавления.  

ЧЧ Мадхя 22.8: Кришна разширява себе си в много форми. Някои от тях са лични 
експанзии, а други отделни експанзии. Така, Той изпълнява забавления и в духовния, и 
в материалния свят. Духовните светове са планетите Ваикунтха, а материалните 
вселени са брахмандите, гигантските глобуси, управлявани от Бог Брахма.  

ЧЧ Мадхя 22.9: Експанзиите на Неговото лично аз – като четворните проявления 
Санкаршана, Прадюмна, Анируддха и Васудева – се спускат от Ваикунтха в този 
материален свят. Отделните експанзии са живите същества. Въпреки че са експанзии на 
Кришна, те се изброяват измежду Неговите различни енергии.  

                                                 
265 Цитат от ведическата литература, изречен от великите мъдреци към Бога  
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ЧЧ Мадхя 22.10: Живите същества (дживи) се разделят на две категории. Някои са 
вечно освободени, а други вечно обусловени.  

ЧЧ Мадхя 22.11: Тези, които са освободени завинаги, са постоянно пробудени в 
съзнание за Кришна и отдават трансцендентално любящо служене в нозете на Кришна. 
Те трябва да бъдат считани за вечни Негови спътници, които непрекъснато се 
наслаждават на трансценденталното блаженство от служенето към Кришна.  

ЧЧ Мадхя 22.12: Освен вечно-освободените предани, съществуват обусловените души, 
които винаги се отвръщат от служенето към Бога. Те са обусловени за вечни времена в 
този материален свят и са обект на материалните изпитания, породени от различни 
телесни форми в адски условия.  

ЧЧ Мадхя 22.13: Поради противопоставянето на съзнанието за Кришна, обусловената 
душа бива наказвана от вещицата на материалната енергия, мая. Така тя е готова да 
търпи тристранните нещастия – нещастия, породени от тялото и ума, враждебното 
поведение на други живи същества и естествените притеснения, причинени от 
полубоговете.  

ЧЧ Мадхя 22.14-15: По този начин обусловената душа се превръща в слуга на 
похотливи желания и когато те не са удовлетворявани, тя става слуга на гнева и 
продължава да бъде ритана от външната енергия, мая. Скитайки и скитайки из 
вселената, тя, по късмет, може да добие физическо общуване с отдаден, чиито 
напътствия и химни карат вещицата на външната енергия да избяга. Така обусловената 
душа влиза в досег с преданото служене към Бог Кришна и може да приближава все по-
близо и по-близо Бога.  

ЧЧ Мадхя 22.16: „О мой Господи, нежеланите заповеди на похотливите желания 
нямат край. Въпреки че отдадох толкова много служене на тези желания, те не 
проявиха никаква милост към мен. Не бях засрамен да им служа, нито желаех да се 
откажа от тях. О мой Господи, о предводителю на династията Яду, напоследък, обаче, 
интелигентността ми се пробуди и сега се отричам от тях. Поради трансценденталната 
си интелигентност, сега отказвам да се подчинявам на неканените поръки на тези 
желания и идвам при Теб, за да отдам себе си в Твоите безстрашни лотосови нозе. 
Моля Те, увлечи ме в лично служене към Теб и ме спаси.“266 

ЧЧ Мадхя 22.17: Преданото служене към Кришна е основното предназначение на 
живото същество. Съществуват различни методи за освобождение на обусловената 
душа – карма, гяна, йога и бхакти – но всички те зависят от бхакти.  

ЧЧ Мадхя 22.18: Без предано служене, всички други методи за духовна 
себереализация са слаби и незначителни. Докато човек не стигне до преданото служене 
към Бог Кришна, гяна и йога не могат да дадат желаните резултати.  

ЧЧ Мадхя 22.19: „Когато чистото знание е отвъд всяко материално влечение, но не е 
посветено на Върховния Бог (Кришна), то не изглежда много красиво, въпреки че е 
знание без материален нюанс. Каква тогава е ползата от плодоносните дейности, които 
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от самото начало, по природа са болезнени и преходни, ако те не са използвани в 
предано служене към Бога? Как могат да бъдат толкова привлекателни?“267 

ЧЧ Мадхя 22.20: „Тези, които изпълняват сурови отречения и приношения, които са се 
отрекли от всичките си притежания от милост, които са много известни със своите 
полезни дейности и са заети в медитация и умозрение, и дори тези, които са много 
опитни в рецитирането на ведическите мантри, не са способни да придобият нито един 
благоприятен резултат, въпреки че са въвлечени в благоприятни дейности, ако не 
посветят своите дела в служене на Върховния. Затова, отново и отново поднасям 
смирените си почитания на Върховния Бог, чиято слава е винаги благотворна.“268 

ЧЧ Мадхя 22.21: Само умозрителното знание, лишено от предано служене, не е 
способно да дари освобождение. От друга страна, дори без познание човек би могъл да 
се сдобие с освобождение, ако е зает в предано служене на Бога.  

ЧЧ Мадхя 22.22: „Скъпи мой Господи, преданото служене към Теб е единственият 
благоприятен път. Ако някой го отхвърли просто заради умозрителното познание или 
разбирането, че живите същества са духовни души и материалният свят е фалшив, той 
претърпява големи беди. Той печели само мъчни и неблагоприятни дейности. 
Стремежите му приличат на това да пресяваш плява, в която вече няма ориз. Трудът му 
става безрезултатен.“269 

ЧЧ Мадхя 22.23: „Божествената Ми енергия, която се състои от трите гуни на 
материалната природа, е трудна за преодоляване. Но тези, които са се отдали на Мен, 
могат много лесно да преминат отвъд нея.“270 

ЧЧ Мадхя 22.24: Живото същество е превързано през врата с веригата на мая, тъй като 
е забравило, че е вечен слуга на Кришна. 

ЧЧ Мадхя 22.25: Ако обусловената душа се захване със служене към Бога и 
едновременно с това изпълнява заръките на своя духовен учител и му служи, тя може 
да се избави от лапите на мая и да стане подходяща за подслон в лотосовите нозе на 
Кришна.  

ЧЧ Мадхя 22.26: Тези, които следват институцията варнашрама, приемат 
предписаните принципи на четирите социални строя (брахмана, кшатрия, ваишия и 
шудра) и четирите духовни системи (брахмачария, грихастха, ванапрастха и санняса). 
Ала, ако някой изпълнява предписаните принципи на тези класи, но не отдава 
трансцендентално служене на Кришна, той пропада в адски условия на материален 
живот.  

ЧЧ Мадхя 22.27: „Браминската класа идва от устата на Брахма. По същия начин, от 
ръцете му произлизат кшатриите, от кръста му – ваишиите, а от краката му  – 
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шудрите. Тези четири класи и техните духовни съответствия (брахмачария, грихастха, 
ванапрастха и санняса) се съчетават, за да направят човешкото общество 
завършено.“271  

ЧЧ Мадхя 22.28: „Ако човек просто заема дадена официална позиция в четирите варни 
и ашрами, но не обожава Върховния Бог Вишну, той пропада от своето надуто 
положение в адски условия.“272 

ЧЧ Мадхя 22.29: Съществуват много умозрителни философи (гяни), принадлежащи 
към школата Маявада, които считат себе си за освободени и се наричат Нараяна. Но 
тяхната интелигентността не е пречистена, докато не се захванат с предано служене 
към Кришна.  

ЧЧ Мадхя 22.30: „О лотосооки, онези, които считат себе си за освободени в този 
живот, но не отдават предано служене на Теб, са с нечиста интелигентност. Въпреки че 
приемат сурови отречения и покаяния, и се издигат до духовна позиция и до 
реализиране на безличностния Брахман, те отново пропадат, тъй като пренебрегват 
обожанието в лотосовите Ти нозе.“273 

ЧЧ Мадхя 22.31: Кришна е сравняван със слънце, а мая е оприличавана на мрак. 
Където има слънце, не може да има тъмнина. Колкото по-скоро човек приеме 
съзнанието за Кришна, толкова по-скоро тъмата на илюзията (влиянието на външната 
енергия) незабавно ще изчезне.  

ЧЧ Мадхя 22.32: „Външната илюзорна енергия на Кришна, позната като мая, е винаги 
засрамена да стои пред Кришна, точно както мракът се срамува да стои пред 
светлината. Но тази мая обърква нещастните хора, които нямат интелигентност. Така, 
те просто се хвалят, че този материален свят им принадлежи и че те са тези, които му се 
наслаждават.“274 

ЧЧ Мадхя 22.33: „Човек незабавно се освобождава от лапите на мая, ако сериозно и 
искрено каже: „Скъпи мой Господи Кришна, въпреки че Те бях забравил за толкова 
много дълги години в материалния свят, днес аз се отдавам на Теб. Аз съм Твой искрен 
и сериозен слуга. Моля те, заеми ме в служене на Теб.“  

ЧЧ Мадхя 22.34: „Аз обещавам, че ако някой, дори само веднъж Ми се отдаде 
сериозно с думите: „Скъпи мой Господи, от днес аз съм Твой“ и Ми се помоли за 
смелост, Аз незабавно ще възнаградя със смелост този човек и той завинаги ще бъде 
спасен.“275 

ЧЧ Мадхя 22.35: Поради лошо общуване, живото същество желае материално щастие, 
освобождение, сливане с безличностния аспект на Бога, или се занимава с мистична 
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йога заради материална сила. Всъщност, ако такъв човек стане интелигентен, той 
приема съзнанието за Кришна като се заема в интензивно предано служене към Бог 
Шри Кришна.  

ЧЧ Мадхя 22.36: „Независимо дали някой желае всичко или не желае нищо, дали иска 
да се слее със съществуването на Бога, той е интелигентен само ако обожава Бог 
Кришна, Върховния Господ, посредством отдаване на трансцендентално любящо 
служене.“ 276 

ЧЧ Мадхя 22.37: Ако тези, които желаят материално наслаждение или сливане с 
Абсолютната Истина, се заемат с трансцендентално любящо служене към Бога, те 
веднага ще постигнат подслон в лотосовите нозе на Кришна, въпреки че не са молили 
за това. Следователно, Кришна е много милостив.  

ЧЧ Мадхя 22.38: Кришна казва: „Ако някой се заеме с трансцендентално любящо 
служене към Мен, но в същото време желае богатството на материалното наслаждение, 
той е много, много глупав. В действителност, той е като човек, който се отказва от 
божествен нектар, за да пие отрова.  

ЧЧ Мадхя 22.39: Тъй като съм много интелигентен, защо да давам на този глупак 
материално благополучие? Наместо това, би следвало да го предумам да приеме 
нектара на подслона в лотосовите Ми нозе, и да го накарам да забрави илюзорното 
материално наслаждение.“ 

ЧЧ Мадхя 22.40: „Когато и Кришна да е замолен да изпълни нечие желание, Той без 
съмнение го прави, но не дава нещо, след чието наслаждение човек отново и отново ще 
Го моли да осъществява по-нататъшните му желания. Когато някой има други желания, 
но се заеме в служене на Бога, Кришна принудително му дава подслон в Своите 
лотосови нозе, където той ще забрави всички останали копнежи.“277 

ЧЧ Мадхя 22.41: Когато някой се заеме с предано служене на Бог Кришна заради 
удовлетворяване на сетивата, а вместо това придобие вкус към служенето на Кришна, 
той се отказва от своите материални желания и с готовност отдава себе си като вечен 
слуга на Кришна.  

ЧЧ Мадхя 22.42: (Когато бил благословен от Върховния Бог, Дхрува Махарадж 
рекъл:) „О мой Господи, тъй като търсех величествена материална позиция, аз 
извършвах сурови покаяния и отречения. Сега аз имам Теб, когото полубоговете, 
светите личности и царете трудно постигат. Търсех късче стъкло, но вместо това 
открих най-ценното съкровище. Затова съм толкова удовлетворен, че нямам желание да 
моля за никаква благословия от Теб.“278 

ЧЧ Мадхя 22.43: Обусловените души се скитат из различни планети във вселената, 
влизайки в разнообразни форми на живот. По добър късмет, някоя от тези души може 
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да бъде освободена от океана на невежеството по един или друг начин, точно както 
един от множеството големи дънери в течаща река може по късмет да достигне брега.  

ЧЧ Мадхя 22.44: „Тъй като съм много паднал, никога няма да имам шанса да видя 
Върховния Бог.“ Това бе моето погрешно разбиране. Но, човек, който е толкова 
пропаднал, колкото съм аз, може да види Върховния по късмет. Независимо, че някой е 
отнасян надалеч от вълните на реката на времето, той може накрая да достигне 
брега.“279 

ЧЧ Мадхя 22.45: По добра съдба някой може да стане подходящ да прекоси океана на 
невежеството. Когато срокът на материалното му съществуване намалее, той може да 
получи възможността да общува с чисти предани. Чрез такова общуване, привличането 
му към Кришна се пробужда.  

ЧЧ Мадхя 22.46: „О мой Господи! О безпогрешни Върховни Боже! Когато човек, 
скитайки се из вселените, стане подходящ за освобождение от материалното 
съществуване, той получава възможността да общува с отдадените. Когато се събира с 
бхактите, неговото привличане към Теб се пробужда. Ти си Върховният Бог, най-
висшата цел на най-издигнатите отдадени, и Богът на вселената.“280 

ЧЧ Мадхя 22.47: Кришна се намира в сърцето на всеки като чайття-гуру, духовният 
учител отвътре. Когато е милостив към някоя щастлива, обусловена душа, Той лично й 
дава уроци, така че да може да напредва в преданото служене, напътствайки я като 
Свръхдушата отвътре и като духовния учител отвън.  

ЧЧ Мадхя 22.48: „О мой Господи! Трансценденталните поети и майстори в духовната 
наука не могат напълно да изразят своята признателност към Теб, дори и да са 
надарени с продължителния живот на Брахма, тъй като Ти се появяваш по два начина – 
външно като ачария и вътрешно като Свръхдушата – за да освободиш въплътените 
живи същества, напътствайки ги как да дойдат при Теб.“281 

ЧЧ Мадхя 22.49: Чрез общуването с отдаден, вярата в преданото служене към Кришна 
се събужда. Поради преданото служене, спящата любов към Кришна се пробужда и 
така материалното, обусловено съществуване стига до своя край.  

ЧЧ Мадхя 22.50: „По един или друг начин, ако някой е привлечен да говори за Мен и 
има вяра в напътствията, които съм изложил в „Бхагавад Гита”; ако той не е нито 
мнимо непривързан към материалните неща, нито прекалено привлечен от 
материалното съществуване, неговата дремеща любов към Мен ще бъде пробудена 
посредством предано служене.“282 
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ЧЧ Мадхя 22.51: Докато някой не бъде покровителстван от чист отдаден, той не може 
да достигне равнината на преданото служене. Какво да говорим за кришна-бхакти, той 
дори не може да бъде облекчен от оковите на материалното съществуване.  

ЧЧ Мадхя 22.52: „О царю Рахугана, докато човек не посипе върху главата си прах от 
лотосовите нозе на чист предан (махаджана или махатма), той не може да постигне 
предано служене. Не е възможно да се достигне до преданото служене просто като се 
извършват сурови отречения и жертвоприношения, като великолепно се обожава 
мурти или строго се следват правилата и предписанията на ордените санняса или 
грихастха; то не се добива и като се изучават Ведите или ако някой се потапя във вода 
или излага себе си на огън или изгаряща слънчева светлина.“283  

ЧЧ Мадхя 22.53: „Докато човешкото общество не приеме праха от лотосовите нозе на 
великите махатми – отдадените, които нямат нищо общо с материалните притежания – 
то не може да пренасочи вниманието си към лотосовите нозе на Кришна. Тези лотосови 
нозе побеждават всички нежелани, окаяни условия на материалния живот.“284 

ЧЧ Мадхя 22.54: Заключението на всички разкрити писания е, че посредством дори 
миг общуване с чист отдаден, човек може да постигне целия успех.  

ЧЧ Мадхя 22.55: „Стойността на миг общуване с отдаден на Бога не може да се 
равнява дори на постигането на райските планети или на освобождението от материята, 
какво да говорим за светски благословии под формата на материален просперитет, 
който е за тези, на които е отредена смърт.“285 

ЧЧ Мадхя 22.56: Кришна е толкова милостив, че просто като отправя Своите 
напътствия към Арджуна, Той дава закрила на целия свят. 

ЧЧ Мадхя 22.57-58: „Тъй като ти си Мой много скъп приятел, ти давам върховно си 
напътствие, най-поверителното знание. Чуй това от Мен, тъй като то е за твое добро. 
Винаги мисли за Мен и стани Мой отдаден, обожавай Ме и Ми отдавай почит. Така, ти 
ще дойдеш при Мен, без съмнение. Обещавам ти го, защото си Мой много скъп 
приятел.“286 

ЧЧ Мадхя 22.59: Въпреки че преди това Кришна обяснява вещината в изпълнението на 
ведическите ритуали, извършването на плодоносна дейност като предписана във 
Ведите, практикуването на йога и отглеждането на гяна, тези последни напътствия са 
най-могъщи и стоят над всички останали.  

ЧЧ Мадхя 22.60: Ако отдаденият има вяра в силата на тази поръка, той обожава Бог 
Кришна и изоставя всички останали дейности. 
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ЧЧ Мадхя 22.61: „Докато човек не е преситен от плодоносните дейности и вкусът му 
към преданото служене не е пробуден чрез шраванам, киртанам, вишну (ШБ 7.5.23), 
той трябва да действа съответно предписаните принципи от ведическите 
предписания.“287 

ЧЧ Мадхя 22.62: Шраддха е смелата, твърда вяра, че посредством отдаване на предано 
любящо служене на Кришна, човек автоматично изпълнява и всички допълнителни 
дейности. Такава вяра е благоприятна за изпълнението на предано служене.  

ЧЧ Мадхя 22.63: „Като полива корена на едно дърво, човек автоматично напоява 
стеблото, клоните и вейките. Подобно на това, ако доставяме храна на стомаха, където 
тя подхранва дъха на живота, всички сетива са удовлетворени. По същия начин, чрез 
обожание на Кришна и отдаване на предано служене към Него, човек естествено 
задоволява всички полубогове.“288 

ЧЧ Мадхя 22.64: Един вярващ бхакта е истински подходящ кандидат за любящото 
служене към Бога. Съответно на своята вяра, човек е определян като най-висш отдаден, 
отдаден на средно ниво и начинаещ.  

ЧЧ Мадхя 22.65: Този, който е вещ в логиката, спора и разкритите писания, и 
притежава твърда вяра в Кришна, се определя като отдаден от най-висш тип. Той може 
да спаси целия свят.  

ЧЧ Мадхя 22.66: „Онзи, който е вещ в логиката и разбирането на разкритите писания, 
който винаги има твърдо убеждение и дълбока вяра, която не е сляпа, трябва да бъде 
считан за отдаден от най-висш порядък в преданото служене.“289 

ЧЧ Мадхя 22.67: Онзи, който не е много вещ в спора и логиката, базирана на 
разкритите писания, но притежава твърда вяра, бива считан за второкласен отдаден. 
Той също трябва да бъде смятан за огромен щастливец.  

ЧЧ Мадхя 22.68: „Този, който не познава много добре аргументите на писанията, но 
притежава твърда вяра, се нарича отдаден на средно ниво или второкласен бхакта.“290 

ЧЧ Мадхя 22.69: Онзи, чиято вяра е мека и податлива, се нарича начинаещ, но чрез 
постепенното следване на процеса, той бива издигнат до равнището на първокласен 
отдаден. 

ЧЧ Мадхя 22.70: „Онзи, чиято вяра не е много силна, който тъкмо започва, трябва да 
бъде считан за начинаещ отдаден.“291 

                                                 
287 Шримад Бхагаватам 11.20.9 

288 Шримад Бхагаватам 4.31.14 

289 Бхакти Расамрита Синдху 1.2.17 

290 Бхакти Расамрита Синдху 1.2.18 

291 Бхакти Расамрита Синдху 1.2.19 
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ЧЧ Мадхя 22.71: Отдаденият е смятан за по-висш и превъзходен в съответствие с 
неговата привързаност и любов. В Единадесета Песен на „Шримад Бхагаватам” са 
дадени следните признаци.  

ЧЧ Мадхя 22.72: „Човек, който е напреднал в преданото служене, вижда навсякъде 
душата на душите, Върховния Бог, Кришна. Следователно той винаги съзира формата 
на Върховния Бог като причина на всички причини и разбира, че всички неща са 
разположени в Него.  

ЧЧ Мадхя 22.73: Един средно напреднал, второкласен отдаден показва любов към 
Върховния и е приятел на всички предани, както и много милостив към начинаещите и 
невежите хора. Такъв бхакта пренебрегва онези, които изпитват завист към преданото 
служене.  

ЧЧ Мадхя 22.74: Един пракрита-бхакта, или материалистичен отдаден, не изучава 
целенасочено шастра и не се опитва да разбере реалния стандарт на чистото предано 
служене. Следователно, той не отдава подобаващо уважение на напредналите предани. 
Но въпреки това, той може да следва предписаните принципи, които е научил от 
духовния си учител или от семейството си, в което се обожава мурти. Такъв отдаден 
трябва да бъде считан на материално ниво, въпреки че се опитва да напредне в 
преданото служене. Той е бхакта-прая (начинаещ отдаден), или бхактабхаса, тъй като 
е малко просветлен от Ваишнава философията.“292 

ЧЧ Мадхя 22.75: Ваишнава е този, който е развил всички добри трансцедентални 
качества. Всички добри качества на Кришна постепенно се развиват в предания на 
Кришна. 

ЧЧ Мадхя 22.76: „Всички добри качества на Кришна и полубоговете са проявени в 
онзи, който притежава непоколебима вяра в Кришна. Но този, който няма преданост 
към Бог, няма и добри качества, тъй като се занимава с измислиците на ума по 
отношение на материалното съществуване, което е външна характеристика на Бога.“293  

ЧЧ Мадхя 22.77: Всички тези трансцендентални качества са характеристики на 
чистите ваишнави. Те не могат да бъдат изцяло обяснени, но ще се опитам да посоча 
някои от важните черти.  

ЧЧ Мадхя 22.78-80: Бхактите винаги са милостиви, смирени, истинни, еднакви към 
всички, безгрешни, великодушни, нежни и чисти. Те нямат материални притежания и 
извършват благоприятна за всеки дейност. Те са умиротворени, отдадени на Кришна и 
лишени от желания. Безразлични към материални придобивки, те са установени в 
предано служене. Бхактите напълно контролират шестте лоши качества – похот, гняв, 
алчност и т.н. Отдадените се хранят само толкова, колкото е нужно и не се опияняват. 
Те са почтителни, свериозни, състрадателни и без фалшив престиж. Преданите са 
приятелски настроени, поетични, вещи и тихи.  

                                                 
292 Шримад Бхагаватам 11.2.45-47 

293 Шримад Бхагаватам 5.18.12 
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ЧЧ Мадхя 22.81: „Бхактите винаги са толерантни, търпеливи и милостиви. Те са 
доброжелатели на всяко живо същество. Следват предписанията на писанията и тъй 
като нямат врагове, са много умиротворени. Това са украшенията на отдаените.“294 

ЧЧ Мадхя 22.82: „Заключението на всички шастри и велики личности е, че служенето 
към чист отдаден е пътят на освобождението. Обратно, общуването с материалистични 
хора, които са привързани към материално наслаждение и жени, е пътят на тъмнината. 
Тези, които наистина са отдадени, са с широк ум, еднакви към всички и много 
умиротворени. Те никога не се ядосват и са приятели на всички живи същества.“295 

ЧЧ Мадхя 22.83: Коренната причина за преданото служене към Кришна е общуването 
с напреднали бхакти. Дори, когато нечия спяща любов към Кришна се пробужда, 
близостта с отдадените е отново най-съществена.  

ЧЧ Мадхя 22.84: „О мой Господи! О непогрешими Върховни Боже! Когато човекът, 
скитащ се из вселените, стане подходящ за освобождение от материалното 
съществуване, той получава възможност да общува с отдадените. Когато другарува с 
бхактите, привличането му към Теб се пробужда. Ти си Върховният Бог, най-висшата 
цел на извисените предани и  Богът на вселената.“296 

ЧЧ Мадхя 22.85: „О отдадени! О вие, които сте свободни от всички грехове! Нека ви 
запитам за онова, което е най-благоприятно за всички живи същества. Общуването с 
чист отдаден в този материален свят, дори и за половин миг, е най-голямото богатство 
за човешкото общество.“297 

ЧЧ Мадхя 22.86: „Духовно силното послание на Бога може да бъде правилно 
обсъждано само в общество на бхакти и е много приятно да бъде чуто в общуването с 
тях. Ако някой слуша бхактите, пътят на трансценденталния опит бързо се разтваря и 
постепенно човек придобива твърда вяра, която с течение на времето се развива в 
привличане и преданост.“298 

ЧЧ Мадхя 22.87: Един ваишнава винаги трябва да избягва общуването с обикновени 
хора. Те са много привързани към материята и най-вече към жените. Нужно е 
ваишнавите да избягват също и компанията на онези, които не са отдадени на Бог 
Кришна.  

ЧЧ Мадхя 22.88-90: „Посредством общуването със светски хора, човек се лишава от 
истинност, чистота, милост, сериозност, духовна интелигентност, свенливост, 
отречение, слава, прошка, контрол върху ума, контрол върху сетивата, от щастие и от 
всички възможности. Човек не бива да общува изобщо с груб глупак, който е лишен от 
знанието за себереализацията и който не е нищо повече от плюшена играчка в ръцете 
на някоя жена. Илюзията и веригите, които сполитат човек вследствие на привързаност 
                                                 
294 Шримад Бхагаватам 3.25.21 

295 Шримад Бхагаватам 5.5.2 

296 Шримад Бхагаватам 10.51.53 

297 Шримад Бхагаватам 11.2.30 

298 Шримад Бхагаватам 3.25.25 
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към някакъв друг обект, не са толкова силни колкото когато са резултат от общуването 
с жена или с мъже, прекалено привързани към жени.“299 

ЧЧ Мадхя 22.91: „По-добре е да приемеш нещастията от това да бъдеш затворен в 
клетка и заобиколен от изгарящи пламъци, отколкото да общуваш с тези, които са 
лишени от съзнание за Кришна. Подобна близост е много голямо изпитание.“300 

ЧЧ Мадхя 22.92: „Човек не бива дори да вижда тези, които са лишени от предано 
служене в съзнание за Кришна и които следователно не извършват духовни 
дейности.“301 

ЧЧ Мадхя 22.93: Без да се колебае, човек трябва да приеме единствения подслон на 
Бог Кришна с пълна увереност, отказвайки се от лошото общуване и дори 
пренебрегвайки предписаните принципи на четирите варни и четирите ашрама. Това 
означава, че той трябва да изостави всички материални привързаности.  

ЧЧ Мадхя 22.94: „Откажи се от всички религиозни и професионални задължения и ела 
при Мен, Върховния Бог. Приеми подслон и Аз ще те защитя от всички греховни 
реакции в живота. Не се страхувай.“302  

ЧЧ Мадхя 22.95: Бог Кришна е много мил със Своите предани. Той винаги е силно 
благодарен и великодушен, и притежава всички способности. Един учен човек не се 
отказва от Кришна, за да обожава другиго.  

ЧЧ Мадхя 22.96: „Скъпи мой Господи, Ти си много привързан съм Своите предани. Ти 
си също верен и благодарен приятел. Къде е този учен човек, който ще се откаже от 
Теб, за да се отдаде на друг? Ти осъществяваш всички желания на Своите предани до 
такава степен, че понякога дори им даваш себе си. Въпреки това, Ти нито се 
увеличаваш, нито намаляваш от подобна дейност.“303 

ЧЧ Мадхя 22.97: Когато един опитен човек да развие истинско познание за Кришна и 
Неговите трансцендентални качества, той естествено се отказва от всички други 
привързаности и отдава служене на Бога. Уддхава прилага доказателство за това.  

ЧЧ Мадхя 22.98: „О, колко прекрасно е това! Путана, сестрата на Бакасура, искаше да 
убие Кришна като намаже върху гърдите си смъртоносна отрова и я даде на Кришна. 
Въпреки това, Бог Кришна я прие за Своя майка и така тя достигна местоназначението, 
подобаващо на майка на Кришна. При кого друг да приема подслон, освен при Кришна, 
който е най-милостивият?“304 

                                                 
299 Шримад Бхагаватам 3.31.33-35 

300 Катяяна самхита 

301 Катяяна самхита 

302 Бхагавад Гита 18.66 

303 Шримад Бхагаватам 10.48.26 

304 Шримад Бхагаватам 3.2.23 
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ЧЧ Мадхя 22.99: Съществуват два вида бхакти – такива, които са напълно установени 
и свободни от всякакви материални желания и такива, които са напълно отдадени в 
лотосовите нозе на Бога. Техните качества са едни и същи, но онези, които са изцяло 
посветени на лотосовите нозе на Кришна са надарени с още едно трансцендентално 
качество – атма-самарпана, пълно отдаване, без резерва.  

ЧЧ Мадхя 22.100: Шестте следствия на отдаването са:  приемане на онези неща, които 
благоприятстват преданото служене, отхвърляне на неблагоприятните, убеждението, че 
Кришна ще те защити, признаване на Бога като единственият защитник или господар, 
пълно себе-отдаване и смирение.  

ЧЧ Мадхя 22.101: „Личност, чието тяло е напълно отдадено, приема подслон на свято 
място, където Кришна е извършвал Своите забавления, и се моли на Бога: „Мой 
Господи, аз съм Твой.“ Разбирайки това с ума си, тя се наслаждава на духовно 
блаженство.“305 

ЧЧ Мадхя 22.102: Когато преданият се отдаде напълно в лотосовите нозе на Кришна, 
Кришна го приема за един от Своите доверени приближени.  

ЧЧ Мадхя 22.103: „Живото същество, което е обект на раждане и смърт, придобива 
безсмъртие, когато се откаже от всички материални дейности, посвети своя живот в 
изпълнение на Моята заръка и действа съответно на Моите насоки. По този начин, то 
става подходящо да се наслаждава на духовното блаженство, породено от обмена на 
любовни чувства с Мен.“306 

ЧЧ Мадхя 22.104: Скъпи мой Санатана, моля те, сега чуй за предписаните принципи 
при изпълнението на предано служене. Чрез този процес човек може да добие най-
висшето съвършенство на любовта към Бога, което е най-желаното богатство.  

ЧЧ Мадхя 22.105: „Когато трансцеденталното предано служене, чрез което се добива 
любов към Кришна, се извършва със сетивата, то се нарича садхана-бхакти или 
регулативно изпълнение на предано служене. Такава отдаденост съществува вечно в 
сърцето на всяко живо същество. Пробуждането на тази вечна преданост е потенциалът 
на преданото служене на дело.“307 

ЧЧ Мадхя 22.106: Духовните дейности на слушането, възпяването, помненето и т.н. са 
естествените характеристики на преданото служене. Периферното качество е, че то 
събужда чиста любов към Кришна.  

ЧЧ Мадхя 22.107: Чистата любов към Кришна е вечно установена в сърцата на живите 
същества. Тя не е нещо, което да бъде придобито от друг източник. Когато сърцето 
бива пречистено посредством слушане и възпяване, тази любов естествено се събужда.  

ЧЧ Мадхя 22.108: Съществуват два процеса на практическо предано служене. Единият 
е регулативно предано служене, а другият е спонтанно предано служене.  
                                                 
305 Хари Бхакти Виласа 11. 417-18 

306 Шримад Бхагаватам 11.29.34 

307 Бхакти Расамрита Синдху 1.2.2 
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ЧЧ Мадхя 22.109: Онези, които не са достигнали равнината на спонтанната 
привързаност в преданото служене, отдават предано служене под водачеството на 
истински духовен учител, съответно на предписаните принципи, споменати в 
разкритите писания. Съгласно разкритите писания, този вид предано служене се нарича 
вайдхи бхакти.  

ЧЧ Мадхя 22.110: „О потомъко на Бхарата! О Махараджа Парикшит! Трябва винаги да 
слушаме от надеждни източници за Върховният Бог, който се намира в сърцето на 
всеки като Параматма, който е главният контролиращ и винаги премахва нещастията на 
живите същества. Той трябва винаги да бъде възхваляван и помнен от онзи, който 
желае да стане безстрашен.“308 

ЧЧ Мадхя 22.111: Браминската класа се появи от устата на Брахма. Подобно на това, 
от ръцете му се появиха кшатриите, от кръста му – ваишите, а от нозете му – 
шудрите. Тези четири класи и техните духовни съответствия (брахмачария, грихастха, 
ванапрастха и санняса) се съчетават, за да направят човешкото общество завършено.  

ЧЧ Мадхя 22.112: Ако човек просто поддържа официална позиция в четирите варни и 
ашрами, но не обожава Върховния Бог Вишну, той пропада от своята надута позиция в 
адски условия.“309 

ЧЧ Мадхя 22.113: „Кришна е източникът на Бог Вишну. Той трябва винаги да бъде 
помнен и никога да не бъде забравян. Нужно е всички правила и забрани, споменати в 
шастрите да служат на тези два принципа.“310 

ЧЧ Мадхя 22.114: Ще кажа нещо за различните практики в преданото служене, които 
се разпростират по толкова много начини. Бих искал да говоря накратко за основните. 

ЧЧ Мадхя 22.115: По пътя на регулативното предано служене, трябва да се 
наблюдават следните принципи: (1) Човек трябва да приеме истински духовен учител. 
(2) Той трябва да получи посвещение от него. (3) Нужно е да му служи. (4) Необходимо 
е да получава напътствия от духовния учител и да му задава въпроси, за да научи за 
преданото служене. (5) Човек трябва да следва стъпките на предходните ачарии и 
насоките, дадени от духовния учител.  

ЧЧ Мадхя 22.116: Следващите стъпки са следните: (6) Човек трябва да бъде готов да 
се откаже от всичко или да приеме всичко за удовлетворение на Кришна. (7) Трябва да 
живее на място, където Кришна присъства – град като Вриндавана, Матхура или храм 
на Кришна. (8) Да си изкарва прехраната колкото да поддържа тялото и душата заедно. 
(9) Да спазва пост в деня на Екадаши.  

ЧЧ Мадхя 22.117: (10) Човек трябва да обожава дърветата дхатри, баняновите 
дървета, кравите, брахманите и отдадените на Бог Вишну. (11) Да избягва обидите 
срещу преданото служене и святото име.  

                                                 
308 Шримад Бхагаватам 2.1.5 

309 Шримад Бхагаватам 11.5.2-3 

310 Падма пурана 
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ЧЧ Мадхя 22.118: Дванайсетият принцип е човек да се откаже от компанията на 
неотдадени. (13) Не бива да приема неограничен брой ученици. (14) Не бива да изучава 
много писания частично, само и само за да бъде способен да дава референции и 
пространни обяснения.  

ЧЧ Мадхя 22.119: (15) Отдаденият трябва да гледа на загубата и печалбата по един и 
същи начин. (16) Не бива да бъде завладян от скръб. (17) Преданият не бива да обожава 
полубогове, но не е редно и да не ги уважава. Подобно, преданият не би следвало нито 
да изучава, нито да критикува други писания.  

ЧЧ Мадхя 22.120: (18) Един отдаден не бива да слуша богохулстване за Бог Вишну и 
Неговите бхакти. (19) Преданият трябва да избягва да чете вестници или светски 
книги, които съдържат любовни истории между мъже и жени или теми, приятни за 
сетивата. (20) Не бива да причинява безпокойство на друго живо същество нито чрез 
ума, нито чрез думите, независимо от това колко незначително може да бъде това 
същество.  

ЧЧ Мадхя 22.121: Щом някой се установи в предано служене, положителните 
действия са (1) слушане, (2) възпяване, (3) помнене, (4) обожаване, (5) отправяне на 
молитви, (6) служене, (7) приемане на служене, (8) сприятеляване и (9) пълно отдаване.  

ЧЧ Мадхя 22.122: Човек също трябва да (10) танцува пред муртите, (11) да пее пред 
муртите, (12) да отвори ума си за муртите, (13) да отдава почитания на муртите, (14) 
да става пред муртите и духовния учител просто, за да им отдаде уважение, (15) да 
следва муртите или духовния учител и (16) да посещава места за поклонение или да 
отива да вижда муртите в храма.  

ЧЧ Мадхя 22.123: Човек трябва (17) да обикаля храма, (18) да рецитира разнообразни 
молитви, (19) да мантрува нежно, (20) да мантрува съвместно с други, (21) да вдишва 
аромата от благоуханията и гирляндите от цветя, предложени на муртите и (22) да яде 
остатъците от храната, предложена на муртите. 

ЧЧ Мадхя 22.124: Той трябва да (23) посещава арати и празници, (24) да съзерцава 
муртите, (25) да подарява на муртите онова, което на него самия му е много скъпо, 
(26) да медитира върху муртите, и (27-30) да служи на онези, които са свързани с Бога.  

ЧЧ Мадхя 22.125: Тадия означава листа туласи, бхактите на Кришна, родното място 
на Кришна (Матхура) и ведическата литература „Шримад Бхагаватам”. Кришна е 
много нетърпелив да види как Неговия отдаден служи на туласи, ваишнавите, Матхура 
и „Бхагаватам”.  

ЧЧ Мадхя 22.126: (31) Човек трябва да извършва всичките си усилия за Кришна. (32) 
Той трябва да очаква Неговата милост. (33) Да участва в разнообразни церемонии 
заедно с бхактите – като рождения ден на Бог Кришна или рождения ден на 
Рамачандра.  

ЧЧ Мадхя 22.127: (34) Човек трябва да се отдаде на Кришна във всяко отношение. (35) 
Да спазва определени обети като картика-врата. Това са някои от шестдесет и 
четирите важни аспекта на преданото служене.  
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ЧЧ Мадхя 22.128: Необходимо е човек да общува с бхактите, да мантрува святото 
име на Бога, да слуша „Шримад Бхагаватам”, да живее в Матхура и да обожава мурти с 
вяра и почит.  

ЧЧ Мадхя 22.129: Тези пет елемента на преданото служене са най-добрите от всички. 
Дори и бледото им изпълнение пробужда любов към Кришна.  

ЧЧ Мадхя 22.130: „Човек трябва да обожава лотосовите нозе на муртите с любов и 
пълна вяра.“311 

ЧЧ Мадхя 22.131: „Нужно е човек да вкуси значението на „Шримад Бхагаватам” в 
компанията на чисти предани и да общува с отдадени, които са по-напреднали от него, 
както и надарени със сходен тип привързаност към Бога.“312  

ЧЧ Мадхя 22.132: „Човек трябва да възпява съвместно с преданите святото име на 
Бога и да живее във Вриндавана.“313 

ЧЧ Мадхя 22.133: „Силата на тези пет принципа е изключително дивна и трудна за 
разбиране. Дори и без вяра в тях човек, който не нанася обиди, може да пробуди 
спящата си любов към Кришна просто като е малко свързан с тях.“ 314 

ЧЧ Мадхя 22.134: Когато някой е непоколебимо установен в преданото служене, 
независимо от това дали изпълнява един или много процеси на предано служене, 
вълните на любовта към Бога ще се пробудят.  

ЧЧ Мадхя 22.135: Съществуват много бхакти, които изпълняват само един от деветте 
процеса на предано служене. Независимо от това, те получават окончателния успех. 
Предани като Махараджа Амбариша извършват всичките девет принципа и също 
получават крайния резултат.  

ЧЧ Мадхя 22.136: „Махараджа Парикшит придоби най-висшето съвършенство, 
подслон в лотосовите нозе на Бог Кришна, просто като слушаше за Бог Вишну. 
Шукадева Госвами получи съвършенство просто като рецитираше „Шримад 
Бхагаватам”. Прахлада Махараджа го придоби като помнеше Бога. Богинята на 
щастието – като масажираше трансцеденталните нозе на Маха-Вишну. Махараджа 
Притху доби съвършенство, обожавайки мурти, а Акрура, отдавайки молитви на Бога. 
Ваджрангаджи (Хануман) го получи като отдаваше служене на Бог Рамачандра, а 
Арджуна просто като бе приятел на Кришна. Бали Махараджа получи съвършенство 
като отдаде всичко в лотосовите нозе на Кришна.“315 

ЧЧ Мадхя 22.137-39: „Махараджа Амбариша винаги посвещаваше ума си в лотосовите 
нозе на Кришна, думите си – в описание на духовния свят и на Върховния Бог, ръцете 

                                                 
311 Бхакти Расамрита Синдху 1.2.90 

312 Бхакти Расамрита Синдху 1.2.91 

313 Бхакти Расамрита Синдху 1.2.92 

314 Бхакти Расамрита Синдху 1.2.238 

315 Бхакти Расамрита Синдху 1.2.265 
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си – в чистене и миене на храма на Бога, ушите си – в слушане на теми за Върховния, 
очите си – в съзерцание на муртите на Бог Кришна в храма, тялото си – в 
прегръщането на ваишнавите или в докосването на лотосовите им нозе, езика си – в 
опитването на храна, предложена на Кришна, нозете си – в ходене на места за 
поклонение, такива като Вриндавана и Матхура или храма на Бога, главата си – в 
докосване на лотосовите нозе на Бога и отдавайки Му почитания, а желанията си той 
посвещаваше на това да Му служи вярно. Така, Махараджа Амбариша въвличаше 
сетивата си в трансцендентално любящо служене на Бога. В резултат той пробуди 
своята спяща, любяща склонност към служене на Бога.“316 

ЧЧ Мадхя 22.140: Ако човек се откаже от всички материални желания и изцяло се 
заеме с трансцендентално любящо служене към Кришна, както е предписано в 
разкритите писания, той никога не е задължен на полубоговете, мъдреците и предците.  

ЧЧ Мадхя 22.141: „Този, който се е отказал от всички материални задължения и е 
приел напълно подслон в лотосовите нозе на Мукунда, даряващ подслон на всички, не 
е задължен на полубоговете, великите мъдреци, обикновените живи същества, 
роднините, приятелите, човечеството или дори на своите предци, които са 
починали.“317 

ЧЧ Мадхя 22.142: Въпреки че чистият предан не следва всички предписани принципи 
на варнашрама, той обожава лотосовите нозе на Кришна. Поради това, той естествено 
няма склонност към извършване на грях.  

ЧЧ Мадхя 22.143: Ако, обаче, случайно някой предан бъде въвлечен в греховна 
дейност, Кришна го пречиства. Не е нужно той да претърпи предписаната форма на 
изкупление.  

ЧЧ Мадхя 22.144: „Онзи, който се е отрекъл от всичко и е приел напълно подслон в 
лотосовите нозе на Хари, Върховния Бог, е много скъп на Кришна. Ако той, по 
случайност бъде въвлечен в греховна дейност, Върховният, който се намира в сърцето 
на всеки, премахва греховете му без затруднение.“318 

ЧЧ Мадхя 22.145: Пътят на умозрителното знание и отречението не е съществен за 
преданото служене. Всъщност, добрите качества като ненасилие и контрол над ума и 
сетивата автоматично придружават отдадения на Бог Кришна.  

ЧЧ Мадхя 22.146: „Пътят на умозрителното знание и сухото отречение не е особено 
ползотворен за онзи, който изцяло се е захванал с предано служене към Мен и чийто ум 
е установен върху Мен посредством бхакти-йога.“319  

                                                 
316 Шримад Бхагаватам 9.4.18-20 

317 Шримад Бхагаватам 11.5.41 

318 Шримад Бхагаватам 11.5.42 

319 Шримад Бхагаватам 11.20.31 
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ЧЧ Мадхя 22.147: „О ловецо, добрите качества като ненасилие, което си развил, не са 
особено удивителни, защото онези, които са заети в предано служене на Бога, никога не 
са способни да причинят болка на другите, изхождайки от завист.“320 

ЧЧ Мадхя 22.148: Скъпи мой Санатана, дотук в детайли описах преданото служене, 
което съответства на регулативните принципи. Сега чуй от Мен за спонтанното 
предано служене и неговите характеристики.  

ЧЧ Мадхя 22.149: Истинските обитатели на Вриндавана са привързани към Кришна в 
спонтанно предано служене. Нищо не може да се сравни с подобно спонтанно предано 
служене, което се нарича рагатмика бхакти. Когато един отдаден следва стъпките на 
бхактите от Вриндавана, неговото предано служене се нарича рагануга бхакти.  

ЧЧ Мадхя 22.150: „Когато човек се привърже към Върховния Бог, неговата естествена 
склонност да обича е напълно погълната от мисли за Бога. Това се нарича 
трансцендентална привързаност, а преданото служене, което й съответства – 
рагатмика, или спонтанно предано служене.“321 

ЧЧ Мадхя 22.151: Основната характеристика на спонтанната любов е дълбока 
привързаност към Върховния. Да бъдеш погълнат от мисли за Него е второстепенно 
качество.  

ЧЧ Мадхя 22.151: Така, предано служене, което се състои от рага (дълбока 
привързаност) се нарича рагатмика, спонтанно служене от любов. Ако един отдаден 
силно пожелае такава позиция, той се смята за изключително щастлив.  

ЧЧ Мадхя 22.153: Ако някой следва стъпките на жителите на Вриндавана, изпълнен с 
такова трансцендентално желание, той не се интересува от предписанията или 
разсъжденията на шастра. Такъв е пътят на спонтанната любов.  

ЧЧ Мадхя 22.154: „Преданото служене в спонтанна любов е живописно изразено и 
проявено от обитателите на Вриндавана. Предано служене, което хармонира с тяхното 
предано служене, се нарича рагануга бхакти, или предано служене, следващо вълните 
на спонтанното любовно служене.“322  

ЧЧ Мадхя 22.155: „Когато един напреднал, реализиран отдаден чуе за делата на 
преданите от Вриндавана – в настроенията шанта, дася, сакхя, ватсалия и мадхурия – 
той започва да клони към едно от тези настроения и интелигентността му бива 
привлечена. В действителност, той закопнява за този специфичен тип преданост. 
Пробуди ли се подобна ненаситност, интелигентността му не е повече зависима от 
наставленията на шастра (разкритите писания), нито от логика и аргументи.“323  

                                                 
320 Сканда Пурана 

321 Бхакти Расамрита Синдху 1.2.272 

322 Бхакти Расамрита Синдху 1.2.270 

323 Бхакти Расамрита Синдху 1.2.292 
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ЧЧ Мадхя 22.156-157: Съществуват два процеса, чрез които някой може да извършва 
рагануга бхакти – външен и вътрешен. Когато е себереализиран, напредналият отдаден 
външно остава сякаш начинаещ и изпълнява всички шастрични предписания, особено 
тези, касаещи слушането и възпяването. Но вътре в ума му, в неговата изначална, 
пречистена, себереализирана позиция, той служи на Кришна във Вриндавана по своя 
специфичен начин. Той служи на Кришна по двайсет и четири часа, всеки ден и всяка 
нощ.  

ЧЧ Мадхя 22.158: „Напредналият отдаден, който има склонност към спонтанно 
любовно служене, трябва да следва дейностите на конкретен придружител на Кришна 
във Вриндавана. Нужно е да извършва служене външно, като предан, следващ правила, 
както и вътрешно, изхождайки от своята себереализирана позиция. Така той трябва да 
изпълнява предано служене и външно, и вътрешно.“324 

ЧЧ Мадхя 22.159: В действителност жителите на Вриндавана са много скъпи на 
Кришна. Ако някой иска да се заеме със спонтанно любовно служене, той трябва да 
следва обитателите на Вриндавана и постоянно да отдава предано служене в ума си.  

ЧЧ Мадхя 22.160: „Преданият трябва вътре в себе си винаги да мисли за Кришна и да 
избере много скъп отдаден, който е слуга на Кришна във Вриндавана. Необходимо е 
той постоянно да се занимава с теми за този слуга и неговото любовно отношение с 
Кришна, както и да живее във Вриндавана. Ако физически не му е възможно да отиде 
до Вриндавана, то той трябва да живее там в ума си.“325  

ЧЧ Мадхя 22.161: Кришна има много различни бхакти – някои са слуги, други – 
приятели, трети – родители, четвърти – интимни любими. Отдадените, които са 
установени в едно от тези настроения на спонтанна любов съответно на техния избор, 
трябва да бъдат считани за такива, които се намират на пътя на спонтанното любящо 
служене.  

ЧЧ Мадхя 22.162: „Скъпа Моя майко, Девахути! О символ на умиротворението! Моето 
оръжие, дискът на времето, никога не побеждава тези, за които съм много скъп – за 
които Аз съм Свръхдушата, син, приятел, духовен учител, доброжелател, обожаемо 
мурти и желана цел. Тъй като отдадените винаги са привързани към Мен, те никога не 
са побеждавани от представителите на времето.“326 

ЧЧ Мадхя 22.163: „Нека предложа отново и отново своите смирени почитания на 
онези, които винаги медитират пламенно върху Върховния Бог като съпруг, син, 
приятел, брат, баща или интимен приятел.“327 

ЧЧ Мадхя 22.164: Ако някой се заеме със спонтанно любящо служене към Бога, 
неговите чувства в лотосовите нозе на Кришна постепенно нарастват.  

                                                 
324 Бхакти Расамрита Синдху 1.2.295 

325 Бхакти Расамрита Синдху 1.2.294 

326 Шримад Бхагаватам 3.25.38 

327 Бхакти Расамрита Синдху 1.2.308 
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ЧЧ Мадхя 22.165: В семето на любовта съществува привързаност, която се нарича по 
два начина – рати и бхава. На тази привързаност се подчинява Върховният Бог.  

ЧЧ Мадхя 22.166: Това, чрез което човек може да добие любящо служене към Бога, аз 
описах подробно като изпълнението на предано служене, наречено абхидхея.  

ЧЧ Мадхя 22.167: „Скъпи мой Санатана, накратко описах процеса на практическото 
предано служене, което е средството, чрез което да добием любов към Кришна. Няма 
как то да бъде описано нашироко.“ 

ЧЧ Мадхя 22.168: Който чуе това описание на процеса на практическото предано 
служене много скоро придобива подслон в лотосовите нозе на Кришна с любов и 
нежност.  

ЧЧ Мадхя 22.169: 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 23 
 

Най-висшата цел на живота – любовта към Бога 

 

ЧЧ Мадхя 23.1: Най-щедрият Върховен Бог, познат като Гауракришна, разпространи 
на всеки, дори на най-пропадналите измежду хората, Своето поверително съкровище 
под формата на нектара на любовта към Бога и святото име. Никога преди това не е  
било дарявано на хората. Затова отдавам своите смирени почитания на Него. 

ЧЧ Мадхя 23.2: Вечна слава на Шри Чайтаня Махапрабху! Вечна слава на Бог 
Нитянанда! Вечна слава на Адвейта Ачария! Вечна слава на всички отдадени на Бог 
Чайтаня Махапрабху! 

ЧЧ Мадхя 23.3: Шри Чайтаня Махапрабху продължи: „Сега чуй, о Санатана, за 
резултата от преданото служене, който е любовта към Бога, окончателната цел на 
живота. Този, който чуе това описание, ще бъде просветлен за трансценденталната 
сладост на преданото служене.  

ЧЧ Мадхя 23.4: Когато чувствата към Кришна станат по-дълбоки, в преданото 
служене човек придобива любов към Бога. Подобна позиция се нарича стхай-бхава, 
непрекъсната радост в сладостта от преданото служене към Кришна.  

ЧЧ Мадхя 23.5: „Когато преданото служене се изпълнява в трансценденталната 
равнина на чистото добро, то е като слънчев лъч на любовта към Кришна. В същото 
време, чрез различните вкусове, преданото служене прави сърцето меко и човек се 
установява в бхава (чувствата)."328  

ЧЧ Мадхя 23.6: Бхава (чувствата) имат два различни симптома – присъщи и 
периферни. Сега, скъпи Мой Санатана, слушай за симптомите на любовта.  

ЧЧ Мадхя 23.7: Когато бхава омекоти сърцето напълно, дари го с дълбоко чувство за 
притежание по отношение на Бога, и стане много сгъстена и интензивна, изтъкнатите 
учени наричат това према (любов към Бога).  

ЧЧ Мадхя 23.8: „Когато някой развие постоянно чувство на собственост или 
притежание във връзка с Бог Вишну, или с други думи, когато някой мисли Вишну и 
никой друг за единствен свой любим, такова пробуждане издигнатите личности като 
Бхишма, Прахлада, Уддхава и Нарада наричат бхакти (преданост)."329  

ЧЧ Мадхя 23.9: Ако, по добра съдба, живото същество развие вяра в Кришна, то 
започва да общува с преданите. 
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329 Бхакти Расамрита Синдху 1.4.2 
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ЧЧ Мадхя 23.10: Когато, в компанията на отдадените, някой е насърчен в преданото 
служене и следва предписаните принципи, слушането и възпяването, той се 
освобождава от всички нежелани замърсявания. 

ЧЧ Мадхя 23.11: Когато някой е освободен от всички нежелани замърсявания, той 
напредва с твърда вяра. Когато силната вяра в преданото служене се пробуди, вкусът 
към слушането и възпяването също се събужда.  

ЧЧ Мадхя 23.12: Когато вкусът е пробуден се ражда дълбока привързаност, а чрез тази 
привързаност, семенцето на любовта към Кришна расте в сърцето.  

ЧЧ Мадхя 23.13: Когато това екстатично емоционално ниво се усили, то се нарича 
любов към Бога. Тази любов е окончателната цел на живота и изворът на всички 
радости.  

ЧЧ Мадхя 23.14-15: „В началото трябва да има вяра. Тогава човек започва да се 
интересува от общуването с чисти предани. След това той получава посвещение от 
духовен учител и изпълнява предписаните принципи под негово ръководство. Така 
човек се освобождава от всички нежелани навици и твърдо се установява в преданото 
служене. Сетне той развива вкус и привързаност. Такъв е пътят на садхана-бхакти, 
извършване на предано служене съгласно предписаните принципи. Постепенно 
чувствата се усилват и накрая любовта се пробужда. Това е постепенното развитие на 
любовта към Бога за човек, отдаден в Кришна съзнание.“330 

ЧЧ Мадхя 23.16: „Силното духовно послание на Бога може да бъде обсъждано по 
правилен начин само в обществото на преданите и е изключително приятно човек да 
слуша в тяхната компания. Ако някой слуша преданите, пътят на трансценденталното 
преживяване бързо се разтваря и постепенно човек придобива твърда вяра, която с 
течение на времето се развива в привличане и отдаденост.“331 

ЧЧ Мадхя 23.17: Ако някой има в сърцето си семенцето на трансценденталната 
емоция, признаците за това ще бъдат видими в неговите дейности. Такова е 
заключението на всички разкрити писания.  

ЧЧ Мадхя 23.18-19: „Когато семенцето на екстатичната емоция към Кришна покълне, 
следните девет признака ще се проявят в поведението на човека: прошка, грижа за това, 
че времето не бива да се прахосва, непривързаност, отсъствие на фалшив престиж, 
надежда, жажда, вкус към възпяване на святото име на Бога, привързаност към 
описанието на трансценденталните качества на Бога и влечение към местата, на които 
Бог живее – храм или свято място като Вриндавана. Това се нарича анубхава, 
подчинени знаци на екстатичните чувства. Видими са при човек, в чието сърце семето 
на любовта към Бога започва да дава плод.“332 

ЧЧ Мадхя 23.20: Ако любовта към Кришна е засята и покълва в сърцето на човек, той 
не се вълнува от материални неща.  
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ЧЧ Мадхя 23.21: „О брахмани, просто ме приемете като напълно отдадена душа и нека 
майка Ганг, проявлението на Бога, също ме приеме, тъй като аз вече прегърнах в 
сърцето си лотосовите нозе на Бога. Нека змията-птица или което и да е друго 
измислено от брамина магично нещо, ме ухапе изведнъж. Единственото, което желая, е 
всички вие да продължите да възпявате дейностите на Бог Вишну.“333 

ЧЧ Мадхя 23.22: Нито миг не бива да бъде губен. Всеки момент трябва да бъде 
използван за Кришна или свързан с Него. 

ЧЧ Мадхя 23.22: „С думите си те отправят молитви към Бога. С умовете си винаги си 
спомнят Бога. С телата си отдават почитания на Бога. Въпреки всички тези дейности, те 
не са напълно удовлетворени. Такава е природата на чистите предани. Проливайки 
сълзи от очите си, те посвещават целия си живот в служене на Бога.“334 

ЧЧ Мадхя 23.24: В материалния свят, хората се интересуват от материалното 
наслаждение, мистичната сила и задоволяването на сетивата. Но подобни неща изобщо 
не привличат вниманието на отдадените.  

ЧЧ Мадхя 23.25: „Цар Бхарата копнееше за компанията на Върховния Бог, Кришна, 
който е наричан Уттамашлока, тъй като поемите и молитвите се предлагат на Него за 
Негово благоразположение. Когато беше млад, Цар Бхарата се отказа от 
привлекателната си съпруга и децата си, както и от своите любими приятели и богато 
царство така, както някой изоставя изпражнение, след като го е изходил.“335 

ЧЧ Мадхя 23.26: Въпреки, че стандартът на чистия предан е над всичко, той все пак 
смята себе си за човек в най-нисшия стадий на живота.  

ЧЧ Мадхя 23.27: „Бхарата Махараджа винаги хранеше в сърцето си чувства към 
Кришна. Въпреки, че Бхарата Махараджа бе най-великият сред царете, той все пак се 
скиташе и просеше милостиня в града на своите врагове. Отдаваше почитания дори на 
чандалите, хората от нисша класа, които се хранеха с кучета.“336  

ЧЧ Мадхя 23.28: Напълно отдаденият предан винаги се надява, че Бог Кришна ще 
бъде милостив към него. Тази надежда у него е много устойчива.  

ЧЧ Мадхя 23.29: „О мой Господи, аз нямам никаква любов към Теб, нито съм 
квалифициран да изпълнявам предано служене като възпявам и слушам. Не 
притежавам нито мистичната сила, нито знанието или пък благочестивите дейности на 
един ваишнава. Не принадлежа на семейство от висока каста. Всъщност, аз нямам 
нищо. Въпреки това, о любими на гопите, тъй като Ти даряваш милостта си на най-
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падналите, аз храня непоколебима надежда постоянно в сърцето си. От тази надежда 
винаги ме боли.“337 

ЧЧ Мадхя 23.30: Тази жажда основно се проявява в пламенното желание за общуване 
с Бога.  

ЧЧ Мадхя 23.31: „О Кришна, о свирецо на флейта, сладостта на Твоите ранни години е 
прекрасна в трите свята. Ти знаеш Моята непостоянност и аз познавам Твоята. Никой 
друг не е наясно с това. Искам да видя Твоето красиво, привлекателно лице някъде на 
усамотено място, но как бих могло да стане това?“338 

ЧЧ Мадхя 23.32: Изпитвайки огромна сладост от святото име, човек желае да 
мантрува Харе Кришна маха-мантрата постоянно.  

ЧЧ Мадхя 23.33: „О Говинда, докато младата девойка Радхика днес пееше Твоите 
свети имена с нежен глас, тя постоянно ронеше сълзи, така както нектарът се излива от 
цветята."339 

ЧЧ Мадхя 23.34: На това ниво на бхава, в отдадения се събужда желанието за 
мантруване, както и за описание на трансценденталните качества на Бога. Отдаденият  
проявява привързаност към този процес.  

ЧЧ Мадхя 23.35: „О мой Господи, трансценденталното тяло на Кришна е много 
сладостно, а лицето Му е по-сладко и от тялото. Неговата нежна усмивка, която има 
аромат на мед, е дори още по-сладка.“340 

ЧЧ Мадхя 23.36: Отдаденият, потопен в екстатични чувства към Кришна, винаги 
живее на място, където се изпълняват забавленията на Кришна.  

ЧЧ Мадхя 23.37: „О Господи Пундарикакша, кога ли ще танцувам в екстаз на брега на 
Ямуна, докато възпявам Твоите свети имена със сълзи в очите?“341 

ЧЧ Мадхя 23.38: Това са признаците на човек, който е развил привличане (бхава) към 
Кришна. Сега нека опиша какви са симптомите у онзи, който се е издигнал до любовта 
към Кришна. О Санатана, моля те чуй това от Мен. 

ЧЧ Мадхя 23.39: Дори и най-ученият не може да разбере думите, дейностите и 
признаците на човек, който е установен в любовта към Бога.  
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ЧЧ Мадхя 23.40: „Дори и най-издигнатият учен не може да разбере дейностите и 
признаците на един възвишен човек, в чието сърце се е пробудила любовта към 
Бога.“342 

ЧЧ Мадхя 23.41: „Когато някой е наистина напреднал и намира удоволствие във 
възпяването на святото име на Бога, който е много скъп за него, той се вълнува и 
мантрува високо святото име. Такъв човек се смее, плаче, въодушевява се и мантрува 
като луд, без да се интересува от хората навън.“343 

ЧЧ Мадхя 23.42: Любовта към Бога нараства и се проявява като нежност, ревниво 
негодувание, любов, привързаност, силна привързаност, екстаз и върховен екстаз.  

ЧЧ Мадхя 23.43: Това развитие се сравнява със семена от тръстикова захар, с 
растението тръстикова захар, със сок от тръстикова захар, с меласа, със сурова захар, с 
рафинирана захар, със захарни бонбони и с изделия от кристална захар.  

ЧЧ Мадхя 23.44: Човек трябва да разбере, че точно както вкусът на захар се увеличава, 
сякаш постепенно се пречиства, така и когато любовта към Бога нараства от рати, 
която е сравнявана с първоначалното семе, нейният вкус се усилва. 

ЧЧ Мадхя 23.45: Съответно на кандидата, притежаващ тези трансцедентални чувства 
(снеха, мана и т.н.), съществуват пет трансцендентални настроения – неутралност, 
настроение на служене, приятелство, родителска любов и интимна любов.  

ЧЧ Мадхя 23.46: Тези пет трансцендентални вкуса съществуват непрекъснато. 
Отдаденият може да бъде привлечен от един от тях и да постигне щастие. Кришна 
също бива привлечен от такъв отдаден и се поставя под негов контрол. 

ЧЧ Мадхя 23.47: Когато постоянните видове екстаз (неутралност, настроение на 
служене и т.н.) бъдат смесени с други съставки, преданото служене в любовта към Бога 
се трансформира и бива съставено от трансцендентални настроения.  

ЧЧ Мадхя 23.48: Чрез смесицата от специфичен екстаз, подчинен екстаз, естествен 
екстаз и временен екстаз, непрекъснатият екстаз се превръща все повече и повече във 
вкусна трансцендентална сладост.  

ЧЧ Мадхя 23.49: Смесицата от кисело мляко и захарни бонбони, черен пипер и камфор 
е много вкусна. Подобно на това, когато непрекъснатият екстаз се смеси с други 
екстатични симптоми, той става безпрецедентно вкусен. 

ЧЧ Мадхя 23.50: Съществуват два вида специфични екстаза (вибхава). Единият е 
наричан „подкрепа“, а другият „пробуждане“. Вибрацията от флейтата на Кришна е 
пример за пробуждане, а самият Бог Кришна е пример за подкрепа.  
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ЧЧ Мадхя 23.51: Подчинените екстази се проявяват чрез усмихване, танцуване, пеене, 
както и различни признаци по тялото. Естествените екстази, такива като да бъдеш 
зашеметен, се отнасят към подчинените екстази (анубхава). 

ЧЧ Мадхя 23.52: Съществуват и други съставки, започващи с пълна безнадеждност и 
ликуване. Общо има тридесет и три разновидности и когато те се комбинират, вкусът 
става изключително прекрасен.  

ЧЧ Мадхя 23.53: Има пет трансцендентални настроения – неутралност, настроение на 
служене, приятелство, родителска обич и интимна любов, които са познати също и като 
настроения на сладостта. Интимната любов превъзхожда всички останали. 

ЧЧ Мадхя 23.54: Позицията на неутралност нараства до точката, където човек може да 
оцени любовта към Бога. Настроението на служене постепенно нараства до точката на 
спонтанна любов към Бога. 

ЧЧ Мадхя 23.55: След настроението на служене следват настроението на приятелство 
и родителска обич, които нарастват до подчинена спонтанна любов. Величието на 
любовта, срещащо се в приятели като Субала, се разширява до стандарта на екстатична 
любов към Бога. 

ЧЧ Мадхя 23.56: Съществуват две подразделения на всяко от петте настроения – йога 
(връзка) и вийога (раздяла). Измежду настроенията на приятелство и родителска обич 
има множество подразделения на връзката и раздялата.  

ЧЧ Мадхя 23.57: Само в интимната любов има два екстатични признака, наречени 
рудха (извисен) и адхирудха (високо извисен). Извисените екстази могат да се видят в 
цариците от Дварака, а високо извисените екстази се срещат при гопите.  

ЧЧ Мадхя 23.58: Високо извисеният екстаз се разделя на две категории – мадана и 
мохана. Срещата се нарича мадана, а раздялата – мохана.  

ЧЧ Мадхя 23.59: На равнището на мадана има целувки и много други признаци, които 
са безгранични. На нивото на мохана се открояват две подразделения – удгхурна 
(нестабилност) и читра-джалпа ( разновидности на безразсъдно емоционално 
говорене). 

ЧЧ Мадхя 23.60: Безразсъдното емоционално говорене включва десет разделения, 
наречени както праджалпа, така и с други имена. Пример за това са десетте стиха, 
изговорени от Шримати Радхарани, наречени „ Песен за пчелата.“ 

ЧЧ Мадхя 23.61: Удгхурна (нестабилността) и виваша-чешта (дейности, свързани с 
гордост) са аспекти на трансценденталната лудост. В раздялата с Кришна човек чувства 
проявлението на Кришна, както и смята себе си за Кришна. 

ЧЧ Мадхя 23.62: В интимната любов (шрингара) съществуват две разделения – среща 
и раздяла. В срещата има безброй разновидности, които са отвъд всяко описание. 

ЧЧ Мадхя 23.63: Випраламбха има четири подразделения – пурва-рага, мана, праваса 
и према-вайчиття.  
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ЧЧ Мадхя 23.64: От четирите вида раздяла, три (пурва-рага, праваса и мана) се 
преживяват от Шримати Радхарани и гопите. В Дварака, чувствата на према-вайчиття 
се срещат измежду цариците.  

ЧЧ Мадхя 23.65: „Скъпи моя приятелко, птичко курари, сега е нощ и Бог Шри Кришна 
спи. Ти нито спиш, нито си почиваш, а се оплакваш. Трябва ли да считам, че точно като 
нас, си ранена от усмихващите се, великодушни, игриви отблясъци от лотосовите очи 
на Кришна? Ако е така, твоето сърце е дълбоко пронизано. Поради това ли проявяваш 
тези признаци на безсънно оплакване?“344 

ЧЧ Мадхя 23.66: Бог Кришна, Върховният Господ, който се появява като сина на 
Нанда Махараджа, е най-големият герой във всички дейности. Също както във всички 
дейности Шримати Радхарани е върховната героиня. 

ЧЧ Мадхя 23.67: „Кришна е Самата Върховна Божествена Личност и Той е най-
великият сред всички герои. В Кришна всички трансцендентални, добри качества се 
проявяват непрекъснато.“345 

ЧЧ Мадхя 23.68: „Трансценденталната богиня Шримати Радхарани е пълното 
съответствие на Бог Шри Кришна. Тя е централната фигура за всички богини на 
щастието. Тя притежава цялото привличане, за да привлече всепривличащия Бог. Тя е 
изначалната вътрешна енергия на Бога."346 

ЧЧ Мадхя 23.69: Трансценденталните качества на Бог Кришна са необятни. Въпреки 
това, шейсет и четири от тях са считани за забележителни. Отдадените са 
удовлетворени просто като слушат за всички тези качества едно по едно.  

ЧЧ Мадхя 23.70: Кришна, върховният герой, притежава най-красивото 
трансцендентално тяло. Това тяло носи всички добри черти. То е сияйно и радващо 
очите. Неговото тяло е могъщо, силно и младо. 

ЧЧ Мадхя 23.71: Кришна е езиковедът на всички прекрасни езици. Той е оратор,  
говорещ истинно и много красноречиво. Той е специалист в говоренето и е много 
мъдър, ерудиран учен и гений.  

ЧЧ Мадхя 23.72: Кришна много вещо се наслаждава на изкуството. Той е 
изключително коварен, ловък, признателен и решителен в Своите обети. Знае как да 
действа в съответствие с времето, личността и държавата. Вижда чрез писанията и 
авторитетните книги. Той е много чист и себе-овладян.  

ЧЧ Мадхя 23.73: Бог Кришна е стабилен, Неговите сетива са под контрол, Той е 
прощаващ, сериозен и спокоен. Еднакво разположен е към всички. Нещо повече, Той е 
великодушен, религиозен, рицарски и нежен. Винаги е уважителен към уважаваните 
личности.  
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ЧЧ Мадхя 23.74: Кришна е много семпъл и щедър, Той е смирен и срамежлив, Той е 
защитникът на отдадените души. Много е щастлив и е винаги доброжелател на Своите 
отдадени. Всеблагоприятен е и се покорява с любов.  

ЧЧ Мадхя 23.75: Кришна е много влиятелен и известен, и е обектът на привързаността 
на всекиго. Той е подслонът на добрите и добродетелните. Привличащ умовете на 
жените, Той е обожаван от всеки. Много, много е богат.  

ЧЧ Мадхя 23.76: Кришна е Всевишният и винаги е възхваляван като Върховния Бог и 
Върховния владетел. Така всички гореспоменати трансцендентални качества се срещат 
в Него. Петдесетте качества на Върховната Божествена Личност, споменати по-горе, са 
дълбоки като океан. С други думи е много трудно да бъдат напълно разбрани.  

ЧЧ Мадхя 23.77: „Понякога тези качества се забелязват много слабо и в живите 
същества, но във Върховния Бог те са напълно проявени.“347 

ЧЧ Мадхя 23.78: Отделно от тези петдесет качества, във Върховната Божествена 
Личност се намират още пет други, които са частично проявени и в полубогове като 
Шива. 

ЧЧ Мадхя 23.79-81: „Тези качества са: (1) Богът съществува винаги в Своята 
изначална позиция, (2) Той е всезнаещ, (3) Винаги е свеж и млад, (4) Той е 
концентрираната форма на вечността, знанието и блаженството, (5) Той е притежателят 
на цялото мистично съвършенство. Има и още пет качества, които се срещат на 
планетите Ваикунтха в личността на Нараяна, господаря на Лакшми. Те също 
присъстват и при Кришна, но не се виждат нито при полубогове като Бог Шива, нито 
при живите същества. Те са: (1) Богът притежава невъобразима върховна сила, (2) Той 
създава безброй вселени от Своето тяло, (3) Той е изначалният източник на всички 
инкарнации, (4) Дарява освобождение на враговете, които убива, и (5) Притежава 
способността да привлича възвишените хора, които са себе-удовлетворени. Въпреки че 
изброените качества се срещат в Нараяна, доминиращото Божество на планетите 
Ваикунтха, те са дори още по-прекрасно проявени в Кришна.  

ЧЧ Мадхя 23.82-83: Отделно от тези шестдесет трансцендентални качества, Кришна 
притежава още четири допълнителни, които не се срещат дори и в личността на 
Нараяна. Те са: (1) Кришна е като океан, пълен с вълни от забавления, които 
предизвикват удивление във всеки в трите свята. (2) В интимно любовните си дела, Той 
е винаги заобиколен от Своите скъпи отдадени, които изпитват към Него ненадмината 
любов. (3) Той привлича умовете на всички в трите свята с мелодичните вибрации на 
Своята флейта. (4) Неговата лична красота и достояния са несравними. Никой не е 
равен на Него и никой не е по-велик от Него. Поради това, Върховният Бог удивлява 
всички подвижни и неподвижни живи същества в трите свята. Той е толкова красив, че 
се нарича Кришна.  

ЧЧ Мадхя 23.84-85: Над Нараяна, Кришна има четири специфични трансцендентални 
качества – Неговите прекрасни забавления, изобилието от невероятни придружители, 
които са Му много скъпи (такива като гопите), Неговата очарователна красота и 
красивата вибрация на Неговата флейта. Бог Кришна е по-издигнат от обикновените 
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живи същества и от полубоговете като Бог Шива. Той е дори по-издигнат от Своята 
лична експанзия Нараяна. Общо, Върховната Божествена Личност притежава напълно 
шестдесет и четири трансцендентални качества. 

ЧЧ Мадхя 23.86: Подобно на това, Шримати Радхарани притежава безброй 
трансцендентални качества, от които двадесет и пет са основни. Шри Кришна е във 
властта на тези трансцендентални качества на Шримати Радхарани.  

ЧЧ Мадхя 23.87-91: „Двадесет и петте основни трансцендентални качества Шримати 
Радхарани са: (1) Тя е много сладка. (2) Винаги е свежа и млада. (3) Очите Й са 
неспокойни. (4) Нейната усмивка е блестяща. (5) Притежава красиви, благоприятни 
черти. (6) Със Своя телесен аромат, Тя прави Кришна щастлив. (7) Изкусна певица е. 
(8) Речта й е очарователна. (9) Тя умело се шегува и говори приятно. (10) Много е 
смирена и кротка. (11) Винаги е милостива. (12) Тя е изящна. (13) Изключително вещо 
изпълнява Своите задължения. (14) Срамежлива е. (15) Винаги е уважителна. (16) 
Винаги е спокойна. (17) Винаги е сериозна. (18) Изкусно се забавлява. (19) Тя стои на 
най-високото ниво на екстатичната любов. (20) Тя е източникът на любовните дела в 
Гокула. (21) Тя е най-славна от отдадените. (22) Любящо се отнася към по-възрастните 
хора. (23) Тя е много отдадена на любовта на Своите приятелки. (24) Тя е главната 
гопи. (25) Винаги държи Кришна в Своя власт. Накратко, Тя притежава безброй 
трансцендентални качества, точно както и Бог Кришна.“348  

ЧЧ Мадхя 23.92: В основата на всички трансцендентални настроения и вкусове стоят 
героят и героинята, а Шримати Радхарани и Бог Кришна, синът на Махараджа Нанда, 
са най-добрите.  

ЧЧ Мадхя 23.93: Точно както Бог Кришна и Шримати Радхарани са обектът и 
подслонът в настроението на интимна любов, така в настроението на служене, Кришна, 
синът на Махараджа Нанда, е обектът, а слуги като Читрака, Рактака и Патрака са 
подслонът. Подобно на това, в трансценденталното настроение на приятелство, Бог 
Кришна е обектът, а приятели като Шридама, Судама и Субала са подслонът. В 
трасценденталния вкус на родителската обич, Кришна е обектът, а майка Яшода и 
Махараджа Нанда са подслонът.  

ЧЧ Мадхя 23.94: Сега чуй как тези настроения се появяват и как биват осъзнати от 
преданите на различни трансцендентални нива. 

ЧЧ Мадхя 23.95-98: "За тези, които посредством чистото предано служене са напълно 
пречистени от материалното замърсяване, които винаги са удовлетворени и ясно 
просветлени в сърцето си, които са винаги привързани към разбирането на 
трансценденталното значение на "Шримад-Бхагаватам", които са винаги жадни за 
компанията на по-напредналите отдадени, чието щастие в служенето на лотосовите 
нозе на Говинда е целият им живот, които винаги изпълняват поверителните дейности 
на любовта – за такива напреднали отдадени, които по природа са в блаженство, семето 
на любовта (рати) се разтваря в сърцето поради предишни и настоящи преобразяващи 
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процеси. Следователно смесицата от екстатични съставки става вкусна, и възприета от 
отдадения, тя достига най-висшата равнина на удивление и дълбоко блаженство.“349 

ЧЧ Мадхя 23.99: Взаимодействието между Кришна и различни отдадени в отделните 
трансцендентални настроения не може да бъде изпитано от онези, които не са 
отдадени. Напредналите предани могат да разберат и оценят разнообразието от предано 
служене, което се обменя с Върховния Бог.  

ЧЧ Мадхя 23.100: „Онези, които не са отдадени, не могат да разберат обмена на 
трансцендентални настроения между преданите и Бога. При всички случаи, това е 
трудно да бъде разбрано, но този, който е посветил всичко в лотосовите нозе на 
Кришна, може да вкуси трансценденталните настроения.“350 

ЧЧ Мадхя 23.101: Това кратко описание е беседа върху крайната цел на живота. 
Всъщност, това е петата и окончателна цел на живота, която е отвъд нивото на 
освобождението. Нарича се кришна-према-дхана, богатството на любовта към Кришна.  

ЧЧ Мадхя 23.102: Преди Аз упълномощих твоя брат Рупа Госвами да разбере тези 
настроения. Направих го, докато му давах напътствия на Дешашвамедха Гхата в 
Праяга.  

ЧЧ Мадхя 23.103: О Санатана, ти трябва да разпространиш разкритите писания за 
преданото служене и да откриеш загубените поклоннически места в земите на Матхура.  

ЧЧ Мадхя 23.104: Установи предано служене към Бог Кришна и Шримати Радхарани 
във Вриндавана. Необходимо е също да съставиш писания върху бхакти и да 
проповядваш култа на бхакти от Вриндавана.“ 

ЧЧ Мадхя 23.105: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху разказа на Санатана Госвами за 
правилното отречение, съответстващо на конкретна ситуация, и забранени сухото 
отречение и умозрителното знание във всичките им аспекти.  

ЧЧ Мадхя 23.106-107: „Този, който не завижда, а е мил приятел на всички живи 
същества, който не счита себе си за собственик и е освободен от фалшиво его, който е 
еднакъв в щастие и страдание, винаги удовлетворен, прощаващ и себе-контролиран, 
който е ангажиран в предано служене с решителност, ум и интелигентност, посветени 
на Мен – такъв Мой отдаден Ми е много скъп.  

ЧЧ Мадхя 23.108: Този, който не затруднява или обезпокоява никого и не е 
притесняван от никого, който е освободен от ликуване, гняв, страх и тревожност, Ми е 
много скъп.  

ЧЧ Мадхя 23.109: Отдаден, който не зависи от другите, а е зависим единствено от 
Мен, който е чист както вътрешно, така и отвън, който е познавач, безразличен към 
материалните неща, без грижи и свободен от всички страдания, който отхвърля всички 
благочестиви и неблагочестиви дейности, Ми е много скъп.  
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ЧЧ Мадхя 23.110: Този, който е свободен от всяка материална радост, омраза, 
оплакване и желание, който се е отрекъл от материалните благочестиви и материалните 
неблагочестиви дейности, и който е отдаден на Мен, Ми е много скъп. 

ЧЧ Мадхя 23.111-112: Този, който е еднакъв към приятели и врагове и е устойчив в 
чест или безчестие, жега или студ, щастие или нещастие, слава или позор, който винаги 
е свободен от привързаност към материални обекти, който винаги е сериозен и 
удовлетворен при всякакви обстоятелства, не се безпокои за местопребиваване и 
непрестанно е установен в предано служене – такъв човек е много скъп за Мен. 

ЧЧ Мадхя 23.113: Отдадени, които следват тези нетленни религиозни принципи на 
Кришна съзнание с голяма вяра и отдаденост, изцяло приемащи Мен за върховната цел, 
са Ми много, много скъпи.“351 

ЧЧ Мадхя 23.114: „Нима няма разкъсани дрехи, които да лежат на главния път? Нима 
дърветата, които съществуват, за да поддържат другите, вече не дават своята 
благотворителна милостиня? Нима реките, пресъхнали, вече не дават вода на жадните? 
Нима пещерите в планините са затворени, или, преди всичко, нима непобедимият 
Върховен Бог не защитава напълно отдадените души? Защо тогава учени личности като 
отдадените трябва да ласкаят онези, които са опиянени от трудно спечеленото 
богатство?“352 

ЧЧ Мадхя 23.115: След това Санатана Госвами попита Шри Чайтаня Махапрабху за 
всички заключения, касаещи преданото служене и Богът много живописно обясни 
всички поверителни значения на "Шримад-Бхагаватам".  

ЧЧ Мадхя 23.116: В разкритото писание "Хари Вамша" се среща описание на Голока 
Вриндавана, планетата, на която Бог Кришна живее вечно. То е дадено от Цар Индра, 
когато той се отдава на Кришна и отправя молитви, след като Кришна повдига хълма 
Говардхана.  

ЧЧ Мадхя 23.117-118: Илюзорните истории, противоречащи на заключенията на 
Кришна съзнание, касаят унищожението на династията Яду, напускането на Кришна, 
разказа как Кришна и Баларама се появили от един черен и един бял косъм на 
Кширодакашйи Вишну и случката с отвличането на цариците. Шри Чайтаня 
Махапрабху обясни на Санатана Госвами правилните заключения от тези истории.  

ЧЧ Мадхя 23.119: Тогава Санатана Госвами смирено прие своята позиция за по-нисша 
от стръкче трева, символично постави къс слама в устата си и се просна на земята, 
прегръщайки лотосовите нозе на Шри Чайтаня Махапрабху, като отправи следната 
молба.  

ЧЧ Мадхя 23.120: Санатана Госвами каза: „Скъпи мой Господи, аз съм човек с много 
ниско раждане. Всъщност, аз съм слуга на ниско-родени хора; ето защо съм 
изключително, изключително угнетен. Въпреки това, Ти ме учиш на заключения, които 
са непознати дори и на Бог Брахма.  

                                                 
351 стихове 23.106-113 съответстват на Бхагавад Гита 12.13-20 

352 Шримад Бхагаватам 2.2.5 
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ЧЧ Мадхя 23.121: Заключенията, които ми разкри, са океан от божествения нектар на 
истината. Умът ми е неспособен да доближи дори капчица от този океан. 

ЧЧ Мадхя 23.122: Ако искаш да накараш сакат човек като мен да затанцува, 
милостиво ми дай Своите трансцендентални благословии като поставиш лотосовите си 
нозе върху главата ми.  

ЧЧ Мадхя 23.123: Сега, би ли ми казал: „Нека всичко, за което те напътствах, бъде 
изцяло проявено в теб.“. Благославяйки ме по този начин, ще ми дадеш сила да опиша 
всичко това.“ 

ЧЧ Мадхя 23.124: Тогава Шри Чайтаня Махапрабху постави ръката Си върху главата 
на Саната Госвами и, благославяйки го, рече: „Нека всички тези напътствия се проявят 
в теб.“ 

ЧЧ Мадхя 23.125: Така аз накратко описах беседата за най-висшата цел на живота, 
любовта към Бога. Милостта на Шри Чайтаня Махапрабху не би могла да бъде описана 
подробно. 

ЧЧ Мадхя 23.126: Всеки, който чуе за напътствията, дадени на Санатана Госвами от 
Бога, много скоро ще осъзнае любовта към Бога, Кришна. 

ЧЧ Мадхя 23.127: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунатха, 
винаги желаещ тяхната милост, аз, Кришнадаса, разказвам "Шри Чайтаня 
Чаритамрита", следвайки техните стъпки.  
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Глава 24 

Шестдесет и едно обяснения на стиха атмарама 

 

ЧЧ Мадхя 24.1: Вечна слава на Шри Чайтаня Махапрабху, който стана източния 
хоризонт, където изгря стиха атмарама. Той прояви лъчите на различните му значения 
и така разпръсна мрака на материалния свят. Нека Той закриля вселената. 

ЧЧ Мадхя 24.2: Вечна слава на Бог Чайтаня! Вечна слава на Бог Нитянанда! Вечна 
слава на Адвейтачандра! И вечна слава на всички предани на Бог Чайтаня! 

ЧЧ Мадхя 24.3: След това Санатана Госвами прегърна лотосовите нозе на Шри 
Чайтаня Махапрабху и смирено поднесе следната молба. 

ЧЧ Мадхя 24.4: Санатана Госвами каза: "Мой Господи, чух, че преди, в дома на 
Сарвабхаума Бхаттачария, си обяснил стиха атмарама по осемнадесет различни 
начина. 

ЧЧ Мадхя 24.5: "Онези, които са себеудовлеторени и не се увличат по външни 
материални желания, са същевременно привлечени към любящото служене на Шри 
Кришна, чиито качества са трансцендентални, а дейностите - удивителни. Хари, 
Божествената Личност, е наречен Кришна, защото притежава такива трансцендентално 
привлекателни черти.”353 

ЧЧ Мадхя 24.6: Слушал съм тази смайваща история, затова съм много любопитен да 
чуя обяснението Ти отново. Ако имаш добрината да го повториш, за мен ще бъде 
голяма радост да го чуя." 

ЧЧ Мадхя 24.7: Шри Чайтаня Махапрабху отвърна: "Аз съм един луд човек, а 
Сарвабхаума Бхаттачария също е безумец. Затова той прие думите ми за истина. 

ЧЧ Мадхя 24.8: Не си спомням какво съм говорил в тази връзка, но ако нещо се появи 
в ума Ми благодарение на общуването с теб, ще го обясня. 

ЧЧ Мадхя 24.9: Аз сам по себе си не мога да дам обяснение, но по силата на 
общуването с тебе, нещичко може и да се прояви само. 

ЧЧ Мадхя 24.10: В този стих има единадесет ясни думи, но когато бъдат разгледани 
поотделно, във всяка от тях проблясват разнообразни значения. 

ЧЧ Мадхя 24.11: Седемте различни значения на думата „атма” са Абсолютната 
Истина, тялото, ума, усилие, непоколебимост, интелигентност и природа. 

                                                 
353 Това е известният стих атмарама от „Шримад Бхагаватам” 1.7.10 
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ЧЧ Мадхя 24.12: "Синоними на думата „атма” са: тяло, ум, Абсолютна Истина, 
естествени характеристики, решителност, интелигентност и усилие.”354 

ЧЧ Мадхя 24.13: Думата „атмарама” се отнася до онзи, който се радва на тези седем 
неща [Абсолютната Истина, тялото, ума и т.н]. По-късно ще изброя атмарамите. 

ЧЧ Мадхя 24.14: Скъпи ми Санатана, най-напред чуй значението на останалите думи, 
започвайки с думата „муни”. Първо ще обясня отделните им значения, а сетне ще ги 
комбинирам. 

ЧЧ Мадхя 24.15: Думата „муни” се отнася до някой, който е дълбокомислен; някой, 
който е сериозен или мълчалив; аскет; някой, който следва велики обети; някой, който 
е в ордена на отречението; и който е светец. Това са различните значения на думата 
„муни”. 

ЧЧ Мадхя 24.16: Думата „ниргрантха” се отнася до онзи, който е освободен от 
материалния възел на невежеството. Тя също касае оногова, който е лишен от всякакви 
предписани принципи, дадени във ведическата литература. Отнася се още и до такъв, 
който не притежава знание. 

ЧЧ Мадхя 24.17: „Ниргрантха” указва също и някой неграмотен, с ниско раждане, с 
лошо държание, който не се владее и е лишен от уважение към ведическата 
литература. Думата се отнася както до някой, който е капиталист, така и до такъв, 
който не притежава богатства. 

ЧЧ Мадхя 24.18: "Представката „них” може да се използва в смисъл на утвърждение, 
градация, изграждане или забрана. Думата „грантха” означава „богатства”, „теза” и 
„състав.”355 

ЧЧ Мадхя 24.19: Думата „урукрама” се отнася до онзи, чиято крама [крачка] е голяма. 
Думата „крама” означава „да мяташ крак напред”,т.е. „да стъпваш”. 

ЧЧ Мадхя 24.20: „Крама” означава също „сила”, „трепет”, „систематичен метод”, 
„аргумент” и „енергична атака чрез настъпление”. Така Вамана е накарал трите свята да 
потреперят. 

ЧЧ Мадхя 24.21: "Дори ако някой учен съумее да преброи всички миниатюрни атоми в 
този материален свят, той пак не би могъл да пресметне енергиите на Бог Вишну. В 
облика на инкарнацията Вамана, Бог Вишну безпрепятствено обхвана всичките 
планети, простиращи се от корена на материалния свят нагоре до Сатялока. В 
действителност Той накара всички планетарни системи да потреперят от силата на 
стъпките Му.”356 

ЧЧ Мадхя 24.22: "Чрез всепроникващата си енергия Върховният Бог е разпрострял 
цялото творение. Той поддържа и запазва това творение чрез Своята необикновена 
                                                 
354 Цитат от речника Вишва Пракаша 

355 Цитат от речника Вишва Пракаша 

356 Шримад Бхагаватам 2.7.40 
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мощ. С интимната си енергия Той поддържа планетарната система, позната като Голока 
Вриндавана. Чрез шестте си всемогъщества поддържа множеството планети Ваикунтха. 

ЧЧ Мадхя 24.23: Думата „урукрама” указва Върховния Бог, който чрез външната си 
енергия по съвършен начин е сътворил безчет вселени. 

ЧЧ Мадхя 24.24: "Тези са различните значения на думата „крама". Тя се използва в 
смисъл на енергия, систематична подредба, стъпка, движение или треперене.”357 

ЧЧ Мадхя 24.25: Думата „курванти” означава „те правят нещо за другите,” тъй като е 
форма на глагола „правя”, указваща неща, направени за другите. Използва се във 
връзка с преданото служене, което трябва да се извършва за удовлетворението на 
Кришна. Това е значението на думата „курванти”. 

ЧЧ Мадхя 24.26: "Окончанията атмане-пада се използват, когато резултатът от 
действието произтича от глаголи с меко „н” или акцент сварита.”358 

ЧЧ Мадхя 24.27: Думата „хету” [„причина”] означава, че нещо е направено с някакъв 
мотив. Може да има три мотива. Човек може да действа, за да се наслаждава на 
резултата лично, за да постигне някакво материално съвършенство, или за да постигне 
освобождение. 

ЧЧ Мадхя 24.28: Да вземем първо думата „бхукти” [„материално наслаждение”], която 
е в неизброими вариации. Може да вземем и думата „сиддхи” [„съвършенство”], която 
има осемнадесет вида. По същия начин думата „мукти” има пет разновидности. 

ЧЧ Мадхя 24.29: Безпричинното предано служене не е мотивирано от сетивно 
наслаждение, съвършенство или освобождение. Когато човек се избави от всички тези 
замърсявания, той може да подчини Бог Кришна, който е много палав, под контрол. 

ЧЧ Мадхя 24.30: Думата „бхакти” [„предано служене”] има десет значения. Едното е 
садхана-бхакти, извършването на предано служене в съответствие с предписаните 
принципи, а останалите девет са разновидности на према-бхакти, екстатичната любов 
към Бога. 

ЧЧ Мадхя 24.31: После са обяснени признаците на любовта към Бога, които могат да 
бъдат разделени на девет разновидности, като се започне с привличането през 
екстатичната любов и накрая до най-висшата екстатична любов [махабхава]. 

ЧЧ Мадхя 24.32: Привличането към Кришна на преданите от нивото на неутралността 
нараства до любов към Бога [према], а привличането на преданите от нивото на 
служенето нараства до спонтанна привързаност [рага]. 

ЧЧ Мадхя 24.33: Преданите във Вриндавана, които са приятели на Бога, могат да 
увеличат своята екстатична любов до точката на анурага. Обичливите родители, бащата 
и майката на Кришна, могат да увеличат любовта си към Бога до предела на анурага. 

                                                 
357 Цитат от речника Вишва Пракаша 

358 Цитат от сутрите на Панини 1.3.72 
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ЧЧ Мадхя 24.34: Гопите от Вриндавана, които са привързани към Кришна с интимна 
любов, могат да увеличат своята екстатична обич до точката на махабхава, най-
голямата екстатична любов. Това са някои от славните значения на думата „бхакти”. 

ЧЧ Мадхя 24.35 Моля те, чуй значението на думата „иттхам-бхута-гуна”, намираща 
се в стиха атмарама. „Иттхам-бхута” има различни значения, а „гуна” има други. 

ЧЧ Мадхя 24.36: Думата „иттхам-бхута” е трансцендентално възвишена, тъй като 
означава „изпълнен с трансцендентално блаженство”. В сравнение с това 
трансцендентално блаженство, блаженството, извлечено от сливането с битието на 
Абсолюта [брахмананда] е като сламка. 

ЧЧ Мадхя 24.37: "Мой скъпи Боже, о господарю на вселената, след като директно Те 
видях, трансценденталното ми блаженство прие формата на огромен океан. Намирайки 
се в този океан, сега аз разбирам, че всяко друго тъй наречено щастие е като водата, 
събрана в отпечатъка от копито на теленце.”359 

ЧЧ Мадхя 24.38: Бог Кришна е толкова благороден, че е по-привлекателен от всичко 
друго и е по-удовлетворяващ от всичко друго. Той е най-висшата обител на 
блаженството. Той сам кара човек да забрави всички останали екстази. 

ЧЧ Мадхя 24.39: Чистото предано служене е толкова възвишено, че човек много лесно 
може да забрави щастието, извличано от материалните наслади, материалното 
освобождение или мистичните йогийски съвършенства. Така преданият е обвързан от 
милостта на Кришна, от Неговата необикновена мощ и качества. 

ЧЧ Мадхя 24.40: Когато човек е привлечен от Кришна на трансценденталното ниво, 
вече не съществуват логически аргументи, основаващи се на разкритите писания, нито 
подобни заключения се взимат предвид. Именно Неговите трансцендентални качества 
са същината на цялата трансцендентална сладост. 

ЧЧ Мадхя 24.41: Думата „гуна” означава „качество”. Качествата на Кришна са 
трансцендентални и са безгранични по количество. Всички духовни качества са 
изпълнени с трансцендентално блаженство. 

ЧЧ Мадхя 24.42: Трансценденталните качества на Кришна изобилие, сладост и милост 
са съвършени и пълни. Що се отнася до любящата пристрастност на Кришна към 
Неговите предани, Той е толкова великодушен, че може да дари себе си на Своите 
предани. 

ЧЧ Мадхя 24.43: Кришна притежава неизброими качества. Отдадените са привлечени 
от необикновената Му красота, сладост и ухание. Така те по различен начин попадат в 
различни трансцендентални взаимоотношения. Затова Кришна е наречен 
всепривличащ. 

ЧЧ Мадхя 24.44: Умовете на четиримата момчета мъдреци [Санака, Санатана, 
Санандана и Санат Кумара] бяха привлечени към лотосовите нозе на Кришна от 
аромата на туласи, поднесена на Бога. 
                                                 
359 Хари Бхакти Судходая 14.36 
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ЧЧ Мадхя 24.45: "Когато бризът, носещ уханието на листенца туласи и шафран от 
лотосовите нозе на лотосооката Божествена Личност влезе през ноздрите в сърцата на 
тези мъдреци [Кумарите], те преживяха промяна и в тялото, и в ума, макар да бяха 
привлечени от разбирането за безличностния Брахман.”360 

ЧЧ Мадхя 24.46: Умът на Шукадева бе отнесен от слушането на забавленията на Бога. 

ЧЧ Мадхя 24.47: "[Шукадева Госвами се обърна към Парикшит Махарадж:] „Мой 
скъпи царю, макар да се намирах в напълно трансцендентална позиция, аз въпреки това 
бях привлечен от забавленията на Бог Кришна. Затова изучавах „Шримад Бхагаватам” 
от моя баща.”361 

ЧЧ Мадхя 24.48: "Поднасям почтителните си поклони на Шрила Шукадева Госвами, 
сина на Вясадева и унищожителя на всички греховни последици. Изпълнен със 
себепознание и блаженство, той нямаше материални желания. При все това бе 
привлечен от трансценденталните забавления на Върховния Бог и от състрадание към 
хората разказа трансценденталната историческа творба, наречена „Шримад 
Бхагаватам”. Тя се сравнява със светлината на Абсолютната Истина.”362 

ЧЧ Мадхя 24.49: Бог Кришна привлича умовете на всички гопи със Своите прекрасни, 
трансцендентални телесни черти. 

ЧЧ Мадхя 24.50: "Скъпи Кришна, ние просто Ти се отдадохме като Твои слугини, 
защото видяхме красивото Ти лице, украсено с къдрици коса, обеците, падащи върху 
страните Ти, нектара на устните Ти и хубостта на Твоята усмивка. В действителност, 
понеже бяхме прегръщани от ръцете Ти, които ни правят смели, и сме виждали гръдта 
Ти, която е прекрасна и широка, ние Ти се отдадохме.”363 

ЧЧ Мадхя 24.51: Цариците в Дварака, начело с Рукмини, също са привлечени към 
Кришна, просто като слушат за Неговата трансцендентална красота и качества. 

ЧЧ Мадхя 24.52: "О най-прекрасни Кришна, аз слушах от другите за Твоите 
трансцендентални качества и затова телесните ми страдания са облекчени. Ако някой 
види неземната Ти хубост, очите му са добили всичко ценно в живота. О непогрешими, 
аз изгубих срам, след като чух за Твоите трансцендентални качества, и съм привлечена 
от Теб.”364 

ЧЧ Мадхя 24.53: Бог Кришна привлича ума дори на богинята на щастието просто като 
свири на трансценденталната си флейта. 

ЧЧ Мадхя 24.54: "О Господи, ние не знаем как змията Калия получи възможността да 
бъде докосната от прахта на Твоите лотосови нозе. За да постигне тази цел, богинята на 
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щастието извършваше отречения векове наред, отказвайки се от всички други желания 
и спазвайки строги обети. Наистина не знаем как тази змия Калия се сдоби с такъв 
шанс.”365 

ЧЧ Мадхя 24.55: Кришна привлича умовете не само на гопите и на богините на 
щастието, но също и умовете на младите девойки в трите свята. 

ЧЧ Мадхя 24.56: "Мой скъпи Боже Кришна, къде е онази жена в трите свята, която 
няма да бъде запленена от ритмите на сладките песни, леещи се от Твоята флейта? Коя 
не би отпаднала от пътя на целомъдрието? Твоята красота е най-велика в трите свята. 
Виждайки красотата Ти, дори кравите, птиците, животните и дърветата в горите 
застиват от щастие.”366 

ЧЧ Мадхя 24.57: Вриндаванските жени, които са на нивото на по-възрастни 
закрилнички, са привлечени към Кришна майчински. Вриндаванските мъже са 
привлечени като слуги, приятели и бащи. 

ЧЧ Мадхя 24.58: Качествата на Кришна пленяват и привличат всичко, било то живо 
или неживо. Дори птиците, животните и дърветата са привлечени към качествата на 
Кришна. 

ЧЧ Мадхя 24.59: "Макар думата „хари” да има множество различни значения, две от 
тях са най-важни. Едното значение е, че Богът отнема всички неблагоприятни неща от 
Своя предан, а второто е, че привлича ума с екстатичната божествена любов. 

ЧЧ Мадхя 24.60: Когато по един или друг начин преданият винаги и навсякъде помни 
Върховния Бог, Бог Хари отнема четирите условия за страдание от живота му. 

ЧЧ Мадхя 24.61: "Както цялото гориво изгаря на пепел от разгорелия се огън, така 
всички греховни последици са напълно изтрити, когато някой се заеме с предано 
служене на Мен.”367 

ЧЧ Мадхя 24.62: По този начин, когато всички греховни последици са унищожени по 
милостта на Върховния Бог, човек постепенно надмогва всякакви пречки по пътя на 
преданото служене, както и невежеството, възникващо от тези пречки. След това той 
изцяло проявява своята изначална любов към Бога чрез предано служене по девет 
различни начина — слушане, възпяване и т.н. 

ЧЧ Мадхя 24.63: Когато преданият е свободен от всички греховни материални 
дейности, Кришна увлича тялото, ума и сетивата му в Свое служене. Затова Кришна е 
много милостив, а трансценденталните му качества са много привлекателни. 

ЧЧ Мадхя 24.64: Когато умът, сетивата и тялото на някого бъдат привлечени от 
трансценденталните качества на Хари, той изоставя четирите принципа на материалния 
успех. Така Аз обясних основните значения на думата „хари”. 
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ЧЧ Мадхя 24.65: Когато съюзът „ча” [„и”] и наречието „апи” [„макар”] се добавят към 
този стих, стихът може да придобие каквото значение човек иска да му придаде. 

ЧЧ Мадхя 24.66: Думата „ча” може да бъде разтълкувана по седем начина. 

ЧЧ Мадхя 24.67: "Думата „ча” ["и"] се използва, за да свърже дума или изречение с 
предишната дума или изречение, да придаде усещане за съвкупност, да подпомогне 
значението, да даде общо разбиране, да предположи друго усилие или напън, или да 
запълни метриката на стиха. Използва се също и в смисъл на сигурност.”368 

ЧЧ Мадхя 24.68: Има седем основни значения на думата „апи”. Те са следните. 

ЧЧ Мадхя 24.69: "Думата „апи” се използва в смисъл на вероятност, въпрос, съмнение, 
неодобрение, съвкупност, подобаващо приложение на нещата, и екстравагантност.”369 

ЧЧ Мадхя 24.70: Описах различните значения на единадесетте отделни думи. Сега 
нека дам пълния смисъл на шлоката, приложим на различни места. 

ЧЧ Мадхя 24.71: Думата „брахма” индикира сумум бонум, най-висшето благо, 
Абсолютната Истина, която е по-велика от всички останали истини. Тя е изначалната 
идентичност и нищо не може да се сравнява с тази Абсолютна Истина. 

ЧЧ Мадхя 24.72: "Поднасям почтителните си поклони на Абсолютната Истина, сумум 
бонум. Той е всепроникващият, всенарастващ обект на медитация за великите йоги. 
Той е неизменен и е душата на всички.”370 

ЧЧ Мадхя 24.73: Правилното значение на думата „брахма” е Върховната Божествена 
Личност, втори като когото няма и без когото нищо не съществува. 

ЧЧ Мадхя 24.74: "Мъдрите трансценденталисти, които познават Абсолютната Истина, 
казват, че тя е недвойствено знание и се нарича безличностен Брахман, локализирана 
Параматма и Божествена Личност.”371 

ЧЧ Мадхя 24.75: Тази неповторима Абсолютна Истина, е Бог Кришна, Върховната 
Божествена Личност. Той е върховната истина в миналото, настоящето и бъдещето. За 
това свидетелстват всички разкрити писания. 

ЧЧ Мадхя 24.76: "Преди това космическо творение единствено Аз съществувах и 
нямаше никакви явления, били те груби, фини или първични. След сътворението 
единствено Аз съществувам във всичко, и след сътворението единствено Аз оставам 
завинаги.”372 
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ЧЧ Мадхя 24.77: Думата „атма” [„Аз”] указва най-висшата истина, Кришна. Той е 
всепроникващият свидетел на всичко и е върховната форма. 

ЧЧ Мадхя 24.78: "Хари, Божествената Личност, е всепроникващият изначален 
източник на всичко; затова Той е Свръхдушата на всичко.”373 

ЧЧ Мадхя 24.79: Има три начина да се постигнат лотосовите нозе на Абсолютната 
Истина, Кришна. Съществува процесът на философското размишление, практиката на 
мистичната йога и извършването на предано служене. Всеки от тях има своите 
различни характеристики. 

ЧЧ Мадхя 24.80: Абсолютната Истина е една и съща, ала в зависимост от процеса, 
посредством който някой Го разбира, Той се проявява в три форми — като Брахман, 
Параматма и Бхагаван, Върховната Божествена Личност. 

ЧЧ Мадхя 24.81: ""Мъдрите трансценденталисти, които познават Абсолютната 
Истина, казват, че тя е недвойствено знание и се нарича безличностен Брахман, 
локализирана Параматма и Божествена Личност.”374 

ЧЧ Мадхя 24.82: Макар думите „брахма” и „атма” да указват Кришна, прякото им 
значение касае единствено безличностния Брахман и съответно Свръхдушата. 

ЧЧ Мадхя 24.83: Ако някой следва пътя на философското размишление, Абсолютната 
Истина се проявява като безличностния Брахман, а ако следва пътя на мистичната йога, 
Той се проявява като Свръхдушата. 

ЧЧ Мадхя 24.84: Има два вида предани дейности — спонтанни и регулирани. Чрез 
спонтанно предано служене човек достига изначалната Божествена Личност, Кришна, а 
чрез регулирания процес достига експанзиите на Върховната Божествена Личност. 

ЧЧ Мадхя 24.85: Извършвайки спонтанно предано служене във Вриндавана, човек 
достига изначалната Върховна Божествена Личност, Кришна. 

ЧЧ Мадхя 24.86: "Върховната Божествена Личност, Кришна, синът на майка Яшода, е 
достижим за онези предани, които са заети със спонтанно любящо служене, но не е 
толкова лесно да бъде достигнат от умозрителните философи, от онези, които са 
устремени към себереализация чрез строги отречения и покаяния, нито от онези, които 
считат тялото за едно и също с аза.”375 

ЧЧ Мадхя 24.87: Извършвайки регулирано предано служене, човек става спътник на 
Нараяна и постига Ваикунтхалоките, духовните планети в духовното небе. 

ЧЧ Мадхя 24.88: "Тези, които разговарят за дейностите на Бог Кришна, са на най-
високото ниво на духовния живот и проявяват признаци като сълзи в очите и радостен 
трепет в тялото. Такива хора отдават предано служене на Кришна, без да изпълняват 
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правилата и предписанията на мистичната йога система. Те притежават всички духовни 
качества и се издигат до планетите Ваикунтха, които съществуват над нас.”376 

ЧЧ Мадхя 24.89: Преданите се делят на три категории — акама [лишени от желания], 
мокша-кама [желаещи освобождение] и сарва-кама [желаещи материално 
съвършенство]. 

ЧЧ Мадхя 24.90: "Онзи, който е истински интелигентен, независимо дали е поклонник, 
лишен от материални желания, карми, желаещ всякакви материални облаги, или гяни, 
жадуващ освобождение, трябва сериозно да се заеме с бхакти-йога за удовлетворение 
на Върховния Бог.”377 

ЧЧ Мадхя 24.91: Значението на думата „удара-дхи” е буддхиман — интелигентен или 
съобразителен. Затова дори заради собственото си сетивно наслаждение той се заема с 
предано служене на Бог Кришна. 

ЧЧ Мадхя 24.92: Останалите процеси не могат да доведат до резултати, не са ли 
свързани с преданото служене. Преданото служене, обаче, е толкова силно и 
независимо, че може да дари на човека всички желани резултати. 

ЧЧ Мадхя 24.93: С изключение на преданото служене, всички останали методи за 
себереализация за като празните бозки на врата на коза. Затова интелигентният човек 
прибягва единствено към преданото служене, изоставяйки всички други процеси на 
себеосъзнаване. 

ЧЧ Мадхя 24.94: "О най-добър сред Бхаратите [Арджуна], четири вида благочестиви 
хора Ми отдават предано служене — лишените от желания, жадните за богатства, 
любознателните и тези, които търсят знание за Абсолюта.”378 

ЧЧ Мадхя 24.95: Материалистичните отдадени се заемат с предано служене и 
обожават Кришна когато са нещастни или се нуждаят от пари. Тези, които наистина са 
любопитни да разберат върховния източник на всичко и тези, които търсят знание, са 
наречени трансценденталисти, тъй като желаят избавление от всички материални 
замърсявания. 

ЧЧ Мадхя 24.96: Понеже са стъпили на благочестива основа, всички тези четири типа 
люде трябва да бъдат считани за изключителни късметлии. Такива хора постепенно 
изоставят материалните желания и стават чисти предани. 

ЧЧ Мадхя 24.97: Човек се издига до нивото на духовния живот по милостта на някой 
ваишнава, истински духовен учител, и по специалната милост на Кришна. На това ниво 
човек изоставя всичките си материални желания и общуването с нежелателни хора. 
Така той се издига до стъпалото на чистото предано служене. 

                                                 
376 Шримад Бхагаватам 3.15.25 

377 Шримад Бхагаватам 2.3.10 

378 Бхагавад Гита 7.16 



  462

ЧЧ Мадхя 24.98: "Интелигентните, които са разбрали Върховния Бог в компанията на 
чистите предани и са се освободили от лошото, материално общуване, никога не 
избягват да слушат за Божията слава, дори да са чули за нея само веднъж.”379 

ЧЧ Мадхя 24.99: Да мамиш себе си и останалите се нарича каитава. Общуването с 
тези, които мамят по такъв начин, се нарича духсанга, лошо общуване. Онези, които 
желаят нещо различно от служенето на Кришна, също се наричат духсанга, лоша 
компания. 

ЧЧ Мадхя 24.100: "Великото писание „Шримад Бхагаватам”, съставено от Махамуни 
Вясадева въз основата на четири първоначални стиха, описва най-възвишените и 
добросърдечни предани и напълно отхвърля измамните пътища на материално 
мотивираната религиозност. То излага най-висшите принципи на вечната религия, 
които действително могат да облекчат тристранните страдания на живото същество и 
да му дарят най-върховната благодат на пълния разцвет и знание. Онези, които са 
готови да слушат посланието на това писание в смирено настроение на служене, могат 
веднага да уловят Върховния Бог в сърцата си. Затова няма нужда от друго писание 
освен „Шримад Бхагаватам”.380 

ЧЧ Мадхя 24.101: Представката „пра” в думата „проджджхита” специално касае 
онези, които желаят освобождение или сливане с Върховния. Трябва да се знае, че 
подобно желание е най-голямата измамна наклонност. Великият коментатор Шридхара 
Свами е обяснил този стих по такъв начин. 

ЧЧ Мадхя 24.102: Когато милостивият Бог Кришна разбере, че глупавият поклонник 
желае материално благоденствие, Той благоразположено му дарява подслона на Своите 
лотосови нозе. По такъв начин Богът покрива нежелателните амбиции на предания. 

ЧЧ Мадхя 24.103: "Когато Кришна бъде помолен да изпълни нечие желание, Той 
несъмнено го прави, ала не дарява нищо, което, след като бъде вкусено, би накарало 
човека да Го моли отново и отново да изпълнява подобни желания. Когато човек има и 
други желания, но се заеме в служене на Бога, Кришна насила му дарява подслона на 
лотосовите си нозе, където той ще забрави всички останали желания.”381 

ЧЧ Мадхя 24.104: Общуването с някой предан, милостта на Кришна и самата природа 
на преданото служене помагат на човека да изостави всяка нежелателна компания и 
постепенно да се издигне до нивото на божествената любов. 

ЧЧ Мадхя 24.105: Така Аз постепенно ще обясня всички думи в стиха атмарама. Нека 
се знае, че всички тези думи служат, за да направят човек способен да вкуси 
трансценденталните качества на Кришна. 

ЧЧ Мадхя 24.106: Направих всички тези обяснения просто, за да дам някои индикации 
за смисъла на стиха. Сега нека обясня истинското значение на този стих. 
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ЧЧ Мадхя 24.107: Има два вида поклонници по пътеката на умозрителната философия 
— единият се нарича брахма-упасака, почитател на безличностния Брахман, а другият 
се нарича мокшаканкши, такъв, който желае освобождение. 

ЧЧ Мадхя 24.108: Има три вида хора, които обожават безличностния Брахман. 
Единият е начинаещият, вторият е този, чиито мисли са вглъбени в Брахман, а третият 
е онзи, който действително се е слял с имперсоналния Брахман. 

ЧЧ Мадхя 24.109: Човек не може да постигне освобождение просто чрез философски 
разсъждения, лишени от предано служене. Обаче, ако някой отдава предано служене, 
той автоматично е на нивото на Брахман. 

ЧЧ Мадхя 24.110: Обикновено онзи, който извършва предано служене, е привлечен 
надалеч от нивото на безличностния Брахман. Той получава трансцендентално тяло, за 
да се заеме със служене на Кришна. 

ЧЧ Мадхя 24.111: Когато някой получи духовно тяло на отдаден, той може да помни 
трансценденталните качества на Кришна. Просто като е привлечен от 
трансценденталните качества на Кришна, човек става чист предан, зает в служене на 
Него. 

ЧЧ Мадхя 24.112: "Дори една освободена душа, сляла се с безличностното сияние на 
Брахман, е привлечена от забавленията на Кришна. Затова тя поставя мурти и отдава 
служене на Бога.”382 

ЧЧ Мадхя 24.113: Макар Шукадева Госвами и четиримата Кумари да бяха неспирно 
вглъбени в мисълта за безличностния Брахман и да бяха брахмавади, при все това те 
бяха привлечени от трансценденталните забавления и качества на Кришна. Затова по-
късно станаха предани на Кришна. 

ЧЧ Мадхя 24.114: Умовете на четиримата Кумари бяха привлечени от уханието на 
цветята, поднесени в лотосовите нозе на Кришна. Привлечени по такъв начин от 
трансценденталните качества на Кришна, те се заеха с чисто предано служене. 

ЧЧ Мадхя 24.115: "Когато ветрецът, носещ аромата на листа туласи и шафран от 
лотосовите нозе на лотосооката Божествена Личност влезе през ноздрите в сърцата на 
тези мъдреци [Кумарите], те преживяха промяна както в тялото, така и в ума, макар да 
бяха привързани към разбирането за безличностния Брахман.”383 

ЧЧ Мадхя 24.116: По милостта на Шрила Вясадева, Шукадева Госвами бе привлечен 
от забавленията на Бог Кришна. Привлечен от трансценденталните качества на 
Кришна, той също стана отдаден и се зае в служене. 
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ЧЧ Мадхя 24.117: "Привлечен изключително силно към трансценденталните 
забавления на Бога, умът на Шукадева Госвами бе развълнуван от Кришна съзнание. 
Затова той започна да изучава „Шримад Бхагаватам” по милостта на баща си.”384 

ЧЧ Мадхя 24.118: Още от самото си раждане деветимата велики мистични йоги 
[Йогендрите] бяха имперсонални философи на Абсолютната Истина. Ала понеже 
научиха за качествата на Бог Кришна от Бог Брахма, от Бог Шива и от великия мъдрец 
Нарада, те също станаха отдадени на Кришна. 

ЧЧ Мадхя 24.119: В Единадесета Песен на „Шримад Бхагаватам” има пълно описание 
на преданото служене на деветимата Йогендри, които отдаваха предано служене тъй 
като бяха привлечени от трансценденталните качества на Бога. 

ЧЧ Мадхя 24.120: "Деветимата Йогендри влязоха в компанията на Бог Брахма и 
научиха от него истинския смисъл на най-извисените ведически произведения, 
Упанишадите. Макар Йогендрите вече да бяха запознати с ведическото знание, те 
заликуваха в Кришна съзнание просто като слушаха Брахма. Затова поискаха да влязат 
в Дварака, обителта на Кришна. По такъв начин те в крайна сметка постигнаха мястото, 
познато като Ранга-кшетра.”385 

ЧЧ Мадхя 24.121: Онези, които искат да се слеят с безличностния Брахман, също се 
делят на три категории — такива, които искат да бъдат освободени, такива, които вече 
са освободени и такива, които са осъзнали Брахман. 

ЧЧ Мадхя 24.122: Има много хора в този материален свят, които желаят 
освобождение, и с тази цел отдават предано служене на Бог Кришна. 

ЧЧ Мадхя 24.123: "Тези, които искат да се избавят от ноктите на материята, изоставят 
обожанието на различните полубогове, които имат плашещи телесни черти. Такива 
умиротворени отдадени, които не завиждат на полубоговете, обожават различни форми 
на Върховната Божествена Личност, Нараяна.”386 

ЧЧ Мадхя 24.124: Ако тези, които са привързани към обожаване на полубоговете, имат 
щастието да общуват с преданите, тяхното спящо предано служене и благоговение пред 
качествата на Бога постепенно се пробуждат. По този начин те също се заемат с 
предано служене на Кришна и изоставят желанието за освобождение, както и 
желанието да се слеят с безличностния Брахман. 

ЧЧ Мадхя 24.125: "О мъдри и предани, макар този материален свят да има много 
недостатъци, в него има една добра възможност — общуването с отдадените. Такова 
общуване носи огромно щастие. Благодарение на това добро качество, силното ни 
желание да постигнем освобождение, сливайки се със сиянието на Брахман, 
отслабна.”387 
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ЧЧ Мадхя 24.126: Общувайки с великия светец Нарада, Шаунака и други велики 
мъдреци изоставиха желанието за освобождение и се заеха с предано служене на 
Кришна. 

ЧЧ Мадхя 24.127: Просто като срещне Кришна или като получи специалната милост 
на Кришна, човек може да изостави желанието за освобождение. Привлечен от 
трансценденталните качества на Кришна, той се заема със служене на Него. 

ЧЧ Мадхя 24.128: "В тази Дварака-дхама аз съм привлечен от Върховния Бог, Кришна, 
който е олицетворение на духовното блаженство. Просто като Го видя, чувствам 
огромно щастие. О, колко време изгубих, опитвайки се да постигна себереализация 
чрез имперсонално култивиране. Това ми навява скръб!”388 

ЧЧ Мадхя 24.129: Има много хора, които постигат освобождение още в този живот. 
Някои се освобождават чрез извършване на предано служене, а други – чрез процеса на 
философското умозрение. 

ЧЧ Мадхя 24.130: Онези, които се освобождават чрез предано служене, все повече и 
повече са привлечени от трансценденталните качества на Кришна. Така те се заемат в 
служене на Него. Онези, които се освобождават чрез умозрителния процес, в крайна 
сметка отново пропадат заради оскърбителни дейности. 

ЧЧ Мадхя 24.131: "О лотосооки, онези, които си мислят, че са освободени в този 
живот, но са лишени от предано служене към Теб, са с нечиста интелигентност. Макар 
да предприемат строги отречения и покаяния, издигайки се до духовната позиция да 
осъзнаят безличностния Брахман, те пропадат отново, тъй като пренебрегват 
обожанието на Твоите лотосови нозе.”389 

ЧЧ Мадхя 24.132: "Онзи, който е трансцендентално установен, незабавно осъзнава 
Върховния Брахман и се изпълва с радост. Той никога не скърби, нито жадува да 
притежава нещо, и е еднакво разположен към всички живи същества. В това състояние 
той постига чисто предано служене към Мен.”390 

ЧЧ Мадхя 24.133: "Макар да бях почитан от онези, които вървят по пътя на монизма, и 
да постигнах себереализация чрез системата йога, въпреки това насила бях превърнат в 
слугиня от един коварен момък, който постоянно се закача с гопите.”391 

ЧЧ Мадхя 24.134: Онзи, който е постигнал присъщата си позиция по силата на 
преданото служене, се сдобива с трансцендентално тяло дори още в този живот. 
Привлечен от трансценденталните качества на Бог Кришна, той изцяло се заема в 
служене на Неговите лотосови нозе. 
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ЧЧ Мадхя 24.135: "Живите същества и останалите енергии се вливат в Маха Вишну 
когато Богът ляга и прибира [унищожава] космическото проявление. Освобождение 
означава да бъдеш установен в своята вечна, изначална форма след като изоставиш 
променливите груби и фини тела.”392 

ЧЧ Мадхя 24.136: Противейки се на Кришна съзнание, човек става обусловен и 
боязлив, попадайки под влиянието на мая. Извършвайки предано служене с вяра, той се 
избавя от мая. 

ЧЧ Мадхя 24.137: "Когато живото същество е привлечено от материалната енергия, 
която е отделена от Кришна, то е надмогнато от страх. Понеже е отделено от 
Върховния Бог посредством материалната енергия, разбирането му за живота е 
преобърнато. С други думи, вместо да бъде вечен слуга на Кришна, то става съперник 
на Кришна. Това се нарича випаряйо ‘смритих. За да анулира тази грешка, онзи, който 
действително е мъдър и напреднал, почита Върховния Бог като свой духовен учител, 
обожаемо мурти и източник на живота. Така той обожава Бога чрез процеса на чистото 
предано служене.”393 

ЧЧ Мадхя 24.138: "Тази Моя божествена енергия, състояща се от трите гуни на 
материалната природа, е трудна за преодоляване. Ала онези, които са Ми се отдали, 
могат с лекота да я прекосят.”394 

ЧЧ Мадхя 24.139: Човек не постига освобождение без да отдава предано служене. 
Освобождението се постига единствено чрез предано служене. 

ЧЧ Мадхя 24.140: "Мой скъпи Боже, преданото служене към Теб е единственият 
благотворен път. Ако някой го изостави просто заради умозрителното знание или 
заради разбирането, че тези живи същества са духовни души и материалният свят е 
лъжовен, той си навлича огромни трудности и печели единствено обезпокоителни и 
неблагоприятни дейности. Постъпките му са като биене на плява, в която вече няма 
ориз. Усилията му стават безполезни.”395 

ЧЧ Мадхя 24.141: "О лотосооки, онези, които си мислят, че са освободени в този 
живот, но са лишени от предано служене към Теб, са с нечиста интелигентност. Макар 
да предприемат строги отречения и покаяния, издигайки се до духовната позиция да 
осъзнаят безличностния Брахман, те пропадат отново, тъй като пренебрегват 
обожанието на Твоите лотосови нозе.”396 
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ЧЧ Мадхя 24.142: "Ако някой просто запазва официална позиция в четирите варни и 
ашрами, но не обожава Върховния Бог Вишну, той пропада от надутото си положение в 
адско състояние.”397 

ЧЧ Мадхя 24.143: Когато някой е действително освободен, извършвайки предано 
служене, той винаги се ангажира в трансцендентално любящо служене на Бога. 

ЧЧ Мадхя 24.144: "Дори една освободена душа, сляла се с безличностното сияние  
Брахман, е привлечена към забавленията на Кришна. Затова тя поставя мурти и отдава 
служене на Бога.”398 

ЧЧ Мадхя 24.145: Тези шест вида атмарами се заемат с любящо служене към Кришна. 
Разновидностите служене са обозначени чрез добавянето на „ча” и също носят смисъла 
на „апи” [наистина]. 

ЧЧ Мадхя 24.146: Шестте вида атмарами отдават предано служене на Кришна без 
задни цели. Думите „мунаях” и '”сантах” указват онези, които са силно привлечени да 
медитират над Кришна. 

ЧЧ Мадхя 24.147: Думата „ниргрантхах” означава „без невежество” и „лишен от 
правила и предписания”. Значението, което е подходящо, може да се приложи. 

ЧЧ Мадхя 24.148: Употребата на думата „ча” на различни места придава различни 
значения. Освен тях има и друг смисъл, който е много важен. 

ЧЧ Мадхя 24.149: Макар че думите „атмарамаш ча” можеха да се повторят шест 
пъти, просто чрез добавяне на думата „ча” пет „атмарами” са премахнати. 

ЧЧ Мадхя 24.150: Затова няма нужда да се повтаря думата „атмарама” Веднъж е 
достатъчно, и тази единствена дума указва шест личности. 

ЧЧ Мадхя 24.151: "От думи, имащи една и съща форма и падежно окончание, се 
запазва единствено последната. Например, думата „рамах” се използва вместо „рамаш 
ча, рамаш ча, рамаш ча и т,н.”399 

ЧЧ Мадхя 24.152: От сборната употреба на думата „ча” става ясно, че всички 
атмарами и светци служат на Кришна и Го обожават. 

ЧЧ Мадхя 24.153: „Апи” добавено към думата „ниргрантхах” се използва за 
пояснение. Така Аз се опитах да изясня седем значения [на стиха атмарама]. 

ЧЧ Мадхя 24.154: Йоги, който обожава Свръхдушата вътре в себе си, също се нарича 
атмарама. Има два вида атмарама-йоги. 

                                                 
397 Шримад Бхагаватам 11.5.3 

398 Коментар на Шанкарачария към „Нрисимха-тапани Упанишад” 

399 Цитат от Сутрите на Панини 1.2.64 



  468

ЧЧ Мадхя 24.155: Двата вида атмарама-йоги се наричат сагарбха и нигарбха. Всеки 
от тези видове се дели на три; затова съществуват шест вида поклонници на 
Свръхдушата. 

ЧЧ Мадхя 24.156: "Някои йоги мислят за Бога в сърцата си като големината Му е 
около шест инча. Богът има четири ръце, в които държи раковина, боздуган, диск и 
лотосово цвете. Тези, които обожават тази форма на Вишну вътре в сърцата си, се 
наричат сагарбха-йоги.”400 

ЧЧ Мадхя 24.157: "Когато някой е в екстатична любов с Върховния Бог, сърцето му е 
разтопено от бхакти-йога и той чувства трансцендентално блаженство. Проявяват се 
телесни симптоми, а от плам в очите има сълзи. Така човек е овладян от духовно 
блаженство. Когато сърцето е прекалено силно поразено, медитативният ум, като 
рибарска кука, постепенно се отделя от обекта на медитацията.”401 

ЧЧ Мадхя 24.158: Чрез тези три подразделения на напредъка в йога — йогарурукшу, 
йогарудха и прапта-сиддхи — съществуват шест вида мистични йоги. 

ЧЧ Мадхя 24.159: „За онези свети личности, които искат да се издигнат до нивото на 
йогийското съвършенство, методът се състои в практикуване на системата йога чрез 
стриктно следване на регулиращите й принципи и упражняване на йогийските пози, 
асани и дихателни упражнения. А за онези, които вече са се издигнали до това ниво, 
методът се състои в поддържане на умствено равновесие [шама] чрез отхвърляне на 
всяка материална дейност и практикуване на медитация, за да се задържи умът върху 
Върховния Бог.”402 

ЧЧ Мадхя 24.160: "Когато човек повече не се интересува от това да действа за 
наслаждение на сетивата и когато се отрече от всички материални желания се казва, че 
той се намира в съвършена йога [йогарудха].”403 

ЧЧ Мадхя 24.161: Когато пречистеният йоги общува с отдадените, той се заема с 
предано служене на Бог Кришна, привлечен от трансценденталните качества на Бога. 

ЧЧ Мадхя 24.162: Значенията на думите „ча” и „апи” са уместни тук. Значенията на 
думите „муни” и „ниргрантха” са същите като преди. 

ЧЧ Мадхя 24.163: Думата „ахаитуки” винаги е подходяща за Върховния Бог, 
Урукрама. По този начин Аз описах тринадесет пълни значения [на стиха атмарама]. 

ЧЧ Мадхя 24.164: Тези тринадесет типа йоги и муни се наричат шанта-бхакти, тъй 
като отдават трансцендентално любящо служене на Върховния Бог на неутралното 
ниво. 
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ЧЧ Мадхя 24.165: Думата „атма” понякога означава „умът”. В такъв случай думата 
„атмарама” значи „човек, който се удовлетворява от умствени разсъждения”. Когато 
такъв човек общува с чист предан, той се заема с предано служене в лотосовите нозе на 
Кришна. 

ЧЧ Мадхя 24.166: "Онези, които следват пътя на великите, свети, мистични йоги се 
заемат с йогийския гимнастически процес и започват да обожават от корема, където се 
казва, че се намира Брахман. Такива хора се наричат шаркаракша, което означава, че се 
намират в грубо телесно разбиране. Съществуват и последователи на риши, познат като 
Аруна. Следвайки неговия път, те наблюдават дейността на артериите. Така постепенно 
се издигат до сърцето, където се намира финият Брахман, Параматма. Тогава те Го 
обожават. О, безгранични Ананта! По-добри от тях са мистичните йоги, които Те 
обожават от върха на главите си. Започвайки от корема и продължавайки през сърцето, 
те достигат върха на главата и преминават през брахма-рандхра, дупката най-отгоре на 
черепа. Така йогите достигат съвършеното ниво и вече не влизат в цикъла на раждането 
и смъртта.”404 

ЧЧ Мадхя 24.167: Привлечени от трансценденталните качества на Кришна, такива 
йоги стават велики светци. Тогава, невъзпрепятствани от процеса на йога, те се заемат с 
чисто предано служене. 

ЧЧ Мадхя 24.168: "”Атма” означава също и „усилие”. Привлечени от 
трансценденталните качества на Кришна, някои светци полагат големи усилия, за да 
достигнат до точката да Му отдават служене. 

ЧЧ Мадхя 24.169: "Трансценденталната позиция не може да се достигне чрез бродене 
нагоре-надолу от Брахмалока и Сатялока до Паталалока. Ако някой действително е 
интелигентен и мъдър, той трябва да се стреми да достигне тази рядка 
трансцендентална позиция. По силата на времето човек добива всяко материално 
щастие, достъпно в четиринадесетте свята, също както добива и нещастие с течение на 
времето. Ала понеже духовното съзнание не се постига по такъв начин, човек трябва да 
се стреми към него.”405 

ЧЧ Мадхя 24.170: "Онези, които жадуват да пробудят духовното си съзнание и затова 
имат неизменна, неотклонна интелигентност, без съмнение съвсем скоро достигат 
желаната цел на живота.”406 

ЧЧ Мадхя 24.171: Думата „ча” може да се използва на мястото на „апи”, което 
подчертава нещо. Тогава това означава, че без искрено усилие в преданото служене, 
човек не може да постигне любов към Бога. 

ЧЧ Мадхя 24.172: "Съвършенството в предаността се постига много трудно по две 
причини. Първо, докато човек не е привързан към Кришна, той не може да постигне 
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съвършенство в предаността дори и да отдава предано служене в продължение на дълго 
време. Второ, Кришна лесно не дарява съвършенство в преданото служене.”407 

ЧЧ Мадхя 24.173: "На онези, които постоянно са посветени на това да Ми служат с 
любов, Аз давам разбирането, чрез което могат да дойдат при Мен.”408 

ЧЧ Мадхя 24.174: Друго значение на „атма” е дхрити или издръжливост. Човек, 
който полага усилия с постоянство, е атмарама. С търпение такъв човек се заема с 
предано служене. 

ЧЧ Мадхя 24.175: Думата „муни” значи още „птица” и „пчела”. Думата „ниргрантха” 
касае глупците. По милостта на Кришна подобни създания влизат в досег със садху 
[духовен учител] и така се заемат с предано служене. 

ЧЧ Мадхя 24.176: "Моя скъпа майко, в гората всички птици, след като кацнат на някое 
красиво клонче, затварят очи и, без да са привлечени от никакъв друг звук, просто 
слушат вибрацията от флейтата на Кришна. Такива птици трябва да са на същото ниво 
като великите светци.”409 

ЧЧ Мадхя 24.177: "О, олицетворение на щастието! О, изначална Божествена Личност, 
всички тези пчели пеят за Твоята трансцендентална слава, която ще пречисти цялата 
вселена. Те следват пътя Ти из гората и Те обожават. Всъщност, те до една са свети 
личности, ала сега са приели облика на пчели. Макар Ти да си играеш като човек, те не 
могат да забравят, че си тяхното обожаемо божество.”410 

ЧЧ Мадхя 24.178: "Всички жерави и лебеди във водата са омаяни от мелодичните 
песни на флейтата на Кришна. Те идват наблизо и обожават Върховния Бог с пълно 
внимание. Уви, те затварят очи и остават напълно безмълвни.” 

ЧЧ Мадхя 24.179: "Кирати, Хуни, Андхри, Пулинди, Пуккаши, Абхири, Шумбхи, 
Явани и представителите на расите Кхаша, а дори и другите, привикнали към порочни 
дейности, могат да бъдат пречистени, приемайки подслона на преданите на Бога, 
понеже Той е върховната сила. Моля се да поднеса почтителните си поклони на 
Него.”411 

ЧЧ Мадхя 24.180: Думата „дхрити” се използва също и когато някой е съвършен в 
знанието. Когато, заради това, че е постигнал лотосовите нозе на Върховния Бог, човек 
не изпитва материални страдания, той достига маха-пурна, най-висшето ниво на 
съвършенство. 

ЧЧ Мадхя 24.181: "Дхрити е удовлетворението, което се чувства при отсъствието на 
страдания и при постигането на знание за Върховния Бог и чиста любов към Него. 
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Скръбта от непостигането на целта или от загубата на нещо вече постигнато не могат 
да повлияят на подобно пълно удовлетворение.”412 

ЧЧ Мадхя 24.182: Един предан на Кришна никога не е в нещастно състояние, нито има 
някакви други желания освен да служи на Кришна. Той е опитен и напреднал. Изпитва 
трансценденталното блаженство на любовта към Кришна и винаги е зает в служене на 
Него в пълно съвършенство. 

ЧЧ Мадхя 24.183: "Моите предани, удовлетворили желанията си като Ми служат, не 
приемат четирите вида освобождение, които лесно се добиват чрез подобно служене. 
Защо им е тогава да приемат наслади, които изтляват с хода на времето?”413 

ЧЧ Мадхя 24.184: В този материален свят всички живи същества са притеснени от 
мъждукащото си положение. Преданият, обаче, е установен в служене в лотосовите 
нозе на Бога, господаря на сетивата. Такъв човек пребивава в постоянство и търпение. 

ЧЧ Мадхя 24.185: Думата „ча” се използва за наблягане, а думата „апи” – за да 
обозначи съвкупност. Така трябва да се разбере, че дори глупавите създания  [като 
птиците и неграмотните] също могат да пребивават в постоянство и да се заемат с 
предано служене на Кришна 

ЧЧ Мадхя 24.186: Думата „атма” се използва също и за определен вид 
интелигентност. Тъй като всички живи същества като цяло притежават малко или 
много някаква интелигентност, всички те са включени. 

ЧЧ Мадхя 24.187: Всеки има някаква интелигентност, а онзи, който оползотворява 
тази интелигентност, се нарича атмарама. Има два вида атмарами. Единият е 
образован учен и философ, а другият е неук, неграмотен глупец. 

ЧЧ Мадхя 24.188: По милостта на Кришна и чрез общуване с преданите, човек 
увеличава привличането си към чистото предано служене и интелигентността си за 
него; затова той изоставя всичко и се заема в служене на лотосовите нозе на Кришна и 
на Неговите чисти предани. 

ЧЧ Мадхя 24.189: "Аз [Кришна] съм първоначалният източник на всичко. Всичко 
извира от Мен. Мъдрият, който съвършено знае това, се заема в служене на Мен с 
любов и преданост.”414 

ЧЧ Мадхя 24.190: "Жени, шудри, диви планински племена, ловци и много други, 
родени в низши семейства, също както птици и зверове, могат да се заемат със служене 
на Върховния Бог, чийто дела са удивителни, да следват пътя на преданите и да се учат 
от тях. Въпреки че океанът на невежеството е огромен, те все пак могат да го прекосят. 
Какво трудно има тогава за онези, които са напреднали във ведическото знание?”415 
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ЧЧ Мадхя 24.191: Взимайки предвид всичко това, когато някой се заеме със служене в 
лотосовите нозе на Кришна, Кришна му дава интелигентността, с чиято помощ той 
може постепенно да напредва към съвършенство в служенето на Бога. 

ЧЧ Мадхя 24.192: "На онези, които постоянно са посветени на това да Ми служат с 
любов, Аз давам разбирането, чрез което могат да дойдат при Мен.”416 

ЧЧ Мадхя 24.193: За да се издигне човек до нивото на преданото служене, той трябва 
да съблюдава следните пет принципа: общуване с преданите, заетост в служене на Бог 
Кришна, четене на „Шримад Бхагаватам”, възпяване на светите имена и живеене във 
Вриндавана или Матхура. 

ЧЧ Мадхя 24.194: Спящата любов към Кришна постепенно се пробужда у оногова, 
който е поне мъничко напреднал в някой от тези пет процеса и е интелигентен. 

ЧЧ Мадхя 24.195: "Силата на тези пет принципа е изключително удивителна и трудна 
за разбиране. Дори и да няма вяра в тях, човек, който не извършва оскърбления, може 
да пробуди спящата си любов към Кришна просто като е малко свързан с тях.”417 

ЧЧ Мадхя 24.196: Ако човек действително е великодушен и интелигентен, той може да 
напредне и да постигне съвършенство в преданото служене дори да има материални 
желания и да служи на Бога с някакъв мотив. 

ЧЧ Мадхя 24.197: "Независимо дали желае нещо или нищо, или пък иска да се слее с 
битието на Бога, човек е интелигентен единствено ако обожава Бог Кришна, Върховния 
Господ, отдавайки трансцендентално любящо служене.”418 

ЧЧ Мадхя 24.198: Преданото служене е толкова могъщо, че когато някой се заеме с 
него, той постепенно изоставя всички материални желания и е напълно привлечен от 
лотосовите нозе на Кришна. Всичко това се случва поради привличането към 
трансценденталните качества на Бога. 

ЧЧ Мадхя 24.199: "Когато Кришна бъде помолен да изпълни нечие желание, Той 
несъмнено го прави, ала не дарява нищо, което, след като бъде вкусено, би накарало 
човека да Го моли отново и отново да изпълнява подобни желания. Когато човек има и 
други желания, но се заеме в служене на Бога, Кришна насила му дарява подслона на 
лотосовите си нозе, където той ще забрави всички останали желания.”419 

ЧЧ Мадхя 24.200: Друго значение на думата „атма” е „характерната природа на 
някого”. Всеки, който се наслаждава на своя определен тип природа, се нарича 
атмарама. Затова всички живи същества, били те подвижни или неподвижни, също се 
наричат атмарама. 
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ЧЧ Мадхя 24.201: Изначалната природа на всяко живо същество е да счита себе си за 
вечен слуга на Кришна. Ала под въздействието на мая, то се смята за тялото и по такъв 
начин присъщата му позиция е покрита. 

ЧЧ Мадхя 24.202: В този случай с думата „ча” се има предвид думата „ева”. Думата 
„апи” може да се приеме в смисъл на съвкупност. Тогава смисълът на стиха ще бъде 
атмарама ева — т.е. „дори всички видове живи същества обожават Кришна.” 

ЧЧ Мадхя 24.203: Живите същества включват велики личности като четиримата 
Кумари, а също глупци от низша класа, дървета, растения, птици и зверове. 

ЧЧ Мадхя 24.204: Преданото служене на Вяса, Шука и на четиримата Кумари вече бе 
явно прославено. Сега нека обясня как неподвижните живи същества като дърветата и 
растенията са заети в предано служене на Бога. 

ЧЧ Мадхя 24.205: Всеки заслужава да получи милостта на Кришна — включително 
Вясадева, четиримата Кумари, Шукадева Госвами, ниско родените създания, дърветата, 
растенията и зверовете. По милостта на Кришна те се въздигат и се заемат със служене 
на Него. 

ЧЧ Мадхя 24.206: "Тази земя Вриндавана [Враджабхуми] е прославена днес, защото 
Твоите лотосови стъпала са докосвали пръстта и тревите й, ноктите на пръстите Ти са 
пипали дърветата и лианите, а милостивите Ти очи са поглеждали нейните реки, 
хълмове, птици и зверове. Гопите са били прегръщани от ръцете Ти, а дори богинята 
на щастието жадува за това. Сега всички тези неща са прославени.”420 

ЧЧ Мадхя 24.207: "Моя скъпа приятелко, Кришна и Баларама минават през гората, 
водейки кравите си и Своите приятели пастири. И двамата носят въжета, с които по 
време на доенето завързват задните крака на кравите. Когато засвирят на флейтите си, 
всички подвижни създания застиват, а неподвижните изпитват екстазна радост от 
сладката Им музика. Всички тези неща несъмнено са удивителни.”421 

ЧЧ Мадхя 24.208: "Растенията, лозниците и дърветата бяха изпълнени с плодове и 
цветове от екстатичната си любов към Кришна. Бяха толкова натежали, че се 
привеждаха. Те бяха развълнувани от такава дълбока любов към Кришна, че 
непрестанно лееха потоци от мед. Така гопите видяха всички гори на Вриндавана.”422 

ЧЧ Мадхя 24.209: "Кирати, Хуни, Андхри, Пулинди, Пуккаши, Абхири, Шумбхи, 
Явани и представителите на расите Кхаша, а дори и другите, привикнали към порочни 
дейности, могат да бъдат пречистени, приемайки подслона на преданите на Бога, 
понеже Той е върховната сила. Моля се да поднеса почтителните си поклони на 
Него.”423 
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ЧЧ Мадхя 24.210: Вече споменах тринадесет значения [на стиха атмарама]. Сега 
добавих още шест. Общо това прави деветнадесет. 

ЧЧ Мадхя 24.211: Вече обясних деветнадесет различни значения. Сега, моля те, чуй 
още значения. Думата „атма” се отнася също и за тялото и може да бъде разбрана по 
четири начина. 

ЧЧ Мадхя 24.212: "Онзи, който е с телесно разбиране, почита собственото си тяло като 
Брахман, ала влезе ли в досег с някой предан, той изоставя тази погрешна идея и се 
заема с предано служене на Бог Кришна. 

ЧЧ Мадхя 24.213: "Онези, които следват пътя на великите, свети, мистични йоги се 
заемат с йогийския гимнастически процес и започват да обожават от корема, където се 
казва, че се намира Брахман. Такива хора се наричат шаркаракша, което означава, че се 
намират в грубо телесно разбиране. Съществуват и последователи на риши, познат като 
Аруна. Следвайки неговия път, те наблюдават дейността на артериите. Така постепенно 
се издигат до сърцето, където се намира финият Брахман, Параматма. Тогава те Го 
обожават. О, безгранични Ананта! По-добри от тях са мистичните йоги, които Те 
обожават от върха на главите си. Започвайки от корема и продължавайки през сърцето, 
те достигат върха на главата и преминават през брахма-рандхра, дупката най-отгоре на 
черепа. Така йогите достигат съвършеното ниво и вече не влизат в цикъла на раждането 
и смъртта.”424 

ЧЧ Мадхя 24.214: Онези, които са в телесно разбиране, основно се занимават с 
плодоносни дейности. Тези, които извършват яги и ритуални церемонии, спадат към 
същата категория. Обаче когато такива хора влязат във връзка с чист предан, те 
изоставят плодоносните си занимания и изцяло се заемат със служене на Бога. 

ЧЧ Мадхя 24.215: "Ние току-що започнахме да изпълняваме тази плодоносна дейност, 
жертвения огън, ала заради множеството несъвършенства в дейността ни, не сме 
уверени в резултата й. Телата ни почерняха от дима, но всъщност ни радва нектарът от 
лотосовите нозе на Божествената Личност, Говинда, който ти раздаваш.”425 

ЧЧ Мадхя 24.216: Тапасвите, които предприемат строги отречения и покаяния, за да 
се издигнат до по-висшите планетарни системи, също са в тази категория. Когато 
такива хора влязат в досег с някой предан, те изоставят всички тези практики и се 
захващат да служат на Бог Кришна. 

ЧЧ Мадхя 24.217: "Вкусът към изпълненото с любов служене е като водата на река 
Ганг, която тече от нозете на Бог Кришна. С всеки изминал ден този вкус намалява 
резултата от греховните дейности, натрупани в периода на много раждания от тези, 
които извършват отречения.”426 

ЧЧ Мадхя 24.218: Докато човек се труди, намирайки се в телесно разбиране, той 
трябва да изпълнява тонове и тонове материални желания. Такъв човек се нарича 
                                                 
424 Шримад Бхагаватам 10.87.18 

425 Шримад Бхагаватам 1.18.12 

426 Шримад Бхагаватам 4.21.31 
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атмарама. Когато такъв атмарама получи милостта на Кришна, той изоставя своето 
тъй наречено себеудовлетворение и се заема с трансцендентално любящо служене на 
Бога. 

ЧЧ Мадхя 24.219: "[Когато бе благословен от Върховния Бог, Дхрува Махараджа 
каза:] „О мой Господи, понеже търсех властна материална позиция, аз извършвах 
сурови покаяния и отречения. Сега постигнах Теб, когото е трудно да постигнат 
великите полубогове, светите личности и царе. Търсех парче стъкло, а вместо това 
получих най-скъпоценното съкровище. Затова съм толкова удовлетворен, че не искам 
да Те моля за никаква благословия.”427 

ЧЧ Мадхя 24.220: В добавка към деветнадесетте значения на стиха, споменати преди, 
съществуват тези още четири значения, в които думата „атмарама” се приема, че 
означава „онези, които се трудят в телесно разбиране.” Това прави общо двадесет и 
три. Сега чуй още три значения, които са съвсем уместни. 

ЧЧ Мадхя 24.221: Както бе споменато по-горе, думата „ча” може да се използва в 
смисъл на „съвкупност”. Според това тълкувание, всички атмарами и муни са заети в 
служене на Кришна. Освен „съвкупност” има и друго значение на думата „ча”. 

ЧЧ Мадхя 24.222: Думата „ниргрантхах” може да се използва като прилагателно, а 
„апи” може да се използва в смисъл на сигурност. Например рамаш ча кришнаш ча 
означава, че и Рама, и Кришна се наслаждават да вървят из гората. 

ЧЧ Мадхя 24.223: Думата „ча” може също да указва, че междувременно се върши и 
нещо второстепенно. Този начин на разбиране на думата „ча” се нарича анвачайе. Един 
пример е: „О брахмачари, иди да събереш подаяния и същевременно доведи кравите.” 

ЧЧ Мадхя 24.224: Светите люде, които винаги медитират над Кришна, са заети с 
предано служене на Бога. Атмарамите също са заети в служене на Бога. Това е 
индиректният смисъл. 

ЧЧ Мадхя 24.225: Думата „ча” може също да се използва, за да изрази увереността, че 
единствено светите люде са заети да отдават предано служене на Кришна. В 
комбинацията „атмарама апи”, „апи” се използва в смисъл на отрицание. 

ЧЧ Мадхя 24.226: Думата „ниргрантха” може да бъде приета за прилагателно, 
видоизменящо „муни” и „атмарама”. Има друго значение, което можеш да научиш от 
Мен, насочващо към общуването с някой предан. Сега ще обясня как посредством 
общуване с преданите, дори един ниргрантха може да стане отдаден. 

ЧЧ Мадхя 24.227: Думата „ниргрантха”, съчетана с „апи” в смисъл на сигурност, 
означава човек, който е ловец по професия или е много беден. При все това, когато 
такъв човек общува с велик светец като Нарада, той се заема с предано служене на Бог 
Кришна. 

                                                 
427 Хари Бхакти Судходая 7.28 
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ЧЧ Мадхя 24.228: Думите „кришнарамаш ча” се отнасят до някой, който извлича 
наслада от мисълта за Кришна. Дори такъв човек да е ловец, той въпреки това 
заслужава почит и е най-добрият сред отдадените. 

ЧЧ Мадхя 24.229: Сега ще ти разкажа историята как един ловец станал велик отдаден 
благодарение на общуването с такава възвишена личност като Нарада Муни. От тази 
история може да се разбере величието на общуването с чистите предани. 

ЧЧ Мадхя 24.230: Веднъж, след като посетил Бог Нараяна на Ваикунтха, великият 
светец Нарада отишъл в Праяга, за да се окъпе там, където се вливат три реки — Ганг, 
Ямуна и Сарасвати. 

ЧЧ Мадхя 24.231: Нарада Муни видял, че на горската пътека лежи елен, пронизан от 
стрела. Краката му били счупени и той се превивал от силна болка. 

ЧЧ Мадхя 24.232: По-нататък Нарада Муни видял глиган, пронизан от стрела. 
Неговите крака също били счупени и той се превивал от болка. 

ЧЧ Мадхя 24.233: Вървейки още по-нататък, той видял заек, който също страдал. 
Нарада Муни изпитал голяма болка в сърцето, виждайки тези живи същества да се 
измъчват така. 

ЧЧ Мадхя 24.234: Когато Нарада Муни продължил още по-нататък, той видял зад едно 
дърво ловец. Ловецът държал стрели и бил готов да погуби още животни. 

ЧЧ Мадхя 24.235: Тялото на ловеца било мургаво. Очите му били червеникави и 
изглеждал свиреп. Сякаш надзорникът на смъртта, Ямараджа, стоял там с лък и стрели 
в дланите. 

ЧЧ Мадхя 24.236: Когато Нарада Муни свърнал от горската пътека и се отправил към 
ловеца, всички животни веднага го зърнали и побягнали. 

ЧЧ Мадхя 24.237: Когато всички животни избягали, ловецът искал да сгълчи Нарада с 
обидни слова, ала заради осанката на Нарада не можал да продума нищо оскърбително. 

ЧЧ Мадхя 24.238: Ловецът се обърнал към Нарада Муни: „О госвами! О велики 
светецо! Защо се отклони от главния път сред гората и дойде при мен? Просто като те 
видяха, всички животни, които ловувах, сега избягаха.” 

ЧЧ Мадхя 24.239: Нарада Муни отвърнал: „Изоставяйки пътя, аз дойдох при теб, за да 
уталожа едно съмнение, възникнало в ума ми. 

ЧЧ Мадхя 24.240: „Чудех се дали всички полумъртви глигани и други животни са 
твои?" Ловецът отговорил: „Да, това, което казваш, е така.” 

ЧЧ Мадхя 24.241: Тогава Нарада Муни попитал: „Защо не си убил съвсем животните? 
Защо си ги оставил полумъртви, пронизвайки телата им със стрели?” 

ЧЧ Мадхя 24.242: Ловецът отговорил: „Скъпи ми светецо, моето име е Мригари, враг 
на животните. Баща ми ме е учил да ги убивам по този начин. 
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ЧЧ Мадхя 24.243: Когато виждам полумъртвите животни да страдат, аз изпитвам 
голямо удоволствие.” 

ЧЧ Мадхя 24.244: Тогава Нарада Муни казал на ловеца: „Искам да те помоля за едно 
нещо.” Ловецът отвърнал: „Можеш да вземеш което животно ти харесва или каквото 
друго поискаш. 

ЧЧ Мадхя 24.245: Имам много кожи, ако ти се нравят. Ще ти дам еленова кожа, или 
пък тигрова?” 

ЧЧ Мадхя 24.246: Нарада Муни казал: „Не ми трябват кожи. Искам едно единствено 
нещо от теб като милостиня. 

ЧЧ Мадхя 24.247: Моля те от този ден насетне да убиваш животните напълно, а не да 
ги оставяш полумъртви.” 

ЧЧ Мадхя 24.248: Ловецът отговорил: „Скъпи господине, какво искаш от мен? Какво 
лошо има животните да лежат полумъртви? Би ли ми обяснил това моля?' 

ЧЧ Мадхя 24.249: Нарада Муни отвърнал: „Ако оставяш животните полумъртви, ти 
умишлено им причиняваш болка. Затова ще трябва да страдаш за изкупление.” 

ЧЧ Мадхя 24.250: Нарада Муни продължил: „Скъпи ми ловецо, работата ти е да 
убиваш животни. Това е леко оскърбително от твоя страна. Обаче когато съзнателно им 
причиняваш ненужна болка, оставяйки ги полумъртви, извършваш много тежки 
грехове.” 

ЧЧ Мадхя 24.251: Нарада Муни казал още: „Всички животни, които си убил и на които 
си причинил ненужна болка, ще те убиват едно след друго в следващия ти живот и 
живот след живот.” 

ЧЧ Мадхя 24.252: По този начин, благодарение на общуването с великия мъдрец 
Нарада Муни, ловецът бил донякъде убеден в греховността на действията си. Затова 
той малко се уплашил от нанесените оскърбления. 

ЧЧ Мадхя 24.253: Ловецът признал, че е убеден в греховността на постъпките си и 
казал: „Научен съм на този занаят от най-ранно детство. Сега се чудя как бих могъл да 
се избавя от тези безкрайно много греховни действия?” 

ЧЧ Мадхя 24.254: Ловецът продължил: „Мой скъпи господарю, моля те, кажи ми как 
да се освободя от последиците на греховния си живот? Сега аз напълно ти се отдавам и 
падам в твоите лотосови нозе. Моля те, спаси ме от греховните реакции.” 

ЧЧ Мадхя 24.255: Нарада Муни уверил ловеца: „Ако слушаш моите напътствия, аз ще 
намеря начин да бъдеш спасен.” 

ЧЧ Мадхя 24.256: Тогава ловецът казал: „Мой скъпи господарю, ще направя каквото 
ми кажеш.” Нарада незабавно му наредил: „Най-напред счупи лъка си!. След това ще ти 
кажа какво трябва да се направи.” 



  478

ЧЧ Мадхя 24.257: Ловецът отвърнал: „Ако счупя лъка си, как ще си изкарвам 
прехраната?” Нарада отговорил: „Не се притеснявай. Аз ще осигурявам цялата ти храна 
ежедневно.” 

ЧЧ Мадхя 24.258: Уверен по такъв начин от великия мъдрец Нарада Муни, ловецът 
строшил лъка си, начаса паднал в лотосовите нозе на светеца и напълно му се отдал. 
Тогава Нарада Муни го вдигнал с ръка и му дал напътствия за духовен напредък. 

ЧЧ Мадхя 24.259: После Нарада Муни посъветвал ловеца: „Върни се у дома и раздай 
всички богатства, които притежаваш, на чистите брахмани, познали Абсолютната 
Истина. След като раздадеш цялото си имане на брахманите, ти и съпругата ти трябва 
да напуснете дома, всеки само с по една дреха на гърба си.” 

ЧЧ Мадхя 24.260: Нарада Муни продължил: „Напуснете дома си и идете край реката. 
Там направи малка колиба, а пред нея посади растението туласи на повдигната 
платформа. 

ЧЧ Мадхя 24.261: След като посадиш фиданката туласи пред къщичката си, трябва 
всеки ден да обикаляте тази туласи, да й служите, като й давате вода и други неща, и 
постоянно да повтаряте Харе Кришна маха-мантра.”' 

ЧЧ Мадхя 24.262: Нарада Муни добавил: „Всеки ден ще изпращам достатъчно храна и 
за двама ви. Можете да вземете толкова храна, колкото ви се иска.” 

ЧЧ Мадхя 24.263: След това трите полумъртви животни били свестени от мъдреца 
Нарада. Животните скочили и бързо избягали. 

ЧЧ Мадхя 24.264: Когато ловецът видял полумъртвите животни да бягат, той 
действително бил поразен от удивление. Сетне поднесъл почтителните си поклони на 
мъдреца Нарада и се върнал у дома си. 

ЧЧ Мадхя 24.265: След това Нарада Муни продължил накъдето бил тръгнал. Когато 
ловецът се прибрал вкъщи, той последвал точно наставленията на духовния си учител, 
Нарада. 

ЧЧ Мадхя 24.266: Вестта, че ловецът е станал ваишнава се разпространила из селото. 
Всички селяни носели подаяния и ги давали на ваишнавата, който преди бил ловец. 

ЧЧ Мадхя 24.267: За един ден му донасяли храна, достатъчна за десет-дванадесет 
човека, ала ловецът и жена му приемали само колкото могат да изядат. 

ЧЧ Мадхя 24.268: Един ден, докато разговарял със своя приятел Парвата Муни, 
Нарада Муни го помолил да дойде заедно с него да посетят ученика му, ловеца. 

ЧЧ Мадхя 24.269: "Когато светите мъдреци приближили колибата на ловеца, той ги 
съзрял отдалеч. 

ЧЧ Мадхя 24.270: Той пламенно се затичал към духовния си учител, ала не можал да 
се просне в поклон, за да отдаде почитанията си, защото около краката му се щурали 
мравки. 
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ЧЧ Мадхя 24.271: Виждайки мравките, ловецът ги измел настрани с парче плат. След 
като изчистил мравките от земята, той се прострял ничком да отдаде почитта си. 

ЧЧ Мадхя 24.272: Нарада Муни казал: „Скъпи ми ловецо, подобно поведение не е 
никак учудващо. Човек, който отдава предано служене, автоматично избягва 
насилието. Той е най-добрият сред джентълмените. 

ЧЧ Мадхя 24.273: „О ловецо, добрите качества като ненасилие, които си развил, не са 
никак удивителни, тъй като онези, които са заети с предано служене на Бога, никога не 
са склонни да причиняват от завист болка другиму.”428 

ЧЧ Мадхя 24.274: После ловецът посрещнал двамата велики мъдреци в двора на 
къщичката си. Постлал им сламена рогозка и с голяма преданост ги помолил да седнат. 

ЧЧ Мадхя 24.275: Сетне донесъл вода и измил нозете им с голяма преданост, а после 
двамата със съпругата му изпили водата и я напръскали върху главите си. 

ЧЧ Мадхя 24.276: Когато ловецът възпявал Харе Кришна маха-мантра пред духовния 
си учител, тялото му треперело и сълзи бликали от очите му. Преливащ от екстатична 
любов, той вдигнал ръце и затанцувал, размахвайки дрехите си. 

ЧЧ мадхя 24.277: Когато Парвата Муни видял екстатичните признаци на любов у 
ловеца, той казал на Нарада: „Ти несъмнено си чинтамани.” 

ЧЧ Мадхя 24.278: Парвата Муни продължил: „Мой скъпи приятелю Нарада Муни, ти 
си прославен като мъдрец сред полубоговете. По твоята милост дори човек от низше 
потекло, като този ловец, може незабавно да се привърже към Бог Кришна.” 

ЧЧ Мадхя 24.279: Тогава Нарада Муни запитал ловеца: „Мой скъпи ваишнава, имаш 
ли с какво да се препитаваш?” Ловецът отвърнал: „Мой скъпи духовни учителю, когото 
ти изпратиш ми дава по нещичко, идвайки да ме види.” 

ЧЧ Мадхя 24.280: Бившият ловец казал: „Моля те, не пращай вече толкова много. 
Пращай само колкото е достатъчно за двама души, не повече.” 

ЧЧ Мадхя 24.281: Нарада Муни го похвалил, че не желае повече от дневната дажба 
храна и го благословил с думите: „Ти си щастливец!” Сетне Нарада Муни и Парвата 
Муни изчезнали от мястото. 

ЧЧ Мадхя 24.282: Ето, аз разказах случката с ловеца. Чувайки този разказ, човек 
разбира какво въздействие има общуването с преданите. 

ЧЧ Мадхя 24.283: Така ние открихме още три значения [на стиха атмарама]. Когато 
ги добавим към останалите тълкувания, общият брой на тълкуванията достига двадесет 
и шест. 

ЧЧ Мадхя 24.284: Има и още едно значение, което е изпълнено с разнообразие от 
смисли. В действителност има две груби значения и тридесет и две фини значения. 
                                                 
428 Цитат от Сканда Пурана 
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ЧЧ Мадхя 24.285: Думата „атма” се отнася до всички различни експанзии на 
Върховния Бог. Едната от тях е самата Върховна Божествена Личност, Кришна, а 
другите са различни инкарнации или експанзии на Кришна. 

ЧЧ Мадхя 24.286: Онзи, който винаги е зает в служене на Върховния Бог, се нарича 
атмарама. Има два вида атмарами. Единият е атмарама, зает в предписано предано 
служене, а другият е атмарама, зает в спонтанно предано служене. 

ЧЧ Мадхя 24.287: Както атмарамите, заети в предписано предано служене, така и 
тези, които са заети в спонтанно предано служене, се делят на по четири групи. Има 
вечни придружители, придружители станали съвършени посредством предано служене, 
както и практикуващи предано служене, наречени садхаки, които биват две 
разновидности. 

ЧЧ Мадхя 24.288: Тези, които практикуват предано служене, са или зрели, или 
незрели. Затова садхаките са два вида. Тъй като преданите, изпълняващи било 
предписано, било спонтанно предано служене са по четири групи във всяко от двете 
подразделения, общо са осем разновидности. 

ЧЧ Мадхя 24.289: Извършвайки предписано предано служене, човек се издига до 
нивото на вечно съвършен спътник, например слуга, приятел, висшестоящ или 
възлюбена жена. Всяко от тях има четири разновидности. 

ЧЧ Мадхя 24.290: Сред тези, които са се усъвършенствали чрез предано служене, има 
слуги, приятели, висшестоящи и любими жени. По същия начин има и четири типа 
зрели отдадени. 

ЧЧ Мадхя 24.291: В категорията на предписаното предано служене съществуват и 
незрели предани. Те също са четири вида. Така в предписаното предано служене общо 
има шестнадесет разновидности. 

ЧЧ Мадхя 24.292: По пътя на спонтанното предано служене също има шестнадесет 
категории отдадени. Така че има тридесет и два вида атмарами, радващи се на 
Върховния Бог по тези два пътя. 

ЧЧ Мадхя 24.293: Когато тези тридесет и два вида предани бъдат окачествени с 
думите  „муни”, „ниргрантха”, „ча” и „апи”, значенията могат да се разгръщат по 
разнообразни начини, в които да се навлиза в дълбоки подробности. 

ЧЧ Мадхя 24.294: Когато добавим двадесет и шестте вида предани към тези тридесет и 
два, общо стават петдесет и осем. Сега чуй от Мен още проявени значения. 

ЧЧ Мадхя 24.295: По този начин, като добавям думата „ча” към една дума след друга, 
Аз правя сложно-съставна дума. Така различните наименования на атмарамите могат 
да бъдат разгледани петдесет и осем пъти. 

ЧЧ Мадхя 24.296: По този начин човек може да повтори думата „атмарамах” с „ча” за 
всяко от петдесет и осемте значения. Следвайки изложеното преди това правило и 
отхвърляйки всички „ча”, освен последното, запазваме това, което представя всички 
значения. 
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ЧЧ Мадхя 24.297: "От думи, имащи една и съща форма и падежно окончание, се 
запазва единствено последната.”429 

ЧЧ Мадхя 24.298: Когато всички ча-кара, или добавени думи „ча” бъдат махнати, 
петдесет и осемте различни значения пак могат да се подразбират от едничката дума 
„атмарама”. 

ЧЧ Мадхя 24.299: "С множествената форма „врикшах” [„дървета”], се означават 
всички дървета като банян, смокиня, капиттха и манго.” 

ЧЧ Мадхя 24.300: Стихът атмарама е като изречението: ”В тази гора много различни 
дървета дават плод.” Всички атмарами отдават предано служене на Бог Кришна. 

ЧЧ Мадхя 24.301: След като произнесе думата „атмарамах” петдесет и осем пъти и 
добави „ча” в смисъл на съвкупност, човек може да добави думата „мунаях”. Това ще 
означава, че великите мъдреци също отдават предано служене на Бог Кришна. По този 
начин има петдесет и девет значения. 

ЧЧ Мадхя 24.302: После взимайки думата „ниргрантхах” и считайки „апи” в смисъл 
на поддържане, аз се опитах да обясня петдесет и деветото значение на стиха. 

ЧЧ Мадхя 24.303: Взимайки всички думи заедно, възниква още едно значение. 
Независимо дали човек е атмарама, велик мъдрец или ниргрантха, всеки трябва да се 
захване със служене на Бога. 

ЧЧ Мадхя 24.304: Думата „апи” тогава се използва в смисъл на утвърждение, а думата 
„ева” може да бъде произнесена четири пъти с четири думи. 

ЧЧ Мадхя 24.305: "Думите „урукрама”, „бхакти”, „ахайтуки” и „курванти” са 
добавени към думата „ева” отново и отново. Така е обяснено още едно значение. 

ЧЧ Мадхя 24.306: Сега дадох шестдесет различни смисли на стиха, ала има и още едно 
значение, което е съвсем очевидно. 

ЧЧ Мадхя 24.307: Думата „атма” касае също и живото същество, което има познание 
за своето тяло. Това е друг признак. От Бог Брахма чак до незначителната мравка, всеки 
е считан за междинна енергия на Бога. 

ЧЧ Мадхя 24.308: "Енергията на Бог Вишну се обобщава 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 пълна с невежество, винаги си личи в 
плодоносните дейности.”430 

                                                 
429 Цитат от Сутрите на Панини 1.2.64 

430 Цитат от Вишну Пурана 



  482

ЧЧ Мадхя 24.309: „Думата кшетрагя се отнася до живото същество, наслаждаващия 
се, господаря и материалната природа.”431 

ЧЧ Мадхя 24.310: Живите същества се скитат в различни форми на живот на различни 
планети, но ако имат шанса да общуват с чист предан [садху], те изоставят всички 
други занимания и се заемат със служене на Бог Кришна. 

ЧЧ Мадхя 24.311: Така Аз обясних шестдесет различни значения и целта на всички тях 
е служенето на Кришна. След като дадох толкова много примери, това е единственият 
смисъл. 

ЧЧ Мадхя 24.312: Сега, благодарение на общуването с теб, изплува още едно 
значение. Благодарение на твоето предано служене се надигат тези вълни от смисли. 

ЧЧ Мадхя 24.313: "[Бог Шива каза:] Аз може да знам, Шукадева Госвами, синът на 
Вясадева, може да знае; а Вясадева може да знае, може и да не знае „Шримад 
Бхагаватам”. Като цяло „Шримад Бхагаватам”, безупречната Пурана, може да бъде 
научена единствено чрез предано служене, а не чрез материална интелигентност, 
умозрителни методи или измислени коментари."432 

ЧЧ Мадхя 24.314: След като чу обясненията на всички различни значения на стиха 
атмарама, Санатана Госвами бе поразен от удивление. Той падна в лотосовите нозе на 
Шри Чайтаня Махапрабху и започна да отдава молитви. 

ЧЧ Мадхя 24.315: Санатана Госвами каза: "Мой скъпи Господи, Ти си Върховният Бог 
Кришна, синът на Махараджа Нанда. Цялата ведическа литература извира от Твоето 
дихание. 

ЧЧ Мадхя 24.316: Мой скъпи Боже, Ти си този, който изначално изрича „Бхагаватам”. 
Затова познаваш истинския му смисъл. Освен Теб никой друг не може да разбере 
поверителното значение на „Шримад Бхагаватам”. 

ЧЧ Мадхя 24.317: Шри Чайтаня Махапрабху отвърна: "Защо възхваляваш Мен? 
Трябва да разбереш трансценденталната позиция на „Шримад Бхагаватам”. Защо не 
смяташ това за важно? 

ЧЧ Мадхя 24.318: „Шримад Бхагаватам” е велик колкото самия Кришна, Върховния 
Бог и е подслон на всичко. Всеки един стих на „Шримад Бхагаватам”, всяка една негова 
сричка има разнообразни значения. 

ЧЧ Мадхя 24.319: „Шримад Бхагаватам” е даден под формата на въпроси и отговори. 
Така е стигнато до заключението. Слушайки въпросите и отговорите, човек остава 
удивен. 
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ЧЧ Мадхя 24.320: "Сега, след като Шри Кришна, Абсолютната Истина, господарят на 
всички мистични сили, замина за собствената си обител, кажи ни моля кой ще защитава 
религиозните принципи?”433 

ЧЧ Мадхя 24.321: "След като Бог Кришна замина за собствената си обител заедно с 
религиозните принципи и трансценденталното знание, тази Пурана, „Шримад 
Бхагаватам”, изгря като слънце в тази епоха на Кали, за да просветли онези, които са 
лишени от духовен взор.”434 

ЧЧ Мадхя 24.322: Така, досущ като някой безумец, Аз обясних значенията само на 
един стих. Не зная кой ще ги приеме за верни. 

ЧЧ Мадхя 24.323: Ако някой обезумее като Мен, той също би могъл да разбере 
значението на „Шримад Бхагаватам” чрез този процес.” 

ЧЧ Мадхя 24.324: С допрени длани Санатана Госвами каза: "Мой Господи, Ти ми 
заръча да напиша ръководство за дейностите на ваишнавите. 

ЧЧ Мадхя 24.325: Аз съм най-нищ сред людете. Нямам нито знание, нито добро 
поведение. Как е възможно да напиша авторитетни насоки за ваишнавските дейности?" 

ЧЧ Мадхя 24.326: После Санатана Госвами помоли Бога: "Моля Те, кажи ми лично как 
мога да напиша такава трудна книга за ваишнавското поведение. Моля Те, прояви се в 
сърцето ми. 

ЧЧ Мадхя 24.327: Ако Ти милостиво се проявиш в сърцето ми и лично ме насочваш в 
писането на книгата, тогава, макар да съм с низше потекло, мога да се надявам, че ще 
съм способен да я напиша. Ти можеш да сториш това, понеже си самият Върховен Бог 
и каквото повелиш е съвършено." 

ЧЧ Мадхя 24.328: Шри Чайтаня Махапрабху отговори: "Каквото искаш да направиш 
ще го сториш по правилен начин по милостта на Бог Кришна. Той ще прояви 
истинското значение. 

ЧЧ Мадхя 24.329: Понеже Ме питаш за резюме, моля те, чуй тези няколко насоки. В 
началото опиши как човек трябва да приеме подслон при истински духовен учител. 

ЧЧ Мадхя 24.330: Книгата ти трябва да описва характеристиките на автентичния 
учител, както и на истинския ученик. Тогава, преди да приеме духовен учител, човек 
може да се увери в позицията му. По същия начин и духовният учител може да е 
сигурен в позицията на ученика. Върховният Бог, Кришна, трябва да бъде описан като 
обект на обожание. Трябва да опишеш и биджа-мантрата за обожание на Кришна, 
също както и на Рама или на коя да е друга експанзия на Върховния Бог. 

ЧЧ Мадхя 24.331: Трябва да говориш за квалификациите, необходими за получаването 
на мантра, за съвършенството на мантрата, за пречистването на мантрата, за 
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посвещението, сутрешните задължения, помненето на Върховния Бог, за чистотата, 
миенето на устата и другите части на тялото. 

ЧЧ Мадхя 24.332: Трябва да опишеш как човек сутрин следва редовно да си мие 
зъбите, да се къпе, да отдава молитви на Бога и да поднася почитания на духовния 
учител. Трябва да опишеш също как човек следва да отдава служене на духовния 
учител и да рисува тялото си на дванадесет места с урдхва-пундра [тилака], също как 
да щампова върху тялото си светите имена на Бога или символите на Бога, като 
например диск и боздуган. 

ЧЧ Мадхя24.333: След това трябва да опишеш как човек следва да украсява тялото си 
с гопичандана, да носи наниз от мъниста на шията си, да събира листа туласи от 
дървото туласи, да почиства дрехите си и олтара, да чисти своята къша или 
апартамент, да отива в храма и да звъни със звънчето, за да привлече вниманието на 
Бог Кришна. 

ЧЧ Мадхя 24.334: Опиши също обожанието на мурти, при което човек следва да 
поднася храна на Кришна поне пет пъти дневно и навреме да Го слага да спи. Трябва 
също да опишеш процеса на поднасяне на арати и обожанието на Бога според списъка 
от пет, шестнадесет или петдесет елемента. 

ЧЧ Мадхя 24.335: Трябва да се обсъдят характеристиките на муртите, също както и 
характеристиките на шалаграма-шила. Трябва да говориш за посещаването на муртите 
в храма и за обикалянето на светите места като Вриндавана, Матхура и Дварака. 

ЧЧ Мадхя 24.336: Трябва да възславиш святото име и да обясниш, че човек следва с 
внимание да изостави оскърбленията докато мантрува. Трябва да опишеш също така и 
признаците на един ваишнава и да обясниш, че човек трябва да изостави или анулира 
всички видове сева-апарадха, оскърбления при обожанието на мурти. 

ЧЧ Мадхя 24.337: Трябва да бъдат описани принадлежностите за обожание, като вода, 
раковина, цветя, благовония и лампа. Трябва да споменеш и тихото мантруване, 
поднасянето на молитви, обикалянето и поклоните. Всичко това трябва да бъде 
внимателно обяснено. 

ЧЧ Мадхя 24.338: Друго, което трябва да опишеш, е методът за извършване на 
пурашчарана, приемането на кришна-прасадам, отказването от непредложена храна и 
от хуленето на преданите на Бога 

ЧЧ Мадхя 24.339: Трябва да опишеш признаците на предания, как се общува с 
преданите, как да се удовлетвори някой предан като му се отдава служене и как да се 
изостави общуването с неотдадените. Трябва да опишеш също и ценността на 
редовното слушане на „Шримад Бхагаватам”. 

ЧЧ Мадхя 24.340: Трябва да опишеш ритуалните задължения, които следва да се 
извършват ежедневно, а също и двуседмичните задължения — особено как да се спазва 
двуседмичния Екадаши пост. Опиши също и какви задължения трябва да се спазват 
всеки месец, и особено наблегни на спазването на церемонии като Джанмащами, Рама-
навами и Нрисимха-чатурдаши. 
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ЧЧ Мадхя 24.341: Екадаши, Джанмащами, Вамана-двадаши, Рама-навами и Нрисимха-
чатурдаши — всички те трябва да бъдат описани. 

ЧЧ Мадхя 24.342: Трябва да препоръчаш избягване на смесено Екадаши и спазване на 
чисто Екадаши. Трябва да опишеш и грешката от неспазването на Екадаши. Човек 
трябва да е много внимателен по отношение на тези неща. Ако не внимава, той ще бъде 
небрежен в изпълнението на преданото служене. 

ЧЧ Мадхя 24.343: Каквото и да кажеш за ваишнавското поведение, за установяването 
на ваишнавски храмове и мурти, както и всичко останало, трябва да бъде подкрепено с 
доказателства от Пураните. 

ЧЧ Мадхя 24.344: Трябва да дадеш общи и специфични описания на поведението и 
действията на един ваишнава. Трябва да разграничиш нещата, които следва да се 
извършват, от тези, които не бива да се вършат. Всичко това трябва да бъде обяснено 
като предписания и етикет. 

ЧЧ Мадхя 24.345: Така Аз дадох резюме на ваишнавските предписани принципи. 
Сторих го накратко, за да ти дам малко насоки. Когато пишеш по тези теми Кришна ще 
ти помага, пробуждайки те духовно." 

ЧЧ Мадхя 24.346: Така аз разказах за милостта на Бог Чайтаня над Санатана Госвами. 
Когато някой чуе тези теми, сърцето му ще се пречисти от всяко замърсяване. 

ЧЧ Мадхя 24.347: Боговдъхновеният поет Кави Карнапура е написал книга, наречена 
„Чайтаня Чандродая Натака”. Тази книга разказва как Шри Чайтаня Махапрабху 
благослови Санатана Госвами със Своята специална милост. 

ЧЧ Мадхя 24.348: "Шрила Санатана Госвами, по-големият брат на Шрила Рупа 
Госвами, бе най-важният министър в правителството на Хюсеин Шах, владетелят на 
Бенгал, и бе считан за най-скъпоценният камък в това събрание. Той притежаваше 
целия разкош на царствената позиция, ала изостави всичко, просто за да приеме 
младоликата богиня на отречението. Макар външно да заприлича на странстващ 
просяк, отрекъл се от всичко, отвътре в сърцето си той бе изпълнен с насладата на 
преданото служене. Затова може да бъде сравнен с дълбоко езеро, покрито с мъх. Той 
бе радост за всички предани, познаващи науката на преданото служене.”435 

ЧЧ Мадхя 24.349: "Щом Санатана Госвами застана пред Бог Чайтаня, когато го 
погледна, Богът се изпълни с милост към него. Богът, чийто цвят на кожата бе като 
златисто цвете чампака, разтвори ръце и го прегърна, изразявайки силна обич."436 

ЧЧ Мадхя 24.350: "С хода на времето трансценденталните вести за забавленията на 
Кришна във Вриндавана бяха почти изгубени. За да оповести ясно тези 
трансцендентални забавления, Шри Чайтаня Махапрабху упълномощи Шрила Рупа 

                                                 
435 Чайтаня Чандродая Натака 9.34 

436 Чайтаня Чандродая Натака 9.35 



  486

Госвами и Санатана Госвами с нектара на Своята милост да извършат това дело във 
Вриндавана."437 

ЧЧ Мадхя 24.351: Ето как аз описах милостта, дарена от Шри Чайтаня Махапрабху на 
Санатана Госвами. Ако някой слуша това описание, всяка скръб в сърцето му ще 
намалее. 

ЧЧ Мадхя 24.352: Четейки тези напътствия към Санатана Госвами, човек напълно ще 
осъзнае различните експанзии на Бог Кришна и процеса на преданото служене според 
предписаните принципи и според спонтанната любов. Така всичко ще бъде съвсем 
ясно. 

ЧЧ Мадхя 24.353: Четейки тези напътствия, чистият предан може да разбере любовта 
към Кришна, настроенията на преданото служене и заключението на преданото 
служене. Всеки може да разбере всички тези неща до самият им предел, изучавайки 
тези наставления. 

ЧЧ Мадхя 24.354: Заключението на тези напътствия може да бъде познато от онзи, 
чиито живот и душа са лотосовите нозе на Шри Чайтаня Махапрабху, Нитянанда 
Прабху и Адвейта Прабху. 

ЧЧ Мадхя 24.355: Молейки се в лотосовите нозе на Шри Рупа и Шри Рагхунатха, 
винаги желаейки тяхната милост, аз, Кришнадаса, разказвам „Чайтаня Чаритамрита”, 
следвайки техните стъпки. 

 

                                                 
437 Чайтаня Чандродая Натака 9.38 
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Глава 25 

Как всички жители на Варанаси станаха ваишнави 

 
ЧЧ Мадхя 25.1 След като превърна във ваишнави всички жители на Варанаси, които 
бяха ръководени от саннясите, и след като напълно обучи и инструктира Санатана 
Госвами там, Шри Чайтаня Махапрабху се завърна в Джаганнатха Пури. 
 
ЧЧ Мадхя 25.2 Вечна слава на Бог Чайтаня! Вечна слава на Бог Нитянанда! Вечна 
слава на Адвейтачандра! И вечна слава на всички предани на Бог Чайтаня! 
 
ЧЧ Мадхя 25.3 Бог Чайтаня Махапрабху наставлява Шри Санатана Госвами във 
всички заключения на преданото служене в продължение на два последователни 
месеца. 
 
ЧЧ Мадхя 25.4 През цялото време докато Шри Чайтаня Махапрабху бе във Варанаси, 
Парамананда Киртания, който бе приятел на Чандрашекхара, пееше Харе Кришна 
махамантра и други песни пред Шри Чайтаня Махапрабху по много весел начин. 
 
ЧЧ Мадхя 25.5 Когато саннясите маявади във Варанаси критикуваха Шри Чайтаня 
Махапрабху, преданите ученици на Господа много се потискаха. За да ги удовлетвори, 
Шри Чайтаня Махапрабху показа Своята милост към саннясите. 
 
ЧЧ Мадхя 25.6 В седма глава на Ади-Лила вече обстойно описах как Шри Чайтаня 
Махапрабху спаси саннясите във Варанаси, но ще повторя това накратко в тази глава. 
 
ЧЧ Мадхя 25.7 Когато саннясите маявади критикуваха Шри Чайтаня Махапрабху из 
цял Варанаси, това светотатство достигна до ушите на брамина от Махаращра и той 
потъна в злочести мисли. 
 
ЧЧ Мадхя 25.8 Браминът от Махаращра си мислеше: “Който и да види отблизо 
характеристиките на Шри Чайтаня Махапрабху, мигновено осъзнава Неговата личност 
и Го приема за Върховния Бог. 
 
ЧЧ Мадхя 25.9 Ако по някакакъв начин мога да събера саннясите заедно, те със 
сигурност ще станат Негови предани, след като видят Неговите лични характеристики. 
 
ЧЧ Мадхя 25.10 Ще трябва да живея във Варанаси до края на живота си. Ако не се 
опитам да изпълня този план, със сигурност ще продължа да страдам от умствена 
депресия.” 
 
ЧЧ Мадхя 25.11 Като разсъждаваше по този начин, брахманът на Махаращра отправи 
покана към всички санняси от Варанаси. След като стори това, накрая той се обърна и 
към Шри Чайтаня Махапрабху, за да отправи към Него покана. 
 

ЧЧ Мадхя 25.12 По същото време и Чандрашекхара, и Тапана Мишра чуха 
светотатствени критики срещу Шри Чайтаня Махапрабху и се почувстваха много 
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нещастни. Те застанаха пред лотосовите нозе на Чайтаня Махапрабху, за да отправят 
молба. 
 
ЧЧ Мадхя 25.13 Те поднесоха своята молба и Шри Чайтаня Махапрабху, като видя 
нещастието на Своите предани, реши да промени мнението на саннясите маявади. 
 
ЧЧ Мадхя 25.14 Докато Шри Чайтаня Махапрабху сериозно обмисляше да се срещне 
със саннясите маявади, браминът от Махаращра се приближи към Него и отправи 
покана. Браминът отправи своята покана с голямо смирение и докосна лотосовите нозе 
на Шри Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 25.15 Шри Чайтаня Махапрабху прие неговата покана и на следващия ден, 
след като приключи с обедните си дейности, отиде в къщата на брамина. 
 
ЧЧ Мадхя 25.16 Вече разказах за освобождението, което Шри Чайтаня Махапрабху 
даде на саннясите маявади, в седма глава на Ади-Лила, когато описвах славата на 
Панча Таттва - Шри Чайтаня Махапрабпу, Шри Нитянанда Прабху, Адвейта Прабху, 
Гададхара Прабху и Шриваса. 
 
ЧЧ Мадхя 25.17 Тъй като вече описах тази случка много обстойно в седмата глава на 
Ади-Лила, не искам да увеличавам обема на тази книга, давайки още едно описание. 
Въпреки това, ще се опитам да включа в тази глава онова, което не беше описано в 
горепосочената. 
 
ЧЧ Мадхя 25.18 От деня, в който Шри Чайтаня Махапрабху прояви милостта си към 
саннясите маявади, започнаха оживени дискусии сред жителите на Варанаси относно 
това обръщане във вярата. 
 
ЧЧ Мадхя 25.19 От онзи ден нататък хората започнаха да се стичат на тълпи, за да 
зърнат Шри Чайтаня Махапрабху и учени изследователи на различни свещени писания 
обсъждаха различни теми с Бога. 
 
ЧЧ Мадхя 25.20 Когато хората идваха при Шри Чайтаня Махапрабху да обсъждат 
принципите на различни свещени писания, Богът опровергаваше погрешните им 
заключения и утвърждаваше превъзходството на преданото служене към Господа. С 
логика и аргументи Той много учтиво променяше убежденията им. 
 
ЧЧ Мадхя 25.21 В мига, в който хората получеха напътствия от Шри Чайтаня 
Махапрабху, те започваха да произнасят Харе Кришна маха-мантра. Така всички се 
смееха, мантруваха и танцуваха с Бога. 
 
ЧЧ Мадхя 25.22 Всички маявади санняси поднесоха почитанията си на Шри Чайтаня 
Махапрабху и след това започнаха да дискутират Неговото движение, отказвайки се от 
изучването на Веданта и Маявада философията. 
 
ЧЧ Мадхя 25.23 Един от учениците на Пракашананда Сарасвати, който бе толкова 
учен колкото и своя гуру, започна да говори на този събор, поднасяйки цялата си почит 
на Шри Чайтаня Махапрабху. 
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ЧЧ Мадхя 25.24 Той каза: “Шри Чайтаня Махапрабху е Върховната Божествена 
Личност, самият Нараяна. Когато Той разяснява „Веданта Сутра”, го прави толкова 
добре. 
 
ЧЧ Мадхя 25.25 Шри Чайтаня Махапрабху обяснява непосредственото значение на 
Упанишадите. Когато всички изтъкнати учени слушат това, техните умове и уши са 
удовлетворени. 
 
ЧЧ Мадхя 25.26 Отказвайки се от директния прочит на „Веданта Сутра” и на 
Упанишадите, Шанкарачария си представя някаква друга интерпретация. 
 
ЧЧ Мадхя 25.27 Всички интерпретации на Шанкарачария са въображаеми. Подобни 
въображаеми интерпретации са приемани на думи от образованите учени, но не са 
привлекателни за сърцето. 
 
ЧЧ Мадхя 25.28 Думите на Шри Кришна Чайтаня Махапрабху са солидни и 
убедителни, и аз ги приемам за истинни. В тази епоха на Кали, човек не може да се 
освободи от хватката на материалното, като просто формално приеме живот в ордена 
на отречението. 
 
ЧЧ Мадхя 25.29 Обяснението на Шри Чайтаня Махапрабху на стиха, започващ с 
“харер нама харер нама” не е просто удоволствие за ухото, но е и силно, фактическо 
доказателство. 
 
ЧЧ Мадхя 25.30 В тази епоха на Кали човек не може да постигне освобождение, без да 
се заеме с предано служене на Бога. В тази епоха дори ако човек възпява святото име на 
Кришна по несъвършен начин, той все пак постига освобождение много лесно. 
 
ЧЧ Мадхя 25.31 “ Мой скъпи Господи, отдаденото служене към Теб е единственият 
път, носещ успех. Ако някой се откаже от него само заради умозрителното знание или 
за разбирането, че тези живи същества са одухотворени души и материалният свят е 
илюзорен, той претърпява множество неприятности. Той постига само с проблемни и 
неблагоприятни дейности. Неговите действия са като да биеш по люспи, в които вече 
няма оризови зърна. Трудът му става безплоден.”438 
 
ЧЧ Мадхя 25.32 “ О, лотосовооки, онези, които смятат, че са освободени в този живот, 
но са лишени от предано служене към Теб, са с нечиста интелигентност. Въпреки че 
приемат сурови отречения и покаяния, и се издигат до духовно положение, до 
осъзнаване на имперсоналния Брахман, те падат отново, защото занемаряват 
обожанието на Твоите лотосови нозе.”439 
 
ЧЧ Мадхя 25.33 Думата “Брахман” [“най-великият”] указва Върховната Божествена 
Личност, изпълнена с всички шест съвършенства. Но ако ние приемем едностранното 
безличностно гледище, Неговата пълнота е намалена. 
 

                                                 
438 Шримад Бхагаватам 10.14.4 

439 Шримад Бхагаватам 10.2.32 
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ЧЧ Мадхя 25.34 Ведите, Упанишадите, „Брамха Сутра” и Пураните всички описват 
дейностите на духовната мощ на Бога. Ако човек не приеме личностните дейности на 
Бога, той се шегува по глупав начин и дава безличностно описание. 
 
ЧЧ Мадхя 25.35 Маявадите не разпознават личностната форма на Бога като духовна и 
изпълнена с блаженство. Това е голям грях. Доводите на Шри Чайтаня Махапрабху са 
всъщност фактически. 
 
ЧЧ Мадхя 25.36 “О, Върховни, трансценденталната форма, която сега виждам, е 
преизпълнена с трансцендентално блаженство. Тя не е замърсена от външната енергия. 
Тя е пълна със сияйна светлина. Мой Господи,  няма по-добро разбиране за Теб от това. 
Ти си Върховната Душа и създателят на този материален свят, но не си свързан с този 
материален свят. Ти си напълно различен от сътворената форма и разнообразие. Аз 
искрено приемам подслон в тази Твоя форма, която сега виждам. Тази форма е 
изначалният източник на всички живи същества и на техните сетива.”440 
 
ЧЧ Мадхя 25.37 “Бог Шри Кришна, Върховният личностен аспект на Бог, е причината 
на всички причини. Той е миналото, настоящето и бъдещето, Той е подвижното и 
неподвижното. Той е най-голямото и най-малкото, Той е видим и непосредствено 
преживяван. Той е честван във ведическата литература. Всичко е Кришна и без Него 
няма съществуване. Той е коренът на всяко разбиране и Той е това, което се разбира от 
всички думи.”441 
 
ЧЧ Мадхя 25.38 „О, най благоприятни! За наше добро, Ти си направил възможно да Те 
обожаваме, като си проявил Своята трансцендентална форма, която ни показваш в 
медитацията ни. Поднасяме своите почтителни поклони на Теб, Върховната Личност, и 
обожаваме Теб, когото имперсоналистите не приемат заради своя беден запас от 
знание. Така те са предразположени към пропадане до адско състояние.”442 
 
ЧЧ Мадхя 25.39 “Глупаците се отнасят с неуважение към Мен, защото Аз им 
изглеждам като човешко същество. Те не познават Моята върховна позиция като 
причина на всички причини, създател на материалната енергия.”443 
 
ЧЧ Мадхя 25.40 “Онези, които Ми завиждат за Моята форма, които са жестоки и 
пакостливи и са най-нисши сред хората, са постоянно захвърляни от Мен в адско 
съществувание в различни демонични видове живот.”444 
 
ЧЧ Мадхя 25.41 Като не приема трансформацита на енергията, Шрипада 
Шанкарачария е опитал да установи теорията на илюзията, под предлог че Вясадева е 
направил грешка. 
 

                                                 
440 Шримад Бхагаватам 3.9.3 

441 Шримад Бхагаватам 10.46.43 

442 Шримад Бхагаватам 3.9.4 

443 Бхагавад Гита 9.11 

444 Бхагавад Гита 16.19 
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ЧЧ Мадхя 25.42 Шрипада Шанкарачария е дал своята интерпретация и въображаемо 
значение. Тя не докосва ума на който и да е здравомислещ човек. Той е сторил това, за 
да убеди атеистите и да ги постави под свой контрол. 
 
ЧЧ Мадхя 25.43 Атеистите, оглавявани от маявади философите, нехаят за 
освобождението или милостта на Кришна. Те просто продължават да излагат фалшиви 
аргументи и противоречиви теории към атеистичната философия, като не зачитат или 
не се ангажират с духовни дела. 
 
ЧЧ Мадхя 25.44 Заключението е, че значимостта на „Веданта Сутра” е покрита от 
въображаемото обяснение на Шанкарачария. Казаното от Шри Кришна Чайтаня 
Махапрабху е съвършено вярно. 
 
ЧЧ Мадхя 25.45 Каквото и значение да даде Шри Чайтаня Махапрабху, то е 
съвършено. Всяка друга интерпретация е само изкривяване.” 
 
ЧЧ Мадхя 25.46 След като каза това, ученикът на Пракашананда Сарасвати започна да 
мантрува святото име на Кришна. Чувайки това, Пракашананда Сарасвати направи 
следното изявление. 
 
ЧЧ Мадхя 25.47 Пракашананда Сарасвати рече: “Шанкарачария е бил много 
нетърпелив да установи философията на монизма. Ето защо той е обяснил „Веданта 
Сутра”, или философията Веданта, по различен начин, за да подкрепи монистичната 
философия. 
 
ЧЧ Мадхя 25.48 Ако някой приема Личността на Върховния Бог, философията, която 
твърди, че Бог и живото същество са едно, не може да бъде утвърдена. Ето защо 
Шанкарачария е спорил срещу всевъзможните разкрити писания и ги е отхвърлял. 
 
ЧЧ Мадхя 25.49 Всеки, който иска да утвърди собственото си мнение или философия, 
със сигурност не може да обясни което и да било писание според принципа на 
директната интерпретация.” 
 
ЧЧ Мадхя 25.50 Философите мимамсака заключават, че ако съществува Господ, Той е 
субект на нашите плодоносни дейности. По подобен начин изповядващите Санкхя 
философията, които анализират космическото проявление, казват, че причината за 
космоса е материалната природа. 
 
ЧЧ Мадхя 25.51 Последователите на няя, философията на логиката, настояват, че 
атомът е причината за космическото проявление, а философите маявади поддържат 
становището, че сиянието на безличностния Брахман е причината за космическото 
проявление. 
 
ЧЧ Мадхя 25.52 Философите патанджала казват, че когато човек е себе-осъзнат, той 
разбира Господа. Подобно, според Ведите и ведическите принципи, изначалната 
причина е Върховната Личност на Бог. 
 
ЧЧ Мадхя 25.53 След като изучил шестте философски тезиси, Вясадева напълно ги 
обобщил всичките в афоризмите на Веданта философията. 
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ЧЧ Мадхя 25.54 Според философията Веданта, Абсолютната Истина е личност. Когато 
дума “ниргуна” [“без качества”] е използвана, то е, за да бъде разбирано, че Богът има 
качества, които са напълно духовни. 
 
ЧЧ Мадхя 25.55 От всички споменати философи, никой не се интересува истински от 
Върховната Божествена Личност, причината на всички причини. Те са винаги заети с 
това да оборват философските теории на другите и да утвърждават собствените си. 
 
ЧЧ Мадхя 25.56 Чрез изучаване на шестте философски теории човек не може да 
постигне Абсолютната Истина. Ето защо наш дълг е да следваме пътеката на 
махаджаните, авторитетите. Което те казват, трябва да бъде приемано за върховна 
истина. 
 
ЧЧ Мадхя 25.57 “Сухите аргументи са неокончателни. Една личност, чието мнение не 
се различава от другите, не е считана за велик мъдрец. Чрез просто изучаване на 
Ведите, които са толкова многообразни, човек не може да достигне до правилната 
пътека, по която се разбират религиозните принципи. Солидната истина на 
религиозните принципи е скрита в сърцето на неподправена себереализирана личност. 
Следователно, както потвърждават шастрите, човек трябва да приеме всяка 
прогресивна пътека, която махаджаните са препоръчали.”445 
 
ЧЧ Мадхя 25.58 Думите на Шри Чайтаня Махапрабху са дъжд от нектар. Онова, което 
Той заключава, е наистина най-висшето добро на цялото духовно знание.” 
 
ЧЧ Мадхя 25.59 След като чу всички тези изявления, браминът от Махаращра много 
възторжено отиде да информира Шри Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 25.60 Когато браминът от Махаращра тръгна да види Чайтаня Махапрабху, 
Богът отиваше към храма на Бинду Мадхава след като се бе окъпал във водите на 
Панча Нада. 
 
ЧЧ Мадхя 25.61 Докато Богът вървеше по пътя си, брахминът от Махаращра го 
уведоми за случката в лагера на Пракашананда Сарасвати. Когато чу разказа, Шри 
Чайтаня Махапрабху се усмихна щастливо. 
 
ЧЧ Мадхя 25.62 Когато стигна до храма и видя красотата на Бог Бинду Мадхава, Шри 
Чайтаня Махапрабху бе залят от вълни на екстатична любов. Тогава Той започна да 
танцува в двора на храма. 
 
ЧЧ Мадхя 25.63 На мястото присъстваха четирима спътници на Шри Чайтаня 
Махапрабху, а именно Чандрашекхара, Парамананда Пури, Тапана Мишра и Санатана 
Госвами. Всички те пееха Харе Кришна маха-мантра по следния начин. 
 
ЧЧ Мадхя 25.64 Те пееха: “Харайе намаха кришна ядавая намаха, гопала говинда рама 
шри-мадхусудана.” 
 

                                                 
445 Стих, изговорен от Юдхиштхира Махарадж в „Махабхарата”, Вана-Парва, 313.117 
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ЧЧ Мадхя 25.65 Във всички посоки, стотици хиляди хора започнаха да мантруват: 
“Хари! Хари!” По този начин възникна шумен и благоприятен звук, който изпълни 
цялата вселена. 
 
ЧЧ Мадхя 25.66 Когато Пракашананда Сарасвати, който стоеше наблизо, чу това 
гръмогласно възпяване на Харе Кришна маха-мантра, той и учениците му незабавно 
дойдоха да видят Господа. 
 
ЧЧ Мадхя 25.67 Щом Пракашананда Сарасвати видя Бога, той и учениците му също се 
присъединиха във възпяването с Шри Чайтаня Махапрабху. Пракашананда Сарасвати 
бе очарован от танцуването, екстатичната любов и трансценденталната красота на 
Неговото тяло. 
 
ЧЧ Мадхя 25.68 Екстатични духовни трансформации започнаха да се случват в тялото 
на Бога. Снагата Му затрепери, а гласът Му се задави. Той се изпоти, пребледня и 
заплака с постоянен поток от сълзи, който намокри всички присъстващи. По тялото на 
Бога се появявиха обриви подобни на цветове кадамба. 
 
ЧЧ Мадхя 25.69 Всички хора бяха удивени да видят ликуването и смиреността на Бога 
и да Го чуят да говори в екстаз. Наистина, всички жители на Бенарес [Каши] видяха 
телесните трансформации и бяха поразени. 
 
ЧЧ Мадхя 25.70 Когато Шри Чайтаня Махапрабху възвърна Своето външно съзнание, 
Той видя, че много маявади санняси и други хора се бяха събрали там. Ето защо 
прекрати Своето танцуване за момента. 
 
ЧЧ Мадхя 25.71 След като прекрати киртана, Шри Чайтаня Махапрабху, който е 
велик пример за смирение, отдаде молитви в нозете на Пракашананда Сарасвати. При 
това Пракашананда моментално пристъпи напред и сграбчи лотосовите нозе на Бога. 
 
ЧЧ Мадхя 25.72 Когато Пракашананда Сарасвати хвана лотосовите нозе на Бога, Богът 
каза: “Мой скъпи господарю, ти си духовният учител на целия свят; ето защо си най-
обожаван. Що се отнася до Мен, аз не съм дори на нивото на ученик на твой ученик.” 
 
ЧЧ Мадхя 25.73 Шри Чайтанйя Махапрабху продължи: “Ти си велика, духовна 
напреднала личност и затова не можеш да обожаваш такъв като Мен. Аз съм далеч по-
нископоставен. И ако ти правиш така, Моята духовна сила ще бъде намалена, защото 
ти си сякаш самия безличностен Брахман. 
 
ЧЧ Мадхя 25.74 Скъпи Мой господарю, за теб всеки един е на нивото на 
безличностния Брахман, но за просветление на хората като цяло ти не трябва да се 
държиш по този начин.” 
 
ЧЧ Мадхя 25.75 Пракашананда Сарасвати отвърна: “В миналото аз извършвах доста 
оскърбления срещу Теб, като съм сквернословил по Твой адрес, но сега ефектите от 
моите оскърбления се неутрализират от докосването на Твоите лотосови нозе. 
 
ЧЧ Мадхя 25.76 “Ако една личност, считана за освободена в този живот, извърши 
обиди срещу източника на невъобразимите сили, Върховната Божествена Личност, той 
отново ще пропадне и ще желае материалната атмосфера за материално наслаждение.” 
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ЧЧ Мадхя 25.77 “Когато бе докосната от лотосовите стъпала на Шри Кришна, тази 
змия беше незабавно освободена от реакциите на своя греховен живот. Така змията се 
отказа от тялото си и прие тялото на красив полубог видядхара.”446 
 
ЧЧ Мадхя 25.78 Когато Пракашананда Сарасвати подкрепи думите си с цитат на стих 
от „Шримад Бхагаватам”, Шри Чайтаня Махапрабху незабавно се възпротиви като 
произнесе святото име на Бог Вишну. Господът се  представи като най-пропаднало 
живо същество и каза: “Ако някой приеме една паднала обусловена душа за Вишну, 
Бхагаван или инкарнация, той извършва много голяма обида.” 
 
ЧЧ Мадхя 25.79 Шри Чайтаня Махапрабху продължи: “Дори Бог Брахма и Бог Шива 
не могат да бъдат считани на нивото на Вишну или Нараяна, да не говорим за 
обикновените живи създания. Ако някой ги счита за такива, той начаса бива сметнат за 
оскърбител и атеист. 
 
ЧЧ Мадхя 25.80 “Човек, който поставя полубогове като Брахма и Шива на едно 
равнопоставено ниво с Нараяна следва да бъде считан за оскърбител, за пашанди.” 
 
ЧЧ Мадхя 25.81 Пракашананда отвърна: “Ти си Върховната Божествена Личност, 
самият Кришна. Въпреки това, Ти възприемаш себе си за Негов вечен слуга. 
 
ЧЧ Мадхя 25.82 Мой скъпи Господи, Ти си Върховната Божествена Личност и 
въпреки, че се считаш за слуга на Бога, Ти самият си личност, която трябва да бъде 
обожавана. Ти си много по-велик от мен; ето защо всичките ми духовни постижения са 
изгубени, защото съм сквернословил срещу Теб.” 
 
ЧЧ Мадхя 25.83 “О, велики мъдрецо, сред милиони освободени човеци, които са 
избавени от невежество, а също и сред милиони сиддхи, кото почти са постигнали 
съвършество едва ли има и един чист предан на Нараяна. Само такъв предан е 
действително и напълно удовлетворен и омиротворен.”447 
 
ЧЧ Мадхя 25.84 “Когато един човек се отнася неправилно към велики души, неговата 
продължителност на живота, богатството, репутацията, религията, притежанията и 
добрата му съдба биват съсипани.”448 
 
ЧЧ Мадхя 25.85 “Ако човешкото общество не приеме прах от лотосовите нозе на 
великите махатми - отдадени, които нямат нищо общо с материалните притежания - 
човечеството не може да насочи вниманието си към лотосовите стъпала на Кришна. 
Тези лотосови нозе побеждават всички нежелани нещастни условия на материалния 
живот.”449 
 

                                                 
446 Шримад Бхагаватам 10.34.9 

447 Шримад Бхагаватам 6.14.5 

448 Шримад Бхагаватам 10.4.46 

449 Шримад Бхагаватам 7.5.32 
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ЧЧ Мадхя 25.86 Оттук насетне аз със сигурност ще развивам отдадено служене към 
Твоите лотосови нозе. По тази причина дойдох при Теб и се прострях в лотосовите Ти 
нозе.” 
 
ЧЧ Мадхя 25.87 След като каза това, Пракашананда Сарасвати седна с Шри Чайтаня 
Махапрабху и започна да разпитва Бога по следния начин. 
 
ЧЧ Мадхя 25.88 Пракашананда каза: “Ние можем да разберем грешките, които Ти 
изтъкваш във философията Маявада. Всички разяснения, давани от Шанкарачария, са 
въображаеми. 
 
ЧЧ Мадхя 25.89 Мой скъпи Господи, каквото и директно значение да дадеш в 
разясняване на „Брахма Сутра”, е със сигурност много прекрасно за всички нас.” 
 
ЧЧ Мадхя 25.90 Ти си Върховната Божествена Личност, ето защо имаш невъобразими 
енергии. Искам да чуя от Теб накратко за „Брахма Сутра.” 
 
ЧЧ Мадхя 25.91 Шри Чайтаня Махапрабху отвърна: “Аз съм обикновено живо 
същество и затова Моето знание е много незначително. От друга страна, значението на 
„Брахма Сутра” е много съществено заради автора й, Вясадева, който е самата 
Върховна Божествена Личност. 
 
ЧЧ Мадхя 25.92 Смисълът на „Веданта Сутра” е много труден за разбиране за 
обикновен човек, но Вясадева, поради безпричинната си милост, лично е обяснил 
значението. 
 
ЧЧ Мадхя 25.93 Ако „Веданта Сутра” е обяснена от самият Вясадева, който я е 
написал, нейното изначално значение може да бъде разбрано от повечето хора.” 
 
ЧЧ Мадхя 25.94 Значението на звуковата вибрация омкара присъства в Гаятри 
мантрата. Същото е подробно обяснено в четирите шлоки на „Шримад Бхагаватам”, 
известни като чатух-шлоки. 
 
ЧЧ Мадхя 25.95 Онова, което е казано от Върховната Божествена Личност на бог 
Брахма в тези четири строфи на „Шримад Бхагаватам”, е било също така разяснено на 
Нарада от Бог Брахма. 
 
ЧЧ Мадхя 25.96 Онова, което Бог Брахма казал на Нарада Муни, е било отново на свой 
ред обяснено от Нарада Муни на Вясадева. Вясадева по-късно е обмислял тези 
наставления в ума си. 
 
ЧЧ Мадхя 25.97 Шрила Вясадева разсъдил, че полученото от Нарада Муни като 
обяснение на омкара, ще разясни щателно в своята книга „Шримад Бхагаватам” като 
коментар върху „Брахма Сутра”. 
 
ЧЧ Мадхя 25.98 Вясадева събрал всевъзможните ведически заключения, които 
присъстват в четирите Веди и 108-те Упанишади, и ги поставил в афоризмите на 
„Веданта Сутра”. 
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ЧЧ Мадхя 25.99 Във „Веданта Сутра” е обяснен общият смисъл на цялото ведическо 
знание, а в „Шримад Бхагаватам” същият смисъл е разяснен в осемнадесет хиляди 
стиха. 
 
ЧЧ Мадхя 25.100 Ето защо следва да се заключи, че „Брахма Сутра” е обяснена 
живописно в „Шримад Бхагаватам”. Също така, онова, което е обяснено в стиховете на 
„Шримад Бхагаватам”, има същия смисъл на обясненото в Упанишадите. 
 
ЧЧ Мадхя 25.101 “Всичко одушевено и неодушевено във вселената е контролирано и 
притежавано от Господа. Ето защо човек трябва да приема само онези неща за себе си, 
които са заделени като негов дял, и също така не бива да приема други неща, знаейки 
добре на кого принадлежат.”450 
 
ЧЧ Мадхя 25.102 Есенцията на „Шримад Бхагаватам” - нашето взаимоотношение с 
Върховния Господ, нашите дейности в тази връзка и целта на живота – е изразена в 
четирите стиха на „Шримад Бхагаватам”, известни като чатух-шлоки. Всичко е 
обяснено в тези строфи.” 
 
ЧЧ Мадхя 25.103 “[Бог Кришна казва:] “Аз съм центърът на всички взаимоотношения. 
Знанието за Мен и практическото приложение на това знание е действително знание. 
Да подходиш към Мен за предано служене, това се нарича абхидея. 
 
ЧЧ Мадхя 25.104 Отдавайки предано служене, човек постепенно се издига до нивото 
на любов към Бога. Това е и главната цел на живота. На нивото на любовта към Бога, 
човек е винаги зает в служене на Господа. 
 
ЧЧ Мадхя 25.105 Моля, слушай внимателно онова, което ще ти кажа, защото 
трансценденталното знание за Мен е не само научно, но и изпълнено с тайнства. 
 
ЧЧ Мадхя 25.106 О, Брахма, Аз ще ти обсяня всички тези истини. Тъй като ти си живо 
същество [джива], без Моето обяснение няма да бъдеш способен да разбереш своето 
взаимоотношение с Мен, а също преданите дейности и крайната цел на живота. 
 
ЧЧ Мадхя 25.107 Аз ще ти обясня Моята действителна форма и ситуация, Моите 
качества, дейности и шестте съвършенства.” 
 
ЧЧ Мадхя 25.108 Бог Кришна уверил Бог Брахма: “По Моята милост всички тези неща 
ще бъдат събудени у теб.” Като казал това, Богът започнал да разяснява трите истини 
[таттви] на Бог Брахма. 
 
ЧЧ Мадхя 25.109 “ По Моята безпричинна милост, бъди просветлен в истината за 
Моята личност, проявления, качества и забавления.451 
 
ЧЧ Мадхя 25.110 Преди сътворението на космичното проявление,”, казал Богът, “Аз 
съществувах и тоталната материална енергия, материалната природа и живите 
същества всички съществуваха в Мен.” 

                                                 
450 Шримад Бхагаватам 8.1.10 

451 Шримад Бхагаватам 2.9.32 
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ЧЧ Мадхя 25.111 След като сътворих космическото проявление, Аз влезнах в него. 
Каквото и да виждаш в космическото проявление, не е нищо друго освен експанзия на 
Моята енергия. 
 
ЧЧ Мадхя 25.112 Когато цялата вселена се разтваря, Аз оставам пълен в себе си и 
всичко, което е било проявено, отново бива запазено в Мен. 
 
ЧЧ Мадхя 25.113 „Преди космичното проявление, само Аз съществувам и никакви 
феномени не съществуват, нито груби, нито фини или изначални. След сътворението 
само Аз съществувам във всичкото и след унищожението само Аз оставам вечно.”452 
 
ЧЧ Мадхя 25.114 В строфата, започваща с “ахам ева” думата “ахам” е повторена три 
пъти. В началото присъстват думите “ахам ева”. Във втория ред се намират думите 
“пашчад ахам”. В края са думите “со’смй ахам”. Това “ахам” обозначава Върховната 
Личност. Чрез повтарянето на “ахам” трансценденталната личност, която е изпълнена с 
шестте съвършенства, е утвърдена. 
 
ЧЧ Мадхя 25.115 Имперсоналистите не приемат персоналната отличителна 
характеристика на Върховна Божествена Личност. Личностното измерение на Бога е 
подчертано в тази строфа, за да наблегне на нуждата от приемането Му от тях. Ето 
защо думата “ахам” е спомената три пъти. За да подчертае нещо важно, човек го 
повтаря три пъти. 
 
ЧЧ Мадхя 25.116 [Бог Кришна продължил:] “Действителното духовно знание и 
неговото практическо приложение са разгледани във всички тези звукови вибрации. 
Въпреки че тази външна енергия идва от Мен, Аз съм различен от нея. 
 
ЧЧ Мадхя 25.117  Понякога отражението на слънцето се преживява вместо слъцето, но 
неговото сияние никога не е възможно независимо от слънцето.” 
 
ЧЧ Мадхя 25.118 Когато една личност е установена в трансценденталността, тя може 
да Ме възприема. Това възприятие е основата на взаимодействието на личността с 
Върховния Бог. Сега нека по-подробно ти разясня тази тема. 
 
ЧЧ Мадхя 25.119 Онова, което изглежда да е истина без Мен, е със сигурност Моята 
илюзорна енергия, защото нищо не може да съществува без Мен. То е като отражение 
на реалната светлина в сенките, защото в светлината няма нито сенки, нито отражения. 
 
ЧЧ Мадхя 25.120 Сега, моля, чуй от Мен за процеса на предано служене, който е 
приложим във всяка страна, за всяка личност, във всички времена и при всички 
обстоятелства. 
 
ЧЧ Мадхя 25.121 Що се отнася до религиозните принципи, там се вземат предвид 
личността, страната, времето и обстоятелството. В преданото служене, обаче, такива 
съображения няма. Преданото служене е трансцендентално спрямо подобни 
съображения. 
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ЧЧ Мадхя 25.122 Ето защо, дълг на всеки човек е - във всяка страна, във всички 
условие и във всички времена - да подходи към истински духовен учител, да пита за 
преданото служене и да слуша обясненията му за процеса. 
 
ЧЧ Мадхя 25.123 Онзи, който се интересува от трансценденталното знание, трябва 
винаги директно и индиректно да задава въпроси, за да узнае за всепроникващата 
истина. 
 
ЧЧ Мадхя 25.124 Върховната обич към Мен е наричана божествена любов и тя е 
крайната цел на живота. Нега сега ти обясня с практически пример естествените 
характеристики на такава любов. 
 
ЧЧ Мадхя 25.125 Петте материални елемента съществуват отвътре и отвън на всяко 
живо същество. По подобен начин Аз, Върховната Божествена Личност, съм проявен в 
сърцето на отдадения, както и вън от тялото му. 
 
ЧЧ Мадхя 25.126 Както материалните елементи влизат в телата на всички живи 
същества и все пак остават вън от всички тях, Аз съществувам във всички материални 
творения и все пак не съм в техните предели. 
 
ЧЧ Мадхя 25.127 Една високо издигната предана личност може да обвърже Мен, 
Върховната Божествена Личност, в сърцето си чрез любов. Където и да погледне, тя 
вижда Мен и нищо друго. 
 
ЧЧ Мадхя 25.128 Хари, Върховната Божествена Личност, който разрушава всичко 
неблагоприятно за Неговите предани, не напуска сърцата на Своите предани, дори и те 
да си Го спомнят и да произнасят името Му невнимателно. Това е защото въжето на 
любовта винаги свързва Бога със сърцата на преданите Му. Подобни отдадени трябва 
да бъдат приемани за най-издигнати. 
 
ЧЧ Мадхя 25.129 Онзи, който е напреднал в преданото служене, вижда във всичко 
душата на душите, Върховната Божествена Личност, Шри Кришна. Съответно той 
винаги вижда формата на Върховната Божествена Личност като причината на всички 
причини и разбира, че всички неща са разположени в Него. 
 
ЧЧ Мадхя 25.130 “Всички гопи се събраха да възпяват трансценденталните качества на 
Кришна много силно и започнаха да се скитат от гора на гора като луди жени. Те 
започнаха да търсят Бога, който се намира във всички живи същества, вътрешно и 
външно. Наистина, те дори питаха всички растения и зеленчуци за Него, Върховната 
Личност.”453 
 
ЧЧ Мадхя 25.131 Шри Чайтаня Махапрабху продължи: “Така че връзката на човек с 
Бога, дейностите в предано служене и постигането на най-висшата цел в живота, 
божествената любов, са темите на „Шримад Бхагаватам”. 
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ЧЧ Мадхя 25.132 “Абсолютната Истина е известна на себе-осъзнатите души като 
единна идентичност известна под различни имена - безличностен Брахман, 
локализирана Параматма, и Бхагаван, Върховната Божествена Личност.”454 
 
ЧЧ Мадхя 25.133 “Преди космическото проявление да е било сътворено, творческата 
способност е била слята с личността на Върховния Бог. По това време всички енергии и 
проявления са били съхранявани в Неговата индивидуалност. Господът е причината на 
всички причини и Той е вспепроникващата самодостатъчна личност. Преди 
сътворението Той е съществувал със Своята духовна енергия в духовния свят, в чиито 
предели са проявени различни планети Ваикунтха.”455 
 
ЧЧ Мадхя 25.134 “Всички тези въплъщения на Господ са или абсолютни части или 
части от абсолютните части на пуруша-аватарите. Но Кришна е самата Върховна 
Божествена Личност. Във всяка епоха Той защитава света посредством Своите 
различни аспекти, когато светът е обезпокояван от враговете на Индра.”456 
 
ЧЧ Мадхя 25.135 Това е вечното отношение на човека с Върховната Личност на Бога. 
Сега, моля те, чуй за изпълняването на преданото служене. Този принцип прониква 
всяка една строфа на „Шримад Бхагаватам”. 
 
ЧЧ Мадхя 25.136 “[Бог Кришна каза:] “Тъй като съм много скъп на отдадените и на 
садху, Аз мога да бъда постигнат чрез непоколебима вяра и предано служене. Тази 
система на бхакти-йога, която постепенно увеличава привличането към Мен, 
пречиства дори човешко същество родено сред кучеядци. Това идва да каже, че всеки 
може да бъде извисен до духовното ниво чрез процеса на бхакти-йога.”457 
 
ЧЧ Мадхя 25.137 “[Върховната Божествена Личност, Кришна, каза:] “Мой скъпи 
Уддхава, нито чрез аштанга-йога [мистичната йога система за контролиране на 
сетивата], нито чрез безличностния монизъм или чрез аналитичното изследване на 
Абсолютната Истина, нито чрез изучаване на Ведите, нито чрез отречения, 
благотворителност или приемане на санняса, може някой да Ме удовлетвори толкова, 
колкото чрез развиване на най-чисто предано служене към Мен.”458 
 
ЧЧ Мадхя 25.138 “Когато живото същество е привлечено от материалната енергия, 
която е отделна от Кришна, то бива надвито от страха. Заради откъсването си от 
Върховната Личност на Бога чрез материалната енергия, неговото разбиране за живота 
бива преобърнато. С други думи, вместо да бъде вечен слуга на Кришна, то става 
съперник на Кришна. Това се нарича випарайо ‘смритих. За да неутрализира тази 
грешка, онзи, който е истински учен и напреднал, обожава Върховната Божествена 
Личност като свой духовен наставник, Божество за обожаване и източник на живота. 
Така той обожава Бога чрез процеса на неподправено предано служене.”459 
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ЧЧ Мадхя 25.139 Сега чуй от Мен какво представлява действителната божествена 
любов. Това е най-главната цел на живота и симптомите й са треперене на тялото, 
сълзи в очите, пеене и танцуване. 
 
ЧЧ Мадхя 25.140 “Чистите предани проявяват духовните телесни симптоми на 
екстатична любов просто чрез спомняне и припомняне на другите за Върховния Бог, 
Хари, който отнема всичко неблагоприятно от отдадения последовател. Тази позиция 
се постига чрез отдаване на предано служене според регулиращите принципи и после 
чрез издигане до степента на спонтанната любов.”460 
 
ЧЧ Мадхя 25.141 “Когато някой е истински напреднал и намира удоволствие във 
възпяване на святото име на Бога, който му е много скъп, той се въодушевява и високо 
възпява святото име. Такъв човек също се смее, плаче, развилнява се и пее като луд, без 
да се вълнува от външни лица.”461 
 
ЧЧ Мадхя 25.142 „Шримад Бхагаватам” разкрива действителното значение на 
„Веданта Сутра”. Авторът на „Веданта Сутра” е Вясадева и той самият е обяснил тези 
афоризми под формата на „Шримад Бхагаватам”. 
 
ЧЧ Мадхя 25.143-144 “Значението на „Веданта Сутра” е представено в „Шримад 
Бхагаватам”. Пълното тълкувание на „Махабхарата” е също там. Коментарът на 
Брахма-гаятри е също там, и то напълно разгърнат с цялото ведическо знание. 
„Шримад Бхагаватам” е върховната Пурана и е бил съставен от Върховната Божествена 
Личност в Неговата инкарнация като Вясадева. Има дванадесет песни, 335 глави и 
осемнадесет хиляди стиха.”462 
 
ЧЧ Мадхя 25.145 “Есенцията на цялата ведическа литература и на всички истории е 
събрана в „Шримад Бхагаватам”.463 
 
ЧЧ Мадхя 25.146 “Шримад Бхагаватам” е приеман за есенцията на цялата ведическа 
литература и философията Веданта. Който опита зрялата трансценденталната сладост 
на „Шримад Бхагаватам” никога не бива привлечен от друга литература.”464 
 
ЧЧ Мадхя 25.147 В началото на Шримад-Бхагаватам има обяснение на Брахма-гаятри 
мантра. “Абсолютната Истина [сатям парам] обозначава връзката, а “ние медитираме 
[дхимахи] върху Нея” обозначава изпълняването на предано служене и окончателната 
цел на живота. 
 
ЧЧ Мадхя 25.148 “О, Боже мой, Шри Кришна, сине на Васудева, о всепроникваща 
Личност Божия, поднасям Ти своите смирени почитания. Медитирам върху Бог Шри 
Кришна, защото Той е Абсолютната Истина и изначалната причина на причините за 
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сътворението, поддържането и разрушаването на проявените вселени. Той е директно и 
индиректно съзнателен за всички проявления и е независим, защото няма друга 
причина отвъд Него. Именно Той е онзи, който първи пося ведическото познание в 
сърцето на Брахмаджи, изначалното живо същество. Чрез Него дори великите мъдреци 
и полубоговете биват поставени в илюзия, така както човек е заблуден от привидните 
образи на вода наблюдавана в огъня, или на земя наблюдавана във водата. Само заради 
Него материалните вселени, временно проявявани от реакциите на трите качества на 
природата, изглеждат действителни, въпреки че са нереални. Ето защо аз медитирам 
върху Него, Бог Шри Кришна, който е вечно съществуващ в трансценденталното си 
местообитание, завинаги освободено от измамливите образи на материалния свят. Аз 
медитирам върху Него, защото Той е Абсолютната Истина.”465 
 
ЧЧ Мадхя 25.149 “Като отхвърля изцяло всички религиозни дейности, които са 
материално мотивирани, тази „Бхагавата Пурана”, проповядва най-висшата истина, 
която е разбираема за онези предано, които са напълно чисти по сърце. Най-висшата 
истина е реалността, разграничена от илюзията за благото на всички. Такава истина 
изкоренява трикратните нещастия. Този красив „Бхагаватам”, съставен от великия 
мъдрец Вясадева [в неговата зрялост], е напълно достатъчен сам по себе си за 
осъзнаване на Бога. Каква е нуждата от което и да е друго свещено писание? В мига, в 
който някой внимателно и с послушание чуе посланието на „Бхагаватам”, посредством 
културата на знанието Върховният Бог е утвърден в сърцето му.”466 
 
ЧЧ Мадхя 25.150 “Шримад Бхагаватам” дава непосредствена информация за сочната 
сладост, получена от служенето към Кришна. Ето защо „Шримад Бхагаватам” е над 
всички останали ведически литературни произведения. 
 
ЧЧ Мадхя 25.151 “Шримад Бхагаватам” е същината на всички ведически 
произведения, и е считана за зрелия плод на изпълняващото желания дърво на 
Ведическото знание. Той е подсладен от това, че е излязал от устата на Шукадева 
Госвами. Вие, които сте дълбокомислени и сте ценители на сладостите, трябва винаги 
да се стремите да вкусвате този зрял плод. О, разумни предани, докато не сте погълнати 
в трансцендентално блаженство, трябва да продължавате да се храните с вкуса на този 
„Шримад Бхагаватам”, а когато станете напълно погълнати в блаженството, трябва да 
продължите с опитването на неговата сочна сладост завинаги.”467 
 
ЧЧ Мадхя 25.152 “Ние никога не се изморяваме да слушаме за трансценденталните 
забавления на Личността на Бога, който е възхваляван с химни и молитви. Тези, които 
се наслаждават на близко общуване с Него, имат склонността да слушат за 
забавленията Му във всеки един момент.”468 
 
ЧЧ Мадхя 25.153 Шри Чайтаня Махапрабху посъветва Пракашананда Сарасвати: 
“Изучавай „Шримад Бхагаватам” много задълбочено. Тогава ще разбереш 
действителното значение на „Брахма Сутра.” 
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ЧЧ Мадхя 25.154 Шри Чайтаня Махапрабху продължи: “Винаги обсъждай „Шримад 
Бхагаватам” и постоянно възпявай святото име на Бог Кришна. По този начин ти ще 
успееш да постигнеш освобождение много лесно и ще бъдеш извисен до насладата на 
божествената любов. 
 
ЧЧ Мадхя 25.155 “Онзи, който е така установен в трансцендента, на мига осъзнава 
Върховния Брахман и става напълно радостен. Той никога не скърби, нито желае да 
има нещо. Той е еднакво разположен към всяко живо същество. В това състояние той 
постига чисто предано служене на Мен.”469 
 
ЧЧ Мадхя 25.156 “Дори една освободена душа, разтворена в сиянието на 
безличностния Брахман, е привлечена към забавленията на Кришна. Така тя поставя на 
олтара Божество и отдава служене на Бога.”470 
 
ЧЧ Мадхя 25.157 “[Шукадева Госвами се обърна към Парикшит Махарадж:] “Мой 
скъпи царю, макар да бях напълно установен в трансценденталната позиция, аз въпреки 
всичко бях привлечен към забавленията на Бог Кришна. Ето защо изучавах „Шримад 
Бхаватам от своя баща.”471 
 
ЧЧ Мадхя 25.158 “Когато бризът, носещ аромата на листенцата туласи и шафран от 
лотосовите стъпала на лотосооката Божествена Личност навлязоха през ноздрите в 
сърцата на тези мъдреци [Кумарите], те изпитали промяна както в телата, така и в 
умовете си, независимо, че били привлечени към разбирането за безличностния 
Брахман.”472 
 
ЧЧ Мадхя 25.159 “Онези, които са удовлетворени сами по себе си и не сапривлечени 
от външни материални желания, също са привлечени от любящо служене към Шри 
Кришна, чиито качества са трансцендентални и чиито дейности са чудесни. Хари, 
Божествената Личност, е наричан Кришна, защото има такива трансцендентално 
привлекателни отличителни черти.”473 
 
ЧЧ Мадхя 25.160 В това време браминът от провинция Махаращра спомена 
обяснението на стиха атмарама, дадено от Бог Чайтаня. 
 
ЧЧ Мадхя 25.161 Браминът от Махаращра заяви, че Шри Чайтаня Махапрбху вече е 
разтълкувал този стих по шестдесет и един начина. Всеки бе изумен да чуе това. 
 
ЧЧ Мадхя 25.162 Когато всички събрали се изразиха желанието си да чуят отново 
шестдесет е едното различни тълкувания на атмарама-шлока, Шри Чайтаня 
Махапрабху отново ги обясни. 
 

                                                 
469 Бхагавад Гита 18.54 

470 Цитат от коментара на Шанкарачария към Нрисимха Тапани Упанишад 

471 Шримад Бхагаватам 2.1.9 

472 Шримад Бхагаватам 3.15.43 

473 Това е известният стих атмарама, Шримад Бхагаватам 1.7.10 
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ЧЧ Мадхя 25.163 След като всички чуха тълкуванието на Шри Чайтаня Махапрабху на 
атмарама-шлока, те до един бяха удивени и изпаднаха в изумление. Те заключиха, че 
Шри Чайтаня Махапрабху е не друг, а самият Бог Кришна. 
 
ЧЧ Мадхя 25.164 Като отново даде тези тълкувания, Шри Чайтаня Махапрабху се 
изправи и се приготви да си тръгва. Всички присъстващи Му отдадоха почитанията си 
и запяха маха-мантрата. 
 
ЧЧ Мадхя 25.165 Всички жители на Каши [Варанаси] започнаха да пеят Харе Кришна 
маха-мантра в екстатична любов. Понякога се смееха, понякога плачеха, понякога 
танцуваха. 
 
ЧЧ Мадхя 25.166 След това всички санняси маявади и образованите учени във 
Варанаси започнаха да дискутират „Шримад Бхагаватам”. По този начин Шри Чайтаня 
Махапрабху им даде освобождение. 
 
ЧЧ Мадхя 25.167 После Шри Чайтаня Махапрабху се завърна в жилището си със 
Своите лични придружители. Така Той превърна целия град Варанаси в един втори 
Навадвип [Надия-нагара]. 
 
ЧЧ Мадхя 25.168 Сред личните си придружители, Шри Чайтаня Махапрабху каза, 
смеейки се: “Дойдох тук да продавам Моята емоционална екстатична любов. 
 
ЧЧ Мадхя 25.169 Въпреки че Аз дойдох до Варанаси, за да продавам Моите стоки, там 
нямаше купувачи и Ми се стори, че ще трябва да ги върна обратно в собствената си 
страна. 
 
ЧЧ Мадхя 25.170 Всички вие се чувствахте нещастни, че никой не купува Моите стоки 
и че Аз трябва да ги върна обратно. Ето защо, само по вашата воля, ги раздадох, без да 
искам отплата.” 
 
ЧЧ Мадхя 25.171 Всички предани на Господа тогава казаха: “Ти си се въплътил, за да 
освободиш падналите души. Ти си им давал освобождение на изток и на юг, а сега 
освобождаваш онези, които са на запад. 
 
ЧЧ Мадхя 25.172 Само Варанаси беше останал, защото хората там бяха срещу Твоите 
мисионерски дейности. Сега Ти освободи и тях, и ние всички сме много щастливи.” 
 
ЧЧ Мадхя 25.173 След като новините за тези събития бяха разпространени, всички от 
съседните околности започнаха да прииждат, за да зърнат Шри Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 25.174 Стотици хиляди хора се стичаха, за да видят Шри Чайтаня 
Махапрабху. Няма как да бъдат изброени. И понеже жилището на Бога бе много малко, 
не всички успяваха да Го видят. 
 
ЧЧ Мадхя 25.175 Когато Шри Чайтаня Махапрабху отиваше да се окъпе в Ганг и да 
види храма на Вишвешвара, хората се редяха от двете страни, за да зърнат Господа. 
 
ЧЧ Мадхя 25.176 Когато Шри Чайтаня Махапрабху минаваше покрай хората, Той 
вдигаше високо ръцете си и казваше: “Моля, възпявайте Кришна! Моля, възпявайте 
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Хари!” Всички хора Го пресрещаха, като пееха Харе Кришна и чрез това възпяване Му 
поднасяха своите почитания. 
 
ЧЧ Мадхя 25.177 По този начин в продължение на пет дни, Шри Чайтаня Махапрабху 
освободи хората от Варанаси. Накрая, на следващия ден, Той стана много нетърпелив 
да отпътува. 
 
ЧЧ Мадхя 25.178 Като стана много рано на шестия ден, Шри Чайтаня Махапрабху се 
запъти да напусне града, а петима предани поеха след Него. 
 
ЧЧ Мадхя 25.179 Тези петима предани бяха Тапана Мишра, Рагунатха, браминът от 
Махаращра, Чандрашекхара и Парамананда Киртания. 
 
ЧЧ Мадхя 25.180 Петимата искаха да придружават Шри Чайтаня Махапрабху до 
Джаганнатха Пури, но Богът внимателно си взе сбогом с тях. 
 
ЧЧ Мадхя 25.181 Шри Чайтаня Махапрабху каза: “Ако искате да Ме видите, можете 
да дойдете по-късно, но засега Аз ще се движа сам през гората Джхарикханда.” 
 
ЧЧ Мадхя 25.182 Шри Чайтаня Махапрабху посъветва Санатана Госвами да продължи 
към Вриндавана и го уведоми, че двамата му братя вече са отишли там. 
 
ЧЧ Мадхя 25.183 Шри Чайтаня Махапрабху каза на Санатана Госвами: “Всички Мои 
предани, които отиват във Вриндавана, са като цяло много бедни. Всички те разполагат 
само с прокъсана препаска и малко гърне за вода. Ето защо, Санатана, ти трябва да им 
осигуриш подслон и да ги поддържаш.” 
 
ЧЧ Мадхя 25.184 След като каза това, Шри Чайтаня Махапрабху ги прегърна всички и 
продължи нататък по Своя път, а те до един загубиха съзнание и паднаха на земята. 
 
ЧЧ Мадхя 25.185 След известно време всички предани се изправиха и се завърнаха по 
домовете си, силно обзети от скръб. Санатана Госвами продължи към Вриндавана сам. 
 
ЧЧ Мадхя 25.186 Когато Рупа Госвами достигна Матхура, той срещна Субуддхи Рая 
на бреговете на Ямуна, на едно място, наричано Дхрува-гхата. 
 
ЧЧ Мадхя 25.187 В миналото Субуддхи Рая бил голям земевладелец в Гауда-деша 
[Бенгал]. Сайяда Хюсеин Кхан бил по онова време слуга на Субуддхи Рая. 
 
ЧЧ Мадхя 25.188 Субуддхи Рая поставил Хюсеин Кхан да отговаря за изкопаването на 
голямо езеро, но веднъж, намирайки му кусур, го набил с камшик. 
 
ЧЧ Мадхя 25.189 По-късно Хюсеин Кхан по един или друг начин бил назначен за 
Набаб (губернтатор) от централното Мюсюлманско правителство. В изпълнение на 
своя дълг, той увеличил богатството на Субуддхи Рая. 
 
ЧЧ Мадхя 25.190 Сетне, когато съпругата на Набаб Сайяда Хюсеин Кхан видяла 
белезите от камшика върху тялото му, тя поискала той да убие Субуддхи Рая. 
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ЧЧ Мадхя 25.191 Хюсеин Кхан отвърнал: “Субуддхи Рая се грижеше за издръжката ми 
много внимателно. Той беше точно като баща за мен,” казал той. “Сега ти искаш от мен 
да го убия. Това не е много добро предложение.” 
 
ЧЧ Мадхя 25.192 Като последна алтернатива, съпругата предложила набабът да 
отнеме кастата на Субуддхи Рая и да го превърне в мюсюлманин, но Хюсеин Кхан 
възразил, че ако той направи това, Субуддхи Рая няма да иска да живее. 
 
ЧЧ Мадхя 25.193 Това се превърнало в сложен проблем за него, защото жена му 
продължавала да настоява той да убие Субуддхи Рая. Накрая набабът напръскал малко 
вода върху главата на Субуддхи Рая от кана, която била използвана от мюсюлманин. 
 
ЧЧ Мадхя 25.194 Субуддхи Рая използвал напръскването като повод, оставил 
семейството си и делата си и отишъл във Варанаси. 
 
ЧЧ Мадхя 25.195 Когато Субуддхи Рая се допитал до учените брамини във Варанаси с 
въпроса как може да се неутрализира обръщането му в Исляма, те го посъветвали да 
изпие врящо гхи и да се лиши от живота си. 
 
ЧЧ Мадхя 25.196 Когато Субуддхи Рая се консултирал с други брамини, те му казали, 
че не бил извършил толкова сериозно провинение и съответно, че не трябва да изпива 
врящото гхи и да се лишава от живота си. Като резултат Субуддхи Рая бе останал в 
недоумение какво да предприеме. 
 
ЧЧ Мадхя 25.197 В това състояние на обърканост Субуддхи Рая срещна Шри Чайтаня 
Махапрабху по времето, когато Богът пребиваваше във Варанаси. Субуддхи Рая обясни 
положението си и попита Шри Чайтаня Махапрабху какво да стори. 
 
ЧЧ Мадхя 25.198 Богът го посъветва: “Иди във Вриндавана и възпявай Харе Кришна 
махамантра постоянно.” 
 
ЧЧ Мадхя 25.199 Шри Чайтаня Махапрабху продължи със следния съвет към 
Субуддхи Рая: “Започни да повтаряш Харе Кришна мантрата и когато мантруването 
ти стане почти чисто, всичките ти греховни реакции ще си отидат. След като започнеш 
да мантруваш безгрешно, ти ще получиш подслон в лотосовите нозе на Кришна. 
 
ЧЧ Мадхя 25.200 Когато си разположен в лотосовите нозе на Кришна, нито една 
греховна реакция не може да те достигне. Това е най-доброто решение за всички 
греховни дейности.” 
 
ЧЧ Мадхя 25.201 Така, получавайки заръка от Шри Чайтаня Махапрабху да отиде във 
Вриндавана, Субуддхи Рая напусна Варанаси и мина през Праяга, Айодхя и 
Наймишараня към Вриндавана. 
 
ЧЧ Мадхя 25.202 Субудхи Рая се задържа известно време в Наймишараня. През това 
време Шри Чайтаня Махапрабху отиде в Праяга след посещението си във Вриндавана. 
 
ЧЧ Мадхя 25.203 След като достигна Матхура, Субуддхи Рая получи известия за 
маршрута на Бога. Той доста се разстрои, защото не можеше да се свърже с Господа. 
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ЧЧ Мадхя 25.204 Субуддхи Рая събираше сухи дърва в гората, носеше ги в Матхура и 
ги продаваше. За всеки наръч получаваше пет или шест паиса. 
 
ЧЧ Мадхя 25.205 Припечелвайки за прехраната си с продажба на сухи дърва, 
Субуддхи Рая преживяваше с порция пържен грах, който се равняваше на един паис, а 
всеки друг свой паис той депозираше при някакъв търговец. 
 
ЧЧ Мадхя 25.206 Субуддхи Рая имаше навик да изразходва спестяванията си, като 
осигурява кисело мляко за бенгалските ваишнави, които идваха в Матхура. Той също ги 
снабдяваше с готвен ориз и маслени масажи. Когато видеше някой беден ваишнава, той 
използваше парите си, за да го нахрани. 
 
ЧЧ Мадхя 25.207 Когато Рупа Госвами пристигна в Матхура, Субуддхи Рая, от любов 
и привързаност към него искаше да му служи по толкова много начини. Той лично 
заведе Рупа Госвами да разгледа всичките дванадесет гори на Вриндавана. 
 
ЧЧ Мадхя 25.208 Рупа Госвами остана в Матхура и Вриндавана, прекарвайки цял 
месец в компанията на Субуддхи Рая. След това, той напусна Вриндавана, за да търси 
своя по-голям брат, Санатана Госвами. 
 
ЧЧ Мадхя 25.209 Когато Рупа Госвами чу, че Шри Чайтаня Махапрабху е заминал за 
Праяга по пътя край бреговете на Ганг, Рупа и брат му Анупама поеха по този път, за да 
се срещнат с Бога. 
 
ЧЧ Мадхя 25.210 След като достигна Праяга, Санатана Госвами, следвайки заръката 
на Шри Чайтаня Махапрабху, тръгна към Вриндавана по общоизвестния път. 
 
ЧЧ Мадхя 25.211 Когато Санатана Госвами срещна Субудхи Рая в Матхура, Субуддхи 
Рая му обясни всичко относно неговите по-малки братя Рупа Госвами и Анупама. 
 
ЧЧ Мадхя 25.212 Тъй като Санатана Госвами се движеше по общоизвестния път за 
Вриндавана, а Рупа Госвами и Анупама вървяха по пътя край бреговете на Ганг, бе 
невъзможно да се срещнат. 
 
ЧЧ Мадхя 25.213 Субуддхи Рая и Санатана Госвами се познаваха отпреди да приемат 
ордена на отречението. Ето защо Субуддхи Рая показваше много привързаност към 
Санатана Госвами, но Санатана Госвами се колебаеше дали да приеме неговите 
сантименталности и прояви на обич. 
 
ЧЧ Мадхя 25.214 Тъй като бе много напреднал в ордена на отречението, Санатана 
Госвами се скиташе от гора на гора и никога не приемаше подслон в което и да е 
жилище, построено от камък. Той имаше навика да живее под дърветата или под 
храстите както през деня, така и през нощта. 
 
ЧЧ Мадхя 25.215 Шрила Санатана Госвами бе събрал някои книги за 
археологическите разкопки в Матхура и обикаляйки из гората, търсеше начин да 
възобнови всички тези свети места. 
 
ЧЧ Мадхя 25.216 Санатана Госвами остана във Вриндавана, а Рупа Госвами и Анупама 
се върнаха във Варанаси. 
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ЧЧ Мадхя 25.217 Когато Рупа Госвами пристигна във Варанаси, той се срещна с 
брамина от Махаращра, Чандрашекхара и Тапана Мишра. 
 
ЧЧ Мадхя 25.218 Докато Рупа Госвами бе във Варанаси, той жиивееше в къщата на 
Чандрашекхара и приемаше прасадам в къщата на Тапана Мишра. По този начин той чу 
за инструкциите на Шри Чайтаня Махапрабху към Санатана Госвами във Варанаси. 
 
ЧЧ Мадхя 25.219 По време на престоя си във Варанаси, Рупа Госвами научи за всички 
дейности на Шри Чайтаня Махапрабху. Щом чу историята за освобождението на 
саннясите маявади, той остана много доволен. 
 
ЧЧ Мадхя 25.220 Когато Рупа Госвами видя, че всички жители на Варанаси почитат 
Шри Чайтаня Махапрабху, той изпита голямо щастие. До него достигаха истории дори 
от простия народ. 
 
ЧЧ Мадхя 25.221 След като прекара около десет дни във Варанаси, Рупа Госвами се 
завърна в Бенгал. Така аз описах дейностите на Рупа и Санатана. 
 
ЧЧ Мадхя 25.222 По Своя път обратно към Джаганнатха Пури, Шри Чайтаня 
Махапрабху премина през уединената гора, изпитвайки много голямо удоволствие от 
това. 
 
ЧЧ Мадхя 25.223 Шри Чайтаня Махапрабху се завърна щастливо в Джаганнатха Пури 
в компанията на Своя слуга, Балабхадра Бхаттачария. Както и преди, Господът се 
забавляваше в множество приятни игри с горските животни. 
 
ЧЧ Мадхя 25.224 Когато Шри Чайтаня Махапрабху пристигна на мястото, известно 
като Атхаранала, близо до Джаганнатха Пури, Той изпрати Балабхадра Бхаттачария да 
повика Неговите предани. 
 
ЧЧ Мадхя 25.225 Когато чуха новините за пристигането на Бога от Балабхадра 
Бхаттачария, пълчищата предани изпитаха такова щастие, като че животът им се 
завръщаше. Сякаш съзнанието им си идваше в телата им. Техните сетива също се 
оживиха. 
 
ЧЧ Мадхя 25.226 Преливащи от огромно наслаждение, всички предани бързо се 
отправиха да видят Господа. Те Го посрещнаха на бреговете на славното езеро с името 
Нарендра Саровара. 
 
ЧЧ Мадхя 25.227 Когато Парамананда Пури и Брахмананда Бхарати срещнаха Шри 
Чайтаня Махапрабху, Богът им поднесе Своите смирени почитания, тъй като те бяха 
духовни братя на Неговия духовен учител. След това и двамата прегърнаха Шри 
Чайтаня Махапрабху с любов и нежност. 
 
ЧЧ Мадхя 25.228 Предани като Сварупа Дамодара, Гададхара Пандита, Джагадананда, 
Кашишвара, Говинда и Вакрешвара - всичките дойдоха, за да се срещнат с Господа. 
 
ЧЧ Мадхя 25.229 Каши Мишра, Прадюмна Мишра, Дамодара Пандита, Харидаса 
Тхакура и Шанкара Пандита също пристигнаха там, за да посрещнат Бога. 
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ЧЧ Мадхя 25.230 Всички други предани също дойдоха и се простряха в лотосовите 
нозе на Господа. В отговор Шри Чайтаня Махапрабху ги прегърна до един с голяма 
екстатична любов. 
 
ЧЧ Мадхя 25.231 По този начин всички се потопиха в океан от трансцендентално 
блаженство. Тогава Богът и всичките Му отдадени ученици се отправиха към храма на 
Джаганнатха, за да видят Божеството. 
 
ЧЧ Мадхя 25.232 В мига, в който Шри Чайтаня Махапрабху видя Бог Джаганнатха в 
храма, бе незабавно надмогнат от любов и нежност. Той пя и танцува със Своите 
отдадени дълго време. 
 
ЧЧ Мадхя 25.233 Свещенослужителите мигновено им донесоха цветни гирлянди и 
прасадам. Надзорникът на храма, чието име бе Туласи, също дойде и поднесе своите 
почитания на Шри Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 25.234 Когато новината, че Шри Чайтаня Махапрабху е пристигнал в 
Джаганнатха Пури се разнесе, отдадени като Сарвабхаума Бхаттачария, Рамананда Рая 
и Ванинатха Рая също дойдоха, за да Го посрещнат. 
 
ЧЧ Мадхя 25.235 Богът и всички Негови поклонници после отидоха в жилището на 
Каши Мишра. Сарвабхаума Бхаттачария и Пандита Госай също поканиха Бога на 
гощавка в домовете си. 
 
ЧЧ Мадхя 25.236 Като прие поканата им, Богът ги помоли да донесат всичкия 
прасадам там, за да може Той да го приеме със Своите отдадени. 
 
ЧЧ Мадхя 25.237 Като получиха заръката на Шри Чайтаня Махапрабху, Сарвабхаума 
Бхаттачария и Пандита Госай донесоха достатъчно прасадам от храма на Джаганнатха. 
Богът после се нагости заедно с всички в Своето собствено жилище. 
 
ЧЧ Мадхя 25.238 Така аз описах завръщането на Шри Чайтаня Махапрабху в 
Джаганнатха Пури от Вриндавана. 
 
ЧЧ Мадхя 25.239 Онзи, който чуе за забавленията на Шри Чайтаня Махапрабху с вяра 
и любов, много скоро ще се сдобие с подслон в лотосовите нозе на Бога. 
 
ЧЧ Мадхя 25.240 По този начин направих обобщено описание на Мадхя-Лила, 
пътешествията на Шри Чайтаня Махапрабху към и от Джаганнатха Пури. Наистина 
Богът пътуваше натам и обратно постоянно в продължение на шест години. 
 
ЧЧ Мадхя 25.241 След като прие санняса на двадесет и четири годишна възраст, Шри 
Чайтаня Махапрабху живя още двадесет и четири години. В продължение на шест 
години от този период, Той усърдно пътуваше из цяла Индия, веднъж пристигайки в 
Джаганнатха Пури, друг път отпътувайки. След като пътува в продължение на шест 
години, Богът се установи да живее в Джаганнатха Пури и остана там за оставащите 
осемнадесет години от живота си. През тези осемнадесет години Той основно 
възпяваше Харе Кришна със Своите предани. 
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ЧЧ Мадхя 25.242 Сега ще направя преговор на главите от Мадхя-Лила хронологично, 
така че човек да може да оцени трансценденталните качества на тези теми. 
 
ЧЧ Мадхя 25.243 В първа глава съм дал кратък обзор на последните забавления [антя-
лила]. В тази глава има живо описание на някои от забавленията на Бога, случили се 
към края на Неговия живот. 
 
ЧЧ Мадхя 25.244 Във втора глава съм описал как Шри Чайтаня Махапрабху говори 
като побъркан. В тази глава се обяснява как Шри Чайтаня Махапрабху е проявявал 
Своите различни емоционални състояния. 
 
ЧЧ Мадхя 25.245 В трета глава съм описал как Богът прима ордена на отречението и 
как се наслаждава на Своите забавления в къщата на Адвейта Ачария. 
 
ЧЧ Мадхя 25.246 В четвърта глава съм разказал за това как Мадхавендра Пури 
инсталира божеството Гопала, а също и как Гопинатха открадва гърне кондензирано 
мляко при Ремуна. 
 
ЧЧ Мадхя 25.247 В пета глава съм разказал историята на Сакши Гопала. Бог 
Нитянанда разказваше това, докато Шри Чайтаня Махапрабху слушаше. 
 
ЧЧ Мадхя 25.248 В шеста глава съм разказал как Сарвабхаума Бхаттачария бе 
освободен, а в седмата глава съм описал пътешествието на Бога по различни свети 
места, както и как дава освобождение на Васудева. 
 
ЧЧ Мадхя 25.249 В осма глава съм записал наситената дискусия на Бога с Рамананда 
Рая. Богът лично слушаше, докато Рамананда излагаше заключителната есенция на 
всички ведически произведения. 
 
ЧЧ Мадхя 25.250 В девета глава съм описал пътуването на Бога из Южна Индия и 
различните поклоннически места. В десета глава съм описал срещата Му с всички 
Негови предани. 
 
ЧЧ Мадхя 25.251 В единадесета глава съм пресъздал великото възпяване на Харе 
Кришна маха-мантра, което обкръжаваше Господа. В дванадесета глава съм дал разказ 
за почистването и измиването на храма Гундича. 
 
ЧЧ Мадхя 25.252 В тринадесета глава съм описал танца на Шри Чайтаня Махапрабху 
пред колесницата на Джаганнатха. В четиринадесета глава има разказ за церемонията 
Хера-панчами. 
 
ЧЧ Мадхя 25.253 Също така в четиринадесета глава има разказ за начина, по който 
екстазът на гопите бе описан от Сварупа Дамодара и как бе вкусен от Шри Чайтаня 
Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 25.254 В петнадесета глава съм описал как Шри Чайтаня Махапрабху 
възвишено възхвалява качествата на Своите предани и приема обяд в къщата на 
Сарвабхаума Бхаттачария. В това време той даде освобождение на Амогха. 
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ЧЧ Мадхя 25.255 В шестнадесета глава съм описал как Шри Чайтаня Махапрабху 
замина за Вриндавана и пътешества през Бенгал. По-късно Той се завърна в 
Джаганнатха Пури от Канаи Наташала. 
 
ЧЧ Мадхя 25.256 В седемнадесета глава съм разказал за пътуването на Господа през 
голямата гора Джхарикханда и Неговото пристигане в Матхура. В осемнадесета глава 
има описание на пътуването Му из гората на Вриндавана. 
 
ЧЧ Мадхя 25.257 В деветнадесета глава съм разказал как Богът се завърна в Праяга от 
Матхура и как даде пълномощия на Шри Рупа Госвами да разпространява преданото 
служене. 
 
ЧЧ Мадхя 25.258 В двадесета глава е разказът за срещата на Бога със Санатана 
Госвами. Богът описва личностните качества на Върховната Божествена Личност в 
дълбочина. 
 
ЧЧ Мадхя 25.259 В двадесет и първа глава има описание на красотата на Кришна, 
както и на Неговото великолепие, а в двадесет и втора има описание на двустранното 
отдаване на предано служене. 
 
ЧЧ Мадхя 25.260 В двадесет и трета глава има разказ за настроенията на 
трансценденталното любящо служене, а в двадесет и четвърта глава съм описал как 
Богът разтълкува стиха атмарама. 
 
ЧЧ Мадхя 25.261 В двадесет и пета глава има описание за това как жителите на 
Варанаси бяха обърнати във Ваишнавизма и как Богът се завърна в Нилачала 
[Джаганнатха Пури] от Варанаси. 
 
ЧЧ Мадхя 25.262 По този начин съм обобщил тези забавления в двадесет и петата 
глава. Като чуе това обобщение, човек може да разбере целия смисъл на това свещено 
писание. 
 
ЧЧ Мадхя 25.263 Сега съм обобщил цялото тематично съдържание на Мадхя-Лила. 
Тези забавления не могат да бъдат щателно описани дори в милиони книги. 
 
ЧЧ Мадхя 25.264 За да даде освобождение на всички паднали души, Богът пътуваше 
от страна в страна. Той лично вкусваше трансценденталното удоволствие на преданото 
служене и едновременно разпространяваше култа на любовната отдаденост навсякъде. 
 
ЧЧ Мадхя 25.265 Кришна съзнание означава разбиране на истината за Кришна, 
истината за преданото служене, истината за божествената любовта, истината за 
емоционалния екстаз, истината за трансценденталните настроения и истината за 
забавленията на Бога. 
 
ЧЧ Мадхя 25.266 Шри Чайтаня Махапрабху лично проповядваше трансценденталните 
истини и сладости на „Шримад Бхагаватам.” „Шримад Бхагаватам” и Върховната 
Личност на Бога са идентични, защото „Шримад Бхагаватам” е звуковото въплъщение 
на Шри Кришна. 
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ЧЧ Мадхя 25.267 Шри Чайтаня Махапрабху разпространи смисъла на „Шримад 
Бхагаватам”. Той понякога говореше за благото на Своите предани последователи, друг 
път боговдъхновяваше някой от своите ученици да говори, а Той слушаше. 
 
ЧЧ Мадхя 25.268 Всички разумни хора в тези три свята със сигурност приемат 
заключението, че никой не е по-милостив и великодушен от Шри Чайтаня Махапрабху 
и че никой не е толкова мил към Своите предани. 
 
ЧЧ Мадхя 25.269 Всички предани последователи трябва да слушат за забавленията на 
Шри Чайтаня Махапрабху с вяра и любов. По милостта на Бога, така човек може да 
постигне подслон в Неговите лотосови нозе. 
 
ЧЧ Мадхя 25.270 Като разбере забавленията на Шри Чайтаня Махапрабху, човек може 
да разбере истината за Кришна. Като разбере Кришна, човек може да разбере предела 
на цялото познание, описано в различните разкрити свещени писания. 
 
ЧЧ Мадхя 25.271 Забавленията на Господ Кришна са есенцията на целия нектар и този 
нектар тече в стотици реки във всички посоки. Забавленията на Шри Чайтаня 
Махапрабху са вечен резервоар и се препоръчва човек да остави ума си да плува като 
лебед по повърхността на това трансцендентално езеро. 
 
ЧЧ Мадхя 25.272 С цялото си смирение аз се предавам в лотосовите стъпала на всички 
вас, предано отдадени, като приемам прахта от нозете ви за украшение на тялото си. 
Сега, скъпи мои отдадени, моля чуйте още нещо от мен. 
 
ЧЧ Мадхя 25.273 Любящото предано служене към Кришна е точно като 
привлекателна, възторжена гора от лотосови цветя, където има изобилие от мед. Аз 
умолявам всеки един да вкуси този мeд. Ако всички мислители, съсредоточени в ума, 
насочат съзнанията си в тази гора от лотосови цветя и с ликуване се наслаждават на 
екстатичната любов на Кришна ден и нощ, тeхните умозрителни разсъждения ще бъдат 
трансцендентално удовлетворени. 
 
ЧЧ Мадхя 25.274 Преданите, които имат връзка с Кришна, са като лебеди и като птици 
чакравака, които играят в тази гора от лотосови цветове. Пъпките на тези лотосови 
цветове са забавленията на Кришна и те са угощение за преданите, които са като 
лебеди. Бог Шри Кришна е винаги зает в Своите трансцендентални забавления; ето 
защо отдадените, които следват стъпките на Шри Чайтаня Махапрабху, винаги могат да 
се хранят с тези напъпили цветове лотос, защото те са развлеченията на Бога. 
 
ЧЧ Мадхя 25.275 Всички последователи на Шри Чайтаня Махапрабху трябва да идат 
при това езеро и да останат там завинаги в подслона на лотосовите стъпала на Шри 
Чайтаня Махапрабху, да се превърнат в лебеди и птици чакравака в тези небесни води. 
Те трябва да продължат да отдават служене на Бог Шри Кришна и да се радват на 
живота безкрайно. По този начин всички нещастия ще бъдат намалени, отдадените ще 
постигнат велико щастие и ще има възторжена любов за Бога. 
 
ЧЧ Мадхя 25.276 Преданите, които са приели подслона на лотосовите нозе на Шри 
Чайтаня Махапрабху, поемат отговорността да разпространяват нектарното любящо 
служене по целия свят. Те са като облаци, които изливат вода върху земята, която 
подхранва плода на любовта към Върховния Бог в този свят. Преданите се хранят с 
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този плод до пълно удовлетворение на своите сърца и оставените от тях парченца биват 
изяждани от обикновения народ. Така те живеят щастливо. 
 
ЧЧ Мадхя 25.277 Забавленията на Шри Чайтаня Махапрабху са пълни с нектар, а 
игрите на Бог Кришна са като камфор. Когато ги смесим, техният вкус става много 
сладостен. По милостта на чистите предани онзи, който ги вкуси, може да разбере 
дълбините на тази сладост. 
 
ЧЧ Мадхя 25.278 Хората стават силни и издръжливи като се хранят с достатъчно 
зърно, но един предан, който просто яде обикновени зърнени храни, а не вкусва 
трансценденталните забавления на Бог Чайтаня Махапрабху и Кришна, постепенно 
отслабва и пада от трансценденталната позиция. Ако обаче някой изпие дори капка 
нектар от развлеченията на Кришна, неговото тяло и ум започват да цъфтят и той 
започва да се смее, да пее и танцува. 
 
ЧЧ Мадхя 25.279 Читателите трябва да вкусват този чудесен нектар, защото нищо не 
може да се сравни с него. Пазейки своята вяра твърдо установена в умовете си, те 
трябва да бъдат внимателни да не паднат в ямата на фалшивите аргументи или 
въртопите на неблагоприятните ситуации. Ако някой пропадне до такива позиции, с 
него е свършено. 
 
ЧЧ Мадхя 25.280 В заключение, аз се отдавам на Шри Чайтаня Махапрабху, 
Нитянанда Прабху, Адвейта Прабху и всички други бхакти и читатели. Аз приемам 
вашите лотосови нозе като шлем на главата си. По този начин всичките ми цели ще 
бъдат изпълнени. 
 
ЧЧ Мадхя 25.281 Като поставям стъпалата на Шрила Рупа Госвами, Шри Санатана 
Госвами, Рагхунатха даса Госвами, Рагхунатха Бхатта Госвами и Джива Говами върху 
главата си, аз винаги желая тяхната милост. Така, аз, Кришнадаса, смирено се опитвам 
да опиша нектара на забавленията на Шри Чайтаня Махапрабху, които са смесени със 
забавленията на Бог Кришна. 
 
ЧЧ Мадхя 25.282 За удовлетворението на Шри Мадана Гопала и Говиндадева, ние се 
молим тази книга, „Шри Чайтаня Чаритамрита”, да бъде предложена на Шри Кришна 
Чайтаня Махапрабху. 
 
ЧЧ Мадхя 25.283 Забавленията на Бог Шри Чайтаня Махапрабху в „Чайтаня 
Чаритамрита” съставляват една много поверителна литература. Тя е животът и душата 
на всички предани. Онези, които не са подходящи да оценят тази литература, които са 
завистливи като шопари и прасета, със сигурност няма да я обожават. Но това няма да 
накърни моя опит. Тези забавления на Бог Шри Чайтаня Махапрабху със сигурност ще 
удовлетворят всички свети хора, които имат чисти сърца. Те със сигурност ще й се 
насладят. Ние пожелаваме това да усилва тяхното наслаждение още и още. 
 

 
 


