
ШРИМАД 
БХАГАВАТАМ 

 
 

ДЕСЕТ А  ПЕСЕН :  
СУМУМ  БО НУМ  -  

НАЙ - ВИ СШЕТ О  Б ЛА ГО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Превод: www.vaisnava.org

http://www.vaisnava.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАЗИ СТРАНИЦА Е УМИШЛЕНО ПРАЗНА. 



СЪДЪРЖАНИЕ: 

Глава 1: Появяването на Бог Кришна; Встъпление .......................................................................................... 1 

Глава 2: Молитвите на полубоговете към Бог Кришна в утробата ....................................................... 8 

Глава 3: Раждането на Бог Кришна .......................................................................................................................... 14 

Глава 4: Зверствата на цар Камса .............................................................................................................................. 20 

Глава 5: Срещата на Нанда Махарадж и Васудева ........................................................................................... 25 

Глава 6: Убиването на демоницата Путана ......................................................................................................... 29 

Глава 7: Убиването на демона Тринаварта ......................................................................................................... 34 

Глава 8: Бог Кришна показва вселенската форма в устата си ................................................................ 39 

Глава 9: Майка Яшода връзва Бог Кришна .......................................................................................................... 45 

Глава 10: Освобождението на дърветата Ямала-арджуна ........................................................................ 48 

Глава 11: Детските забавления на Кришна......................................................................................................... 53 

Глава 12: Убиването на демона Агхасура ............................................................................................................. 59 

Глава 13: Брахма открадва момченцата и теленцата ................................................................................... 65 

Глава 14: Молитвите на Брахма към Бог Кришна .......................................................................................... 72 

Глава 15: Убиването на Дхенука, демона-магаре ............................................................................................ 79 

Глава 16: Кришна наказва змията Калия ............................................................................................................. 84 

Глава 17: Историята на Калия...................................................................................................................................... 92 

Глава 18: Бог Баларама убива Демона Праламба ............................................................................................ 95 

Глава 19: Поглъщането на горския пожар ........................................................................................................... 99 

Глава 20: Дъждовният сезон и есента във Вриндавана ............................................................................ 102 

Глава 21: Гопите възхваляват песента на флейтата на Кришна ........................................................ 107 

Глава 22: Кришна открадва дрехите на неомъжените гопи .................................................................. 110 

Глава 23: Кришна благославя жените на брахманите ............................................................................... 114 

Глава 24: Обожанието на хълма Говардхана .................................................................................................... 120 

Глава 25: Бог Кришна повдига хълма Говардхана ....................................................................................... 124 

Глава 26: Удивителният Кришна ............................................................................................................................. 128 

Глава 27: Бог Индра и майка Сурабхи отдават молитви .......................................................................... 131 

Глава 28: Кришна спасява Нанда Махарадж от обителта на Варуна ................................................ 135 

Глава 29: Срещата на Кришна и гопите за танца раса ............................................................................... 138 

Глава 30: Гопите търсят Кришна ............................................................................................................................. 143 

Глава 31: Песента на гопите в раздяла................................................................................................................. 148



Глава 32: Срещата............................................................................................................................................................... 151 

Глава 33: Танцът раса ...................................................................................................................................................... 154 

Глава 34: Спасяването на Нанда Махарадж и убиването на Шанкхачуда ..................................... 159 

Глава 35: Гопите пеят за Кришна докато Той броди из гората ........................................................... 163 

Глава 36: Убиването на демона-бик Арища ...................................................................................................... 166 

Глава 37: Убиването на демоните Кеши и Вйома ......................................................................................... 170 

Глава 38: Акрура пристига във Вриндавана ..................................................................................................... 174 

Глава 39: Видението на Акрура ................................................................................................................................. 179 

Глава 40: Молитвите на Акрура ................................................................................................................................ 184 

Глава 41: Кришна и Баларама влизат в Матхура ........................................................................................... 188 

Глава 42: Счупването на жертвения лък ............................................................................................................ 193 

Глава 43: Кришна убива слона Кувалаяпида ................................................................................................... 197 

Глава 44: Убиването на Камса .................................................................................................................................... 201 

Глава 45: Кришна спасява сина на учителя си ................................................................................................ 206 

Глава 46: Уддхава посещава Вриндавана ........................................................................................................... 211 

Глава 47: Песента на пчелата ..................................................................................................................................... 216 

Глава 48: Кришна доставя радост на преданите си ..................................................................................... 223 

Глава 49: Мисията на Акрура в Хастинапура ................................................................................................... 227 

Глава 50: Кришна основава град Дварака .......................................................................................................... 231 

Глава 51: Освобождаването на Мучукунда ........................................................................................................ 236 

Глава 52: Посланието на Рукмини към Бог Кришна ................................................................................... 242 

Глава 53: Кришна отвлича Рукмини ...................................................................................................................... 247 

Глава 54: Женитбата на Кришна и Рукмини .................................................................................................... 252 

Глава 55: Историята на Прадюмна.......................................................................................................................... 258 

Глава 56: Скъпоценният камък Сямантака ....................................................................................................... 262 

Глава 57: Гибелта на Сатраджит и връщането на скъпоценността .................................................. 266 

Глава 58: Кришна се жени за пет принцеси ...................................................................................................... 271 

Глава 59: Убиването на демона Нарака ............................................................................................................... 277 

Глава 60: Бог Кришна разплаква царица Рукмини ...................................................................................... 282 

Глава 61: Бог Баларама убива Рукми ..................................................................................................................... 288 

Глава 62: Срещата на Уша и Анируддха ............................................................................................................... 292 

Глава 63: Бог Кришна се сражава с Банасура ................................................................................................... 296 

Глава 64: Освобождението на цар Нрига ............................................................................................................ 301



Глава 65: Бог Баларама отива във Вриндавана .............................................................................................. 306 

Глава 66: Паундрака, фалшивият Вāсудева ...................................................................................................... 310 

Глава 67: Бог Баларама убива горилата Двивида ......................................................................................... 314 

Глава 68: Женитбата на Самба .................................................................................................................................. 317 

Глава 69: Нарада Муни посещава палатите на Бог Кришна в Дварака ........................................... 322 

Глава 70: Ежедневните занимания на Бог Кришна ..................................................................................... 327 

Глава 71: Богът пътува към Индрапрастха ....................................................................................................... 332 

Глава 72: Убиването на демона Джарасандха.................................................................................................. 337 

Глава 73: Бог Кришна благославя освободените царе .............................................................................. 342 

Глава 74: Освобождението на Шишупала по времето на Раджасуя .................................................. 346 

Глава 75: Унижението на Дурьодхана .................................................................................................................. 351 

Глава 76: Битката между Шалва и Вришните .................................................................................................. 355 

Глава 77: Бог Кришна убива демона Шалва...................................................................................................... 359 

Глава 78: Убиването на Дантавакра, Видуратха и Ромахаршана ........................................................ 363 

Глава 79: Бог Баларама отива на поклонение ................................................................................................. 367 

Глава 80: Браминът Судама посещава Бог Кришна в Дварака ............................................................. 371 

Глава 81: Богът благославя брамина Судама................................................................................................... 376 

Глава 82: Кришна и Баларама се срещат с жителите на Вриндавана .............................................. 380 

Глава 83: Драупади се среща с цариците на Кришна .................................................................................. 385 

Глава 84: Наставленията на мъдреците в Курукшетра ............................................................................ 390 

Глава 85: Бог Кришна напътства Васудева и възвръща синовете на Деваки ............................ 397 

Глава 86: Арджуна отвлича Субхадра, а Кришна благославя отдадените си ............................. 403 

Глава 87: Молитвите на олицетворените Веди .............................................................................................. 409 

Глава 88: Спасяването на Бог Шива от Врикасура ........................................................................................ 416 

Глава 89: Кришна и Арджуна връщат синовете на брамина ................................................................. 420 

Глава 90: Обобщение на славата на Бог Кришна ........................................................................................... 426 

 
 





1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1: ПОЯВЯВАНЕТО НА БОГ КРИШНА; ВСТЪПЛЕНИЕ  



10.1.1 .. 10.1.11 Шримад Бхагаватам, Песен 10 

2 

 

10.1.1 Цар Парикшит каза: Мой скъпи господарю, ти подробно ми описа династиите и на 
лунния, и на слънчевия бог, наред с възвишените и удивителни характеристики на 
техните царе. 

10.1.2 О, най-добър сред мъдреците, ти разказа също за потомците на Яду, които бяха 
много благочестиви и стриктно се придържаха към религиозните принципи. Сега, ако 
желаеш, милостиво опиши дивните и славни дела на Бог Вишну, или Кришна, който се 
появи в тази династия Яду заедно с Баладева, Неговата пълна експанзия. 

10.1.3 Свръхдушата, Върховният Бог, Шри Кришна, причината за космическото 
проявление, се появи в династията Яду. Моля те, разкажи ми подробно за Неговите 
славни дейности и характер, от самото начало до края на живота Му. 

10.1.4 Възхваляването на Върховния Бог се извършва в системата парампара – т.е. то се 
предава от духовен учител на ученик. Подобна възхвала се наслаждават да изричат и 
слушат онези, които вече не се интересуват от фалшивото, временно възхваляване на 
това космическо проявление. Описанията на Бога са истинското лекарство за 
обусловената душа, впримчена в повтарящото се раждане и смърт. Затова кой би искал да 
спре да слуша подобни възхвали за Бога, освен ако не е касапин или убиец на собствената 
си душа? 

10.1.5-7 Прислонявайки се в лодката на лотосовите нозе на Кришна, моят дядо Арджуна, 
и останалите (Пандави), прекосиха океана на бойното поле Курукшетра, където такива 
велики предводители като Бхишмадева наподобяваха огромни риби, които с лекота биха 
могли да ги погълнат. По милостта на Бог Кришна моите дядовци пресякоха този океан, 
толкова трудно преодолим, сякаш прекрачиха отпечатък от копито на теленце. Заради 
това, че майка ми се отдаде в лотосовите нозе на Бог Кришна, Той със Сударчана-чакра в 
ръка влезе в утробата й и запази тялото ми, което бе тялото на последния останал 
потомък на Куру и на Пандавите, и което бе почти погубено от пламтящото оръжие на 
Ашватхама. Бог Шри Кришна, проявявайки се отвътре и отвън на всички въплътени в 
материята живи същества, чрез собствената си енергия под формата на вечното време – 
т.е. като Параматма и вират-рупа – дари освобождение на всички, било то като жестока 
смърт или като живот. Бъди милостив да ме просветлиш, описвайки Неговите 
трансцендентални характеристики. 

10.1.8 Мой скъпи Шукадева Госвами, ти вече обясни, че Санкаршана, който принадлежи 
към втората четворна експанзия, се появи като сина на Рохини, наречен Баларама. Ако 
Баларама не е бил пренесен от едно тяло в друго, как е възможно най-напред да е бил в 
утробата на Деваки, а сетне в утробата на Рохини? Бъди добър да ми обясниш това. 

10.1.9 Защо Кришна, Върховният Бог, напусна дома на Своя баща Васудева и се 
прехвърли в къщата на Нанда във Вриндавана? Къде живееше Богът, господарят на 
династията Яду, със Своите близки във Вриндавана? 

10.1.10 Бог Кришна живееше и във Вриндавана, и в Матхура. Какво правеше Той там? 
Защо уби Камса, братът на Своята майка? Подобно убийство изобщо не се разрешава в 
шастра. 

10.1.11 Кришна, Върховният Бог, няма материално тяло, но при все това се появява като 
човешко същество. Колко години живя Той с потомците на Вришни? За колко съпруги се 
ожени и колко време живя в Дварака? 
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10.1.12 О, велики мъдрецо, който знае всичко за Кришна, моля те, опиши подробно 
всички дейности, за които попитах, а също и тези, за които не съм, понеже аз имам пълна 
вяра и много жадувам за чуя за тях. 

10.1.13 Заради обета ми на прага на смъртта, аз се отказах дори от пиенето на вода, ала 
понеже пия нектарните разкази за Кришна, които текат от твоята лотосова уста, гладът и 
жаждата, които са изключително трудни за понасяне, не могат да ми попречат. 

10.1.14 Сута Госвами каза: О, сине на Бхригу (Шаунака Риши), когато Шукадева Госвами, 
най-почитаният отдаден, синът на Вясадева, изслуша умолителните запитвания на 
Махараджа Парикшит, той поблагодари на царя с голямо уважение. Сетне започна да 
беседва по темите, засягащи Кришна, които са лекарството за всички страдания в тази 
епоха на Кали. 

10.1.15 Шрила Шукадева Госвами каза: О, Ваше Величество, най-добър сред всички свети 
царе, тъй като си силно привлечен към разговорите за Вāсудева, несъмнено е, че твоята 
интелигентност е здраво установена в духовното разбиране, което е единствената 
истинска цел за човечеството. И понеже това привличане е несекващо, то със сигурност е 
възвишено. 

10.1.16 Ганг, извираща от лотосовия пръст на Бог Вишну, пречиства трите свята – 
горните, средните и долните планетарни системи. По подобен начин и когато някой 
задава въпроси за забавленията и характеристиките на Бог Вāсудева, Кришна, се 
пречистват три категории хора – този, който разказва или проповядва; този, който 
запитва; и всички онези, които слушат. 

10.1.17 Някога, когато майката земя бе смазана от товара на стотиците хиляди бойни 
фаланги на различните тщеславни демони, предрешени като царе, тя се обърна към Бог 
Брахма в търсене на облекчение. 

10.1.18 Майката земя прие образа на крава. Много нещастна, със сълзи в очите, тя се яви 
пред Бог Брахма и му разказа за неволите си. 

10.1.19 Тогава, след като изслуша скърбите на майката земя, Бог Брахма отиде заедно с 
нея, с Бог Шива и с останалите полубогове на брега на млечния океан. 

10.1.20 Достигайки брега на океана от мляко, полубоговете обожаваха Върховния Бог, 
Господ Вишну, господаря на цялата вселена, Всевишния Бог на всички богове, който се 
грижи за всички и облекчава страданията на всеки. Рецитирайки ведическите мантри, 
познати като Пуруша-сукта, с голямо внимание те обожаваха Бог Вишну, който лежи 
върху млечния океан. 

10.1.21 Намирайки се в транс, Бог Брахма долови словата на Бог Вишну, вибриращи в 
небесата. Тогава той каза на полубоговете: О, полубогове, чуйте от мен заръката на 
Кширодакашайи Вишну, Върховния Бог и я изпълнете с внимание и без отлагане. 

10.1.22 Бог Брахма съобщи на полубоговете: Още преди да изложим жалбата си пред 
Господа, Той е узнал за неволята на земята. Затова докато Богът върви по земята с цел да 
намали товара й чрез Своята енергия под формата на време, всички вие, полубогове, 
трябва да се появите чрез пълните си части като синове и внуци в династията Яду. 

10.1.23 Върховният Бог, Шри Кришна, притежателят на цялото могъщество, лично ще се 
появи като син на Васудева. Затова всички съпруги на полубоговете също трябва да се 
появят, за да Го удовлетворят. 



10.1.24 .. 10.1.37 Шримад Бхагаватам, Песен 10 

4 

 

10.1.24 Най-главното проявление на Кришна е Санкаршана, който е познат като Ананта. 
Той е източникът на всички инкарнации в материалния свят. Преди да се появи Бог 
Кришна, този изначален Санкаршана ще се появи като Баладева, за да донесе радост на 
Върховния Бог Кришна в Неговите трансцендентални забавления. 

10.1.25 Енергията на Бог, позната като вишну-мая, която е досущ като Върховния Господ, 
също ще се появи наред с Бог Кришна. Действайки чрез разнообразните си способности, 
тази енергия улавя всички светове, материални и духовни. По молба на своя господар, тя 
ще се появи с различните си сили, за да изпълни делото на Бога. 

10.1.26 Шукадева Госвами продължи: След като посъветва така полубоговете и успокои 
майката земя, могъщият Бог Брахма, който е господарят на всички праджапати и по тази 
причина е известен като Праджапати-пати, се завърна в своята обител Брахмалока. 

10.1.27 Някога Шурасена, господарят на династията Яду, отиде да живее в град Матхура. 
Там той се наслаждаваше на местата, известни като Матхура и Шурасена.  

10.1.28 Оттогава насетне град Матхура бе столица на всички царе от династията Яду. 
Град Матхура и областта Матхура са много близко свързани с Кришна, тъй като Той 
живее там завинаги. 

10.1.29 Някога Васудева, който принадлежеше към семейството на полубоговете (или 
династията Шура), се ожени за Деваки. След бракосъчетанието той се качи на 
колесницата си, за да се завърне у дома със своята булка. 

10.1.30 За да зарадва сестра си по случай женитбата й, Камса, синът на цар Уграсена, 
хвана юздите на конете и стана колесничар всред шествието от стотици златни 
колесници. 

10.1.31-32 Бащата на Деваки, цар Девака, много обичаше дъщеря си. Затова, когато тя и 
съпругът й напускаха дома, той й даде зестра от четиристотин слона, красиво нагиздени 
със златни гирлянди. Даде й също десет хиляди коне, хиляда и осемстотин колесници и 
двеста много красиви млади прислужнички, украсени с накити. 

10.1.33 О, обични синко, Махараджа Парикшит, когато булката и младоженецът бяха 
готови да потеглят, на добър път им пожела концерт от вибриращи раковини, рогове, 
тъпани и барабани. 

10.1.34 Докато Камса, който държеше юздите на конете, караше колесницата по пътя, 
един безплътен глас му рече: „О глупецо, негоднико, осмото дете на жената, която возиш, 
ще те погуби!” 

10.1.35 Камса беше прокълната издънка на династията Бходжа, понеже беше завистлив 
и порочен. Затова, още щом чу небесната поличба, той сграбчи сестра си за косата с 
лявата си ръка, а с дясната вдигна меча си, за да й отсече главата. 

10.1.36 Впускайки се да усмири Камса, който беше толкова жесток и завистлив, че в 
безсрамието си бе готов да погуби своята сестра, великодушният Васудева, който щеше 
да стане бащата на Кришна, му заговори със следните думи. 

10.1.37 Васудева каза: Мой скъпо шурею, Камса, ти си гордостта на семейството си, на 
династията Бходжа, и великите герои възхваляват качествата ти. Как би могъл доблестен 
човек като теб да убие жена, при това собствената си сестра, и то в деня на сватбата й? 
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10.1.38 О, велики юнако, който се е родил без съмнение ще умре, защото смъртта се 
ражда още с тялото. Човек може да погине днес или след сто години, ала смъртта е 
неминуема за всяко живо същество. 

10.1.39 Когато настоящето тяло се превърне в прах и отново се разпадне на петте 
елемента – земя, вода, огън, въздух и етер – собственикът на тялото, живото същество, 
автоматично се сдобива с друго тяло, изградено от материални елементи, в съответствие 
с плодовете на делата си. Получи ли следващото тяло, настоящето е изоставено. 

10.1.40 Точно както човек, който върви по пътя, най-напред поставя единия си крак, а 
след това повдига другия; или както гъсеницата, лазеща по зеленчуците, най-напред се 
прехвърля на едно листо и тогава се пуска от предишното, така и обусловената душа се 
прислонява в друго тяло и сетне изоставя онова, което е имала дотогава. 

10.1.41 Преживявайки една ситуация като я вижда или слуша за нея, човек започва да я 
съзерцава и обмисля, и по този начин й се предава, без да взима под внимание 
настоящото си тяло. По подобен начин той сънува нощем в ума си, че живее в други 
обстоятелства, в различни тела и забравя истинската си позиция. По съвсем същия начин 
човек напуска и настоящото си тяло и приема друго (татха дехантара-праптих). 

10.1.42 В момента на смъртта, в съответствие с начина на мислене, волевата 
решителност и чувствителността на ума, който е въвлечен в плодоносни дейности, човек 
получава определено тяло. С други думи, тялото се развива в зависимост от дейностите 
на ума. Смяната на тялото се дължи на трепкащия ум, защото в противен случай душата 
би останала в изначалното си духовно тяло. 

10.1.43 Когато небесните тела, например луната, слънцето или звездите, се отразяват в 
течно масло или във вода, те изглеждат с различна форма – понякога кръгли, понякога 
продълговати и т.н. – заради движението на вятъра. По подобен начин, когато живото 
същество, душата, потъне в материалистични мисли, то приема разнообразни 
проявления на собствената си самоличност благодарение на невежеството. С други думи, 
човек се обърква от умствените си измислици поради смущенията от страна на 
материалните гуни на природата. 

10.1.44 Затова, тъй като завистливите и недобродетелни действия водят до тяло, в което 
човек страда в следващия си живот, защо е нужно някой да действа неблагочестиво? За 
собственото си добро той не бива да завижда на никого, защото завистливият винаги 
трябва да се бои от враговете си, било то в този живот или в следващия. 

10.1.45 Понеже е твоя по-малка сестра, тази клета девойка Деваки ти е досущ като 
дъщеря, за която е редно да се грижиш нежно. Ти си милостив, затова не бива да я 
погубваш. Тя наистина заслужава обичта ти. 

10.1.46 Шукадева Госвами продължи: О, най-добър от династията Куру, Камса беше 
изключително жесток и действително беше последовател на ракшасите. Затова добрите 
съвети на Васудева не можеха нито да го успокоят, нито да го уплашат. Той нехаеше за 
резултатите от греховните дела нито в този, нито в следващия живот. 

10.1.47 Когато Васудева видя, че Камса е решен да убие своята сестра Деваки, той се 
замисли дълбоко. Взимайки под внимание непосредствената смъртна опасност, Васудева 
намисли друг план, за да спре Камса. 

10.1.48 Докато притежава разсъдък и физически сили, интелигентният човек трябва да 
се стреми да избегне смъртта. Такъв е дългът на всяко въплътено същество. Но ако 
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смъртта не може да бъде избегната въпреки усилията, онзи, който се изправи пред 
лицето й, не извършва оскърбление. 

10.1.49-50 Васудева разсъди: Ако давам всичките си синове на Камса, който е 
олицетворението на смъртта, аз ще спася живота на Деваки. Възможно е Камса да умре 
преди синовете ми да се родят или пък, тъй като вече му е предопределено да загине в 
ръцете на мой син, някой от синовете ми може да го убие. Нека засега обещая да давам 
децата си, за да се откаже Камса от непосредствената си заплаха, а ако с течение на 
времето той умре, няма да има от какво да се страхувам. 

10.1.51 Когато огънят по незнайна причина прескочи някое парче дърво, а възпламени 
стоящото до него, основание за това е съдбата. По същия начин и когато живото 
същество приеме един вид тяло, изоставяйки друго, за това няма никаква друга причина, 
освен непроницаемата съдба.  

10.1.52 Обмисляйки по този начин въпроса доколкото му достигаха познанията, 
Васудева изложи молбата си пред порочния Камса с голямо уважение. 

10.1.53 Умът на Васудева бе изпълнен с тревога заради надвисналата над съпругата му 
опасност, ала за да удовлетвори безмилостния, безсрамен и греховен Камса, той 
пресилено се усмихна и му заговори по следния начин. 

10.1.54 Васудева каза: О, най-добър сред трезвомислещите, няма защо да се боиш от 
своята сестра Деваки заради това, което чу от невидимия прорицател. Причината за 
смъртта ти ще бъдат нейните синове. Затова ти обещавам, че щом тя роди синовете, 
които пораждат страха ти, аз ще ги предавам всичките до един в ръцете ти. 

10.1.55 Шрила Шукадева Госвами продължи: Камса се съгласи с логичния аргумент на 
Васудева и, доверявайки се на думите му, се въздържа да убие сестра си. Удовлетворен от 
Камса, Васудева продължи да го успокоява, а сетне се прибра в дома си. 

10.1.56 Всяка година оттогава насетне, настанеше ли време, Деваки, майката на Бога и на 
всички полубогове, раждаше по едно дете. Така тя роди осем сина един след друг и една 
дъщеря, наречена Субхадра. 

10.1.57 Васудева много се притесняваше да не излезе лъжец ако наруши обещанието си. 
Затова с голяма болка той предаде първородния си син на име Киртиман в ръцете на 
Камса. 

10.1.58 Какво е болезнено за светците, които стриктно се придържат към истината? 
Нима не съществува непривързаност за чистите отдадени, които знаят, че Върховният 
Бог е същината? Какви дейности са забранени за най-долните хора? И какво ли не може 
да бъде дадено в името на Бог Кришна от онези, които напълно да се отдали в Неговите 
лотосови нозе? 

10.1.59 Мой скъпи царю Парикшит, когато Камса видя, че Васудева, стабилен в 
истинността, с пълно равнодушие му даде детето, той бе много щастлив. Затова с 
усмихнато лице отвърна следното. 

10.1.60 О Васудева, можеш да си вземеш детето и да си идеш у дома. Аз не се страхувам от 
първото ти дете. Интересува ме осмото дете на теб и Деваки, защото именно от него ми е 
предопределено да бъда убит. 
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10.1.61 Васудеа се съгласи и си взе детето, но понеже знаеше, че Камса е с непостоянен 
характер и му липсва самообладание, не можеше да се разчита на думата му. 

10.1.62-63 Жителите на Вриндавана, начело с Нанда Махарадж, включително и неговите 
другари пастирите и техните съпруги, не бяха други, ами обитателите на райските 
планети. О, Махараджа Парикшит, най-добър сред потомците на Бхарата, такива бяха и 
потомците на династията Вришни, начело с Васудева, както и Деваки, и останалите жени 
от династията Яду. Приятелите, роднините и доброжелателите както на Нанда Махарадж, 
така и на Васудева, а дори и онези, които привидно изглеждаха като последователи на 
Камса, бяха полубогове. 

10.1.64 Веднъж великият светец Нарада отиде при Камса и му съобщи как демоничните 
същества, които са страшно бреме за земята, ще бъдат погубени. Тогава Камса потъна в 
голям страх и съмнение. 

10.1.65-66 След като великият светец Нарада си тръгна, Какма си помисли, че всички 
членове на династията Яду са полубогове и че всяко едно от децата, родено от утробата 
на Деваки, би могло да е Вишну. Боейки се от смъртта, Камса залови Васудева и Деваки, и 
ги окова в железни вериги. Подозирайки, че всяко от децата им е Вишну, Камса ги 
избиваше едно след друго, заради пророчеството, че Вишну ще го погуби. 

10.1.67 Царете, жадни за сетивните наслади на този свят, почти винаги убиват 
безразборно враговете си. За да задоволят собствените си прищевки, те са способни да 
погубят всекиго, дори своите майки, бащи, братя и приятели. 

10.1.68 В предишното си раждане Камса бе великият демон Каланеми и бе убит от 
Вишну. Научавайки тази информация от Нарада, Камса се ожесточи към всеки, който бе 
свързан с династията Яду. 

10.1.69 Камса, могъщият син на Уграсена, хвърли в затвора дори собствения си баща, 
царя на династиите Яду, Бходжа и Андхака, и лично завзе властта над държавата, позната 
като Шурасена. 
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10.2.1-2 Шукадева Госвами каза: Защитаван от Магадхараджа, Джарасандха, могъщият 
Камса започна да преследва царете от династията Яду. В това той получи помощта на 
демони като Праламба, Бака, Чанура, Тринаварта, Агхасура, Мущика, Арища, Двивида, 
Путана, Кеши, Дхенука, Банасура, Наракасура и много демонични царе по лицето на 
земята. 

10.2.3 Преследвани от демоничните царе, Ядавите напуснаха собственото си царство и 
навлязоха в други, като тези на Куру, Панчалите, Кекайците, Шалвите, Видарбхите, 
Нишадхите, Видехите и Кошалите. 

10.2.4-5 Въпреки това, някои от роднините им започнаха да следват принципите на 
Камса и му служеха. След като Камса, синът на Уграсена, уби шестте сина на Деваки, 
пълното проявление на Кришна влезе в утробата й като нейно седмо дете, увеличавайки 
удовлетворението й и скръбта й. Това пълно проявление е славено от великите светци 
като Ананта, който принадлежи на втората група четворни експанзии на Кришна. 

10.2.6 За да защити Ядавите, Неговите лични отдадени, от набезите на Камса, 
Върховният Бог, Вишватма, Върховната Душа на всички, нареди следното на Йогамая. 

10.2.7 Господ заръча на Йогамая: О, енергия Моя, която си обожаема за целия свят и 
чиято природа е да дарява добра съдба на всички живи същества, отиди във Враджа, там 
където живеят много пастири със своите жени. В тази извънредно красива земя с много 
крави, Рохини, жената на Васудева, живее в дома на Нанда Махараджа. Други съпруги на 
Васудева също живеят там скрити, поради страх от Камса. Моля те, иди там! 

10.2.8 В утробата на Деваки е моята пълна експанзия известна като Санкаршана или 
Шеша. Прехвърли Го в утробата на Рохини с лекота! 

10.2.9 О, все-благоприятна Йогамая, тогава Аз ще се появя с Моите шест пълни 
съвършенства като син на Деваки, а ти ще се появиш като дъщеря на майка Яшода, 
царицата на Махараджа Нанда. 

10.2.10 Чрез жертвоприношения на животни, обикновените хора ще те обожават 
величествено с различни материални предмети, защото ти си най-велика в изпълнението 
на материалните желания на всеки.  

10.2.11-12 Бог Кришна благослови Маядеви казвайки: На различни места по земята, 
хората ще ти дадат различни имена, като Дурга, Бхадракали, Виджая, Ваишнави, Кумуда, 
Чандика, Кришнᾱ, Мадхави, Каняка, Мая, Нараяни, Ишани, Шарада и Амбика. 

10.2.13 Синът на Рохини също ще бъде славен като Санкаршана, поради това, че е бил 
изпратен от утробата на Деваки в утробата на Рохини. Той ще бъде наричан Рама поради 
способността си да удовлетворява жителите на Гокула и ще бъде известен като 
Балабхадра заради Неговата извънредна физическа сила. 

10.2.14 Инструктирана по този начин от Върховния Бог, Йогамая незабавно се съгласи. С 
ведическата мантра ом, тя потвърди, че ще направи това, което Той поиска. Така приела 
заповедта на Върховния Бог, тя Го обиколи в кръг и се отправи към мястото на земята, 
наречено Нанда-гокула. Там направи точно това, което й беше заръчано. 

10.2.15 Когато детето на Деваки беше привлечено в утробата на Рохини от Йогамая, 
изглеждаше все едно Деваки е пометнала. Затова всички обитатели на двореца силно 
ридаеха, „Уви, Деваки загуби детето си!“ 
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10.2.16 Тогава Върховният Бог, който е Свръхдушата на всички живи същества и който 
унищожава напълно страха на отдадените си, влезе в ума на Васудева с пълното си 
изобилие. 

10.2.17 Докато носеше облика на Върховния Бог в най-съкровения кът на сърцето си, 
Васудева грееше с трансценденталната блестяща сияйност на Господа и по този начин 
светеше като слънцето. Поради това бе много трудно видим или достижим за сетивните 
възприятия. И наистина, той беше недостижим и неосезаем дори за страховития Камса, 
ала не само за него, но и за всяко живо същество.  

10.2.18 След това, придружен от пълните си експанзии, изпълненият с изобилие 
Върховен Бог, който е все-благоприятен за цялата вселена, премина от ума на Васудева в 
ума на Деваки. Посветена по този начин, Деваки засия в красота, тъй като вече носеше в 
дълбините на сърцето си Бог Кришна, изначалното съзнание на всички, причината на 
всички причини, точно както изтокът светва в красота, когато носи изгряващата луна. 

10.2.19 Така Деваки съхрани в себе си Върховния Бог, причината на всички причини, 
източника на целия космос, но тъй като бе затворена в двореца на Камса, тя бе като 
покрит в съд пламък или като човек, който носи знание, но не може да го разпространи 
по света в полза на човешкото общество. 

10.2.20 Тъй като Върховният Бог беше в утробата й, Деваки озаряваше целия палат, в 
който бе затворена. Виждайки я тържествуваща, чиста и усмихната, Камса си мислеше, 
„Върховният Бог Вишну, който сега е у нея, ще ме убие. Деваки никога досега не е 
изглеждала толкова възхитителна и ликуваща.“ 

10.2.21 Камса си мислеше: Какъв сега е моят дълг? Върховният Бог, който знае целите си 
[паритраная садхунам винашая ча душкритам, „Бхагавад Гита” 4.8], няма да се откаже от 
могъществото си. Деваки е жена и моя сестра. Още повече, тя е бременна. Ако я убия, със 
сигурност ще загубя репутацията, богатството и дългия си живот.  

10.2.22 Онзи, който е твърде жесток, е смятан за мъртъв дори докато е жив, защото и 
докато живее, и след смъртта му, всеки го осъжда. А след смъртта на човек с телесна 
концепция за живота, той без съмнение бива изпратен в ада наречен Андхатама. 

10.2.23 Шукадева Госвами каза: Размишлявайки по този начин, Камса, макар и решен да 
продължи с враждебността си срещу Върховния Бог, се отказа от порочното убийство на 
сестра си. Той реши да чака докато Богът се роди, за да направи нужното. 

10.2.24 Докато седеше на трона си или в приемната си, докато лежеше на леглото, или 
където и да беше - ядейки, спейки или ходейки - Камса виждаше единствено своя враг, 
Върховния Бог, Хришикеша. С други думи, мислейки за своя всепроникващ враг, Камса 
стана неблагоприятно осъзнат за Кришна. 

10.2.25 Бог Брахма и Бог Шива, придружени от великите светци като Нарада, Девала и 
Вяса, а също и от други полубогове като Индра, Чандра и Варуна, невидимо приближиха 
до стаята на Деваки, където всички заедно отправиха смирени почитания и молитви за 
удовлетворение на Върховния Бог, който може да даде благословия на всеки. 

10.2.26 Полубоговете се молиха: О, Господи, Ти никога не се отклоняваш от обета си, 
който е винаги съвършен, защото каквото и да решиш е съвършено правилно, и не може 
да бъде спряно от никого. Присъствайки и в трите етапа на космическото проявление – 
създаване, поддържане и унищожение – Ти си Върховната Истина. Ако някой не е 
наистина правдив, той не може да постигне благосклонността Ти, която поради това не 
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може да бъде постигната от лицемери. Ти си активният принцип, реалната истина във 
всички елементи на творението, и поради това си известен като антарями, вътрешната 
сила. Ти си еднакъв за всички и Твоите заповеди са валидни за всеки, през всички 
времена. Ти си началото на всяка истина. Затова, предлагайки Ти смирените си 
почитания, ние Ти се отдаваме. Милостиво ни дай подслон! 

10.2.27 Тялото [тоталното тяло и индивидуалното тяло са от една и съща композиция] 
образно може да бъде наречено „оригиналното дърво.“ От това дърво, което напълно 
зависи от материалната природа, произлизат два плода – наслаждението от щастието и 
страданието от нещастието. Причина за дървото, формиращо трите си корена, е 
присъствието на трите качества на материалната природа – добро, страст и невежество. 
Плодовете на материалното щастие имат четири вкуса – религиозност, икономическо 
развитие, сетивно наслаждение и освобождение – които се изживяват чрез пет сетива за 
добиване на информация, всред шест вида обстоятелства: оплакване, илюзия, старост, 
смърт, глад и жажда. Седемте слоя кора, обхващаща дървото, са кожа, кръв, мускули, 
мазнини, кости, костен мозък и сперма, а осемте клона на дървото са петте груби и трите 
фини елемента – земя, вода, огън, въздух, етер, ум, интелигентност и фалшиво его. 
Дървото на тялото има девет отвора – очи, уши, ноздри, уста, ректум и полови органи – и 
десет листа, десетте вида въздух преминаващи през тялото. На това дърво на тялото са 
кацнали две птици: едната е индивидуалната душа, а другата е Свръхдушата. 

10.2.28 Действителната причина за този материален свят, проявен по много 
разнообразни начини като изначалното дърво, си Ти, о, Господи! Ти си поддръжникът на 
този материален свят и след унищожението, Ти си този, у когото всичко се съхранява. 
Тези, които са покрити от външната Ти енергия, не могат да Те видят зад това 
проявление, но знаещите предани не са заблудени. 

10.2.29 О, Господи, Ти си винаги в пълно знание и за да донесеш добра съдба на всички 
живи същества, Ти се появяваш в различни инкарнации, всяка от които е 
трансцедентална спрямо материалното творение. Когато се появяваш в тези инкарнации, 
Ти удовлетворяваш благочестивите и религиозните предани, но за неотдадените си 
унищожител. 

10.2.30 О, лотосооки Господи, чрез насочване на медитацията си към Твоите лотосови 
нозе, които са резервоарът на цялото съществуване, и чрез приемане на тези лотосови 
нозе като лодка, чрез която да пресече океана на незнанието, човек следва примера на 
махаджаните [великите светци, мъдреци и отдадени]. Чрез този прост процес, човек 
може да пресече океана на незнанието толкова лесно, колкото да прекрачи следата от 
копитото на теле. 

10.2.31 О, Господи, наподобяващ сияещото слънце, Ти винаги си готов да изпълниш 
желанията на Своите отдадени, и поради това си известен като дървото на желанията 
[ванча-калпатару]. Когато ачариите напълно се отдадат на лотосовите Ти нозе, за да 
пресекат страховития океан на незнанието, те оставят след себе си на земята метода, 
посредством който са прекосили, и тъй като си много милостив към останалите си 
отдадени, Ти потвърждаваш този метод, за да им помогнеш.  

10.2.32 [Някой може да каже, че освен отдадените, които винаги търсят подслон в нозете 
на Господа, има и други, които не са отдадени, които са възприели друг вид процес за 
постигане на освобождение. Какво се случва с тях? В отговор на такъв въпрос, Бог Брахма 
и другите полубогове казаха:] О, лотосоки Господи, въпреки че неотдадените, които 
практикуват тежки отречения и покаяния, за да постигнат най-висша позиция, може да се 
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смятат за освободени, интелигентността им е нечиста. Те падат от позицията на 
въображаемо превъзходство, защото не почитат лотосовите Ти нозе. 

10.2.33 О, Мадхава, Върховни Господи, господарю на богинята на щастието, дори 
отдадените, напълно влюбени в Теб, понякога да се отклоняват от пътеката на 
отдадеността, те не падат като неотдадените, тъй като Ти винаги ги защитаваш. И по 
този начин, те безстрашно се издигат над опонентите си и продължават да напредват в 
предано служене. 

10.2.34 О, Господи, по времето на вселенското поддържане, Ти проявяваш няколко 
инкарнации, всички с трансцендентални тела, които са отвъд материалните качества на 
природата. Когато се появяваш по този начин, Ти даряваш най-добрата съдба на живите 
същества, учейки ги да извършват ведически дейности такива като ритуални церемонии, 
мистична йога, въздържания, покаяния, и най-сетне самадхи, екстатично потъване в 
мисли за Теб. По този начин Ти си обожаван по ведическите принципи. 

10.2.35 О, Господи, Ти, който си причина на всички причини, ако телата Ти не бяха отвъд 
качествата на материалната природа, човек не би могъл да разбере разликата между 
материя и трансценденталност. Само чрез Твоето присъствие човек може да осъзнае 
трансценденталната природа на Твоето господство, което властва над материалната 
природа. Трансценденталната Ти природа е изключително трудна за разбиране, ако го 
няма присъствието на трансценденталната Ти форма. 

10.2.36 О, Господи, трансценденталните Ти име и форма не се признават от тези, които 
просто спекулират, следвайки въображението си. Името, формата и атрибутите Ти могат 
да бъдат осъзнати само чрез предано служене. 

10.2.37 Дори когато са заети с разнообразни обикновени дейности, отдадените, чиито 
умове са напълно обзети от лотосовите Ти нозе, и които постоянно слушат, повтарят и 
съзерцават и карат другите да си спомнят Твоите божествени имена и форми, са винаги 
на трансцендентално ниво, и по този начин те могат да разберат Върховния Бог. 

10.2.38 О, Господи, ние сме щастливи, тъй като Твоето появяване отстранява незабавно 
тежкото бреме на демоните върху земята. Наистина, ние сме много щастливи, защото ще 
можем да съзерцаваме следите от лотоса, раковината, боздугана и диска, които украсяват 
лотосовите Ти нозе, както на земята, така и на райските планети. 

10.2.39 О, Върховни Господи, Ти не си обикновено живо същество, идващо в този 
материален свят в резултат на плодоносни дейности. Затова появяването или раждането 
Ти на този свят нямат друга причина освен Твоята енергия на наслаждението. По 
подобен начин, живите същества, които са част от Теб, няма причина да страдат от 
нещастия като раждането, смъртта и старостта, освен когато тези души са водени от 
външната Ти енергия.  

10.2.40 О, върховни владетелю, Твое Величество преди се прояви под формата на риба, 
кон, костенурка, Нарасимхадева, глиган, лебед, Бог Рамачандра, Парашурама, а сред 
полубоговете - Ваманадева, за да защитиш целия свят по Твоя милост. Молим Те сега 
защити ни отново чрез милостта си като намалиш неволите в този свят. О, Кришна, най-
добър сред Ядавите, смирено отдаваме почитанията си на Теб. 

10.2.41 О, майко Деваки, поради твоята и нашата добра съдба, самият Върховен Бог, с 
всичките си пълни части, такива като Баладева, е сега в утробата ти. Затова ти не бива да 
се боиш от Камса, който е предопределен да бъде убит от Господа. Вечният ти син, 
Кришна, ще защити цялата династия Яду. 
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10.2.42 След като поднесоха по този начин молитвите си към трансценденталния 
Върховен Бог, всички полубогове, водени от Бог Брахма и Бог Шива, се завърнаха по 
домовете си на райските планети. 
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10.3.1-5 След това, в най-благоприятния момент за появата на Бога, цялата вселена се 
изпълни с всички качества на доброта, красота и спокойствие. Появи се съзвездието 
Рохини, както и звезди като Ашвини. Слънцето, луната и другите звезди и планети бяха 
много умиротворени. Всички хоризонти изглеждаха изключително приятни, а красивите 
звезди блещукаха в безоблачното небе. Украсена с градове, села, мини и пасища, земята 
сякаш бе всеблагоприятна. В реките течеше чиста вода, а езерата и големите водоеми, 
пълни с лилии и лотоси, бяха изключително красиви. По дърветата и зелените растения, 
изпълнени с цветя и листа, приятни за гледане, птици като кукувици и рояци пчели 
започнаха да припяват със сладки гласове в името на полубоговете. Задуха чист ветрец, 
приятен на усещане при допир и носещ аромата на цветя. Когато брахманите, 
извършващи ритуални церемонии, запалиха огньовете си според ведическите принципи, 
те загоряха устойчиви, необезпокоявани от бриза. Така, когато нероденият Бог Вишну, 
Върховната Божествена Личност, предстоеше да се появи, светците и брахманите, които 
винаги бяха потискани от демони като Камса и неговите хора, изпитаха спокойствие в 
дълбините на сърцата си и същевременно от горните планетарни системи забиха 
барабани.  

10.3.6 Киннарите и гандхарвите запяха благоприятни песни, сиддхите и чараните 
отдадоха благоприятни молитви, а видядхарите, заедно с апсарите, радостно 
затанцуваха.  

10.3.7-8 Полубоговете и великите свети личности посипваха дъжд от цветя в радостно 
настроение, а облаците се струпаха на небето и много леко прогърмяха, издавайки звук 
като океански вълни. Тогава Върховният Бог, Вишну, който е установен в сърцата на 
всички, се появи от сърцето на Деваки в гъстия мрак на нощта, както пълната луна 
изгрява на източния хоризонт, тъй като Деваки беше от същата категория като Шри 
Кришна.  

10.3.9-10 Тогава Васудева видя новороденото дете, което имаше много красиви 
лотосоподбни очи, и което държеше в четирите си ръце четирите оръжия шанкха, чакра, 
гада и падма. На гърдите Му беше знакът Шриватса, а на врата Му сияйният скъпоценен 
камък Каустубха. Облечен в жълто, с тъмно тяло като плътен облак, с разпилени и 
напълно порасли коси и със шлем и обеци, искрящи необикновено с безценния камък 
Ваидуря, детето, нагиздено с ярък пояс, ленти и гривни за ръцете и други украшения, 
изглеждаше много прекрасно.  

10.3.11 Когато Васудева видя своя необикновен син, очите му бяха поразени от учудване. 
В трансцедентално ликуване той събра в ума си десет хиляди крави и ги раздаде на 
брахманите като трансцедентален фестивал.  

10.3.12 О Махараджа Парикшит, потомъко на цар Бхарата, Васудева проумя, че това дете 
е Върховният Бог, Нараяна. Стигайки до това заключение, без никакво съмнение, той 
стана безстрашен. Покланяйки се с допрени длани и съсредоточавайки вниманието си, 
той започна да отдава молитви на детето, което осветяваше мястото на раждането си със 
Своето естествено сияние.  

10.3.13 Васудева каза: Мой Господи, Ти си върховната личност, отвъд материалното 
съществуване, и Ти си Свръхдушата. Твоята форма може да бъде възприета посредством 
трансцедентално знание, чрез което Ти можеш да бъдеш разбран като Върховната 
Божествена Личност. Сега разбирам съвършено Твоята позиция.  
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10.3.14 Мой Господи, Ти си същата тази личност, която в началото създаде материалния 
свят със Своята собствена външна енергия. След като сътвори този свят от три гуни 
[саттва, раджас и тамас], изглежда, че Ти влезе в него, макар че всъщност не си.  

10.3.15-17 Махат-таттва, цялостната материална енергия, е единна, но поради 
материалните проявления на природата, тя изглежда разделена на вода, огън, въздух и 
ефир. Заради жизнената енергия [джива-бхута], тези отделени енергии се обединяват, за 
да проявят видимия космос, но всъщност, преди сътворението на космоса, цялостната 
енергия вече е съществувала. Затова тази енергия никога всъщност не навлиза в 
творението. По подобен начин, въпреки че ние Те възприемаме със сетивата си, защото 
присъстваш, Ти не можеш да бъдеш възприет от сетивата, нито доловен от ума или 
думите [аван-манаса-гочара]. С нашите сетива ние можем да възприемем някои неща, но 
не всичко; за пример, ние използваме очите си, за да виждаме, но не и да вкусваме. 
Следователно, Ти си отвъд сетивното възприятие. Въпреки че си в досег с гуните на 
материалната природа, Ти си неповлиян от тях. Ти си основната причина във всичко, 
всепроникващата, неразделена Свръхдуша. За Теб, по тази причина, не съществува вън и 
вътре. Ти никога не си влизал в утробата на Деваки; по-скоро, Ти вече си бил там.  

10.3.18 Онзи, който смята видимото си тяло, което е продукт на трите гуни на природата, 
за независимо от душата, е неосъзнат за основата на съществуванието и затова е 
негодник. Учените отхвърлят това заключение, защото всеки може да разбере, 
посредством цялостно обсъждане, че ако основата им не е душата, видимото тяло и 
сетивата биха били лишени от същност. При все това, въпреки че заключението му е било 
отхвърлено, глупакът го приема за реалност.  

10.3.19 О, Господи мой, учените познавачи на Ведите заключават, че сътворението, 
поддържането и унищожението на цялото космическо проявление се извършват от Теб, 
който не си принуден да полагаш усилия, не се влияеш от гуните на материалната 
природа и си неизменен в духовното си положение. У Теб няма противоречия, защото Ти 
си Върховната Божествена Личност, Парабрахман. Тъй като трите гуни на природата – 
саттва, раджас и тамас – са под Твой контрол, всичко се случва автоматично.  

10.3.20 Мой Господи, Твоята форма е неподвластна на трите материални проявления. 
При все това, за поддържането на трите свята, Ти приемаш белия цвят на Вишну в 
доброто; за сътворението, което е обградено от качеството на страстта, Ти се появяваш в 
червеникав цвят; а в края, когато е време за унищожението, което е обгърнато от 
невежество, Ти изглеждаш тъмен на цвят.  

10.3.21 О мой Господи, собственик на цялото творение, сега Ти се появи в дома ми с 
желание да защитиш този свят. Аз съм сигурен, че Ти ще погубиш всички войски, които се 
движат по света под ръководството на политици, които са облечени като кшатрии и 
управници, ала всъщност са демони. Те трябва да бъдат убити от Теб, за да бъдат 
предпазени невинните хора.  

10.3.22 О мой Господи, Бог на полубоговете, след като чу предсказанието, че Ти ще се 
родиш в дома ни и ще го убиеш, нецивилизованият Камса изби много от Твоите по-
големи братя. Веднага щом научи от своите помощници, че си се появил, той незабавно 
ще дойде въоръжен да Те убие.  

10.3.23 Шукадева Госвами продължи: След това, като видя, че рожбата й притежава 
всички признаци на Върховния Бог, Деваки, която много се страхуваше от Камса и беше 
необикновено учудена, започна да отдава молитви на Бога.  
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10.3.24 Шри Деваки рече: Мой скъпи Господи, има различни Веди, някои от които Те 
описват като невъобразим за думите и ума. Въпреки това Ти си източникът на цялото 
космично проявление. Ти си Брахман, най-великият от всичко, преливащ от сияние като 
слънцето. Ти нямаш материална причина, не подлежиш на промени и грешки, и нямаш 
никакви материални желания. Ето защо Ведите заявяват, че Ти си същността. Затова, мой 
Господи, Ти си прекият произход на всички Ведически твърдения и като разбере Теб 
човек постепенно разбира всичко. Ти се различаваш от светлината на Брахман и 
Параматма, но при все това не си различен от тях. Всичко се излъчва от Теб. Всъщност, Ти 
си причината на всички причини, Бог Вишну, светлината на цялото духовно знание.  

10.3.25 След милиони години, по времето на космическото унижение, когато всичко, 
проявено и непроявено, бива разрушено от силата на времето, петте груби елемента 
влизат във финия план на съществуването, а проявените категории влизат в 
непроявената субстанция. По това време оставаш само Ти, който си известен като Ананта 
Шеша-нага.  

10.3.26 О, Ти, който привеждаш в действие материалната енергия, това удивително 
творение действа под контрола на могъщото време, което се дели на секунди, минути, 
часове и години. Елементът време, който се разпростира в период от много милиони 
години, е друга една форма на Бог Вишну. За собствените Си забавления, Ти действаш 
като властелин на времето, ала си вместилище на цялата добра съдба. Нека затова да Ти 
се отдам напълно.  

10.3.27 Никой в този материален свят не се е освободил от четирите принципа на 
раждането, смъртта, старостта и болестите, дори като прескача от планета на планета. Но 
сега, при Твоето появяване, Боже мой, смъртта побягва от страх пред Теб, а живите 
същества, приели подслон в лотосовите Ти нозе по Твоята милост, спят при пълен 
умствен покой.  

10.3.28 Мой Господи, понеже Ти разпръскваш всичкия страх на Своите предани, аз Те 
моля да ни спасиш и да ни дадеш закрила от ужасния страх от Камса. Твоята форма като 
Вишну, Върховната Божествена Личност, е съзерцавана от йогите в медитация. Моля Те, 
нека тази форма стане невидима за онези, които гледат с материални очи.  

10.3.29 O Мадхусудана, заради Твоето появяване, моята тревога и страх от Камса 
постоянно нарастват. Затова, моля Те направи така, че този грешник Камса да не може да 
разбере, че Ти си се родил от утробата ми.  

10.3.30 О мой Господи, Ти си всепроникващата Върховна Божествена Личност, и Твоята 
трансцедентална четириръка форма, държаща раковина, диск, боздуган и лотос, е 
неестествена за този свят. Моля Те, оттегли тази си форма [и просто стани като едно 
обикновено човешко дете, така че да се опитам да Те скрия някъде].  

10.3.31 По време на опустошението, целият космос, съдържащ всички подвижни и 
неподвижни същества, влиза в Твоето трансцедентално тяло и остава там без 
затруднения. Ала сега тази трансцедентална форма е приела раждане от моята утроба. 
Хората няма да могат да повярват на това и аз ще стана за присмех.  

10.3.32 Върховният Бог отвърна: Скъпа моя майко, най-добра от благочестивите жени, в 
свое предишно раждане, в милениума на Сваямбхува, ти беше известна като Пришни, а 
Васудева, най-добродетелният Праджапати, се наричаше Сутапа.  
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10.3.33 Когато Бог Брахма нареди и на двама ви да създадете поколение, най-напред вие 
се подложихте на сурови отречения, за да овладеете сетивата си.  

10.3.34-35 Мои скъпи татко и майко, вие понасяхте дъжд, вятър, изгарящо слънце и 
смразяващ студ, страдайки от всякакви неудобства през различните сезони. 
Практикувайки пранаяма, за да овладеете въздуха в тялото посредством йога, като се 
хранехте само с въздух и сухи листа, паднали от дърветата, вие пречистихте умовете си 
от всички замърсявания. По този начин, желаейки да ви благословя, вие Ме обожавахте с 
умиротворени умове.  

10.3.36 Така вие прекарахте дванадесет хиляди небесни години, извършвайки трудни 
дейности на тапася в съзнание за Мен [Кришна съзнание].  

10.3.37-38 О безгрешна майко Деваки, след като тези дванадесет хиляди небесни години 
изминаха, през което време вие постоянно ме съзерцавахте в дълбините на сърцето си с 
голяма вяра, преданост и отреченост, Аз се почувствах много удовлетворен от вас. Тъй 
като съм най-добрият от тези, които даряват с благословии, Аз се появих в същата тази 
форма на Кришна, за да ви помоля да приемете от Мен желаната от вас благословия. 
Тогава вие изразихте желание да имате син досущ като Мен.  

10.3.39 Бидейки съпруг и съпруга, но лишени от синове, вие бяхте привлечени от 
сексуални желания, защото под влиянието на девамая, трансцеденталната любов, 
пожелахте да Ме имате за свой син. Затова никога не поискахте да се освободите от този 
материален свят.  

10.3.40 След като получихте тази благословия и Аз изчезнах, вие правихте секс, за да се 
сдобиете със син като мен и Аз изпълних вашето желание.  

10.3.41 Тъй като не можах да открия никой друг толкова издигнат като вас в 
простосърдечието и други добродетели на характера, Аз се появих в този свят като 
Пришнигарбха, или този, който е прославен като родения от Пришни.  

10.3.42 В следващия милениум, Аз отново станах ваш син, а вие носехте имената на 
майка ми Адити и на баща ми Кашяпа. Аз бях известен като Упендра, и понеже бях 
джудже, също ме наричаха Вамана.  

10.3.43 О върховно добродетелна майко, Аз, същата тази личност, сега се появявам за 
трети път като ваш син. Приемете думите ми за истина.  

10.3.44 Показах ви тази Вишну форма, само за да ви напомня за Моите минали раждания. 
Иначе, ако се бях появил като обикновено човешко дете, вие нямаше да повярвате, че 
Върховният Бог, Вишну, наистина се е появил.  

10.3.45 И двамата, съпруг и съпруга, постоянно мислете за Мен като за ваш син, но 
винаги помнете, че Аз съм Върховната Божествена Личност. Като мислите така за Мен с 
любов и привързаност, вие ще постигнете най-висшето съвършенство: завръщането 
обратно вкъщи, обратно при Бога.  

10.3.46 Шукадева Госвами каза: След като посъветва по този начин Своите родители, 
Върховният Бог, Кришна, замълча. Тогава, в тяхно присъствие, посредством вътрешната 
си енергия, Той се превърна в малко човешко дете. [С други думи, Той възприе 
изначалната си форма: кришнас ту бхагаван сваям.]  
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10.3.47 Точно тогава, когато Васудева, вдъхновен от Върховния Бог, се канеше да отведе 
новороденото дете от стаята, където се бе родило, Йога-мая, духовната енергия на Бога, 
се роди като дъщерята на съпругата на Махараджа Нанда.  

10.3.48-49 Под влиянието на Йога-мая, всички пазачи на портите заспаха дълбоко с 
бездейни сетива, а другите обитатели на къщата също потънаха в дълбок сън. Когато 
слънцето изгрее, мракът се разпръсква автоматично; по подобен начин, когато Васудева 
се появи, затворените врати, които бяха притиснати с железни греди и заключени с 
железни окови, се отвориха сами. Тъй като облаците в небето леко гърмяха и ръмяха, 
Ананта-нага, експанзия на Върховния Бог, с отворени качулки последва Васудева от 
самия праг, за да закриля него и трансцеденталното дете в ръцете му.  

10.3.50 Поради непрестанния дъжд, изпратен от полубога Индра, реката Ямуна бе 
изпълнена с дълбока вода, която се пенеше и образуваше бурни водовъртежи и вълни. Но 
както великият индийски океан в миналото бе сторил път на Бог Рамачандра, като му бе 
позволил да построи мост, реката Ямуна направи път на Васудева и му позволи да 
премине.  

10.3.51 Когато Васудева достигна дома на Нанда Махараджа, той видя, че пастирите спят 
дълбоко. Така той постави собствения си син в леглото на Яшода, взе дъщеря й, 
експанзия на Йога-мая, и се завърна в жилището си в затвора на Камса.  

10.3.52 Васудева сложи момичето на леглото на Деваки, върза си нозете с железните 
окови и остана там както преди.  

10.3.53 Изтощена от усилието при раждането, Яшода беше заспала толкова дълбоко, че 
не можа да разбере какво дете й се е родило. 

 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 4: ЗВЕРСТВАТА НА ЦАР КАМСА  



Глава 4: Зверствата на цар Камса 10.4.1 .. 10.4.14  

21 

 

10.4.1 Шукадева Госвами продължи: Мой скъпи царю Парикшит, вътрешните и 
външните врати на къщата се затвориха както преди. Сетне обитателите на дома, и най-
вече пазачите, чуха плача на новороденото дете и скочиха от леглата си.  

10.4.2 После всички пазачи много бързо отидоха при цар Камса, господаря на династията 
Бходжа, и потвърдиха вестта за раждането на сина на Деваки. Камса, който очакваше с 
голямо безпокойство новината, незабавно предприе действия. 

10.4.3 Камса на мига стана от леглото си, мислейки: „Кала е тук, върховното време, което 
се е родило, за да ме убие!“ Така превъзбуден и с разрошена коса, Камса веднага се озова 
на мястото, където бе родено детето. 

10.4.4 Деваки безпомощно и жалостиво умоляваше Камса: Мой скъпи братко, нека 
щастието те съпътства. Не убивай момиченцето ми. Тя ще ти бъде снаха. Без съмнение е 
недостойно за теб да убиеш жена. 

10.4.5 Мой скъпи братко, под влияние на съдбата ти вече уби толкова много бебета, 
всяко от които беше сияйно и красиво като огъня. Милостиво пощади дъщеря ми. Дай ми 
я като дар от тебе. 

10.4.6 Господарю мой, братко мой, аз съм много ощетена, останала без децата си, но все 
още съм по-алката ти сестра и затова ще ти подобава да ми дадеш това последно дете 
като подарък. 

10.4.7 Шукадева Госвами продължи: Изпълнена с жал, прегърнала дъщеря си, 
разплакана, Деваки умоляваше Камса да не й я отнема, но той бе толкова 
коравосърдечен, че я изблъска и насилствено изкопчи детето от ръцете й. 

10.4.8 Напълно прекъснал каквито и да било връзки със сестра си заради прекомерната 
си себичност, застанал на колене Камса сграбчи новороденото момиченце за крачетата и 
се опита да го запокити към каменна повърхност. 

10.4.9 Детето, Йогамая-деви, по-малката сестра на Бог Вишну, се изплъзна нагоре от 
ръцете на Камса и се появи в небето като Деви, богинята Дурга, с осем ръце, държащи 
оръжия. 

10.4.10-11 Богинята Дурга бе закичена с гирлянд от цветя, бе помазана със сандалова 
паста, пременена с прекрасни одеяния и украшения от скъпоценни камъни. Държейки в 
ръцете си лък, тризъбец, стрели, щит, меч, раковина, диск и боздуган, и възхвалявана от 
райски обитатели като апсари, киннари, ураги, сиддхи, чарани и гандхарви, които я 
обожаваха по най-различни начини, тя каза следното. 

10.4.12 О, Камса, глупако, каква полза има от това да ме убиеш? Върховния Бог, който е 
твой отдавнашен враг и без съмнение ще те унищожи, вече се е родил някъде другаде. 
Ето защо е безсмислено да отнемаш живота на другите деца. 

10.4.13 След тези думи отправени към Камса, богинята Дурга, Йогамая, се появи на 
различни места, такива като Варанаси, и бе възхвалявана с различни имена като 
Аннапурна, Дурга, Кали и Бхадра. 

10.4.14 След като чу думите на богинята Дурга, Камса бе поразен. Той веднага се 
приближи до сестра си Деваки и зет си Васудева, за да ги освободи от оковите им, и много 
смирено каза следното. 
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10.4.15 Уви, сестро моя! Уви, мой зетко! Толкова съм потънал в грехове, че точно като 
човекоядец (ракшаса), който би изял и собственото си дете, аз убих толкова много от 
вашите синове. 

10.4.16 Безмилостен и жесток, аз изоставих всичките си роднини и приятели. Затова 
точно като някой, който е убил брахмана, не знам към коя планета ще се отправя след 
смъртта си или докато съм още жив.  

10.4.17 Уви, не само човешките същества, но понякога и провидението мами. А поради 
многобройните си грехове аз повярвах на предзнаменованието от съдбата и убих много 
от децата на сестра си. 

10.4.18 О, велики души, вашите деца бяха постигнати от собственото си злочестие. Ето 
защо моля ви, не скърбете за тях. Всички живи същества са във властта на Върховния и 
не могат вечно да останат заедно. 

10.4.19 В този свят можем да видим, че съдовете, куклите и други предмети от глина се 
създават, чупят и сетне изчезват, смесвайки се отново с пръстта. По подобен начин 
телата на обусловените души загиват, но живите същества, като самата земя, не се 
променят и не подлежат на унищожение. (на ханяте ханямане шарире БГ 2.20) 

10.4.20 Този, който не осъзнава изначалното положение на тялото и душата (атма), се 
привързва твърде много към телесното схващане за живота. Ето защо поради 
привързаност към тялото и производните му, човек е повлиян от срещите и разделите 
със семейството си, обществото и нацията. Докато това е така, човек продължава 
материалния си живот. (Иначе, той е освободен.) 

10.4.21 Моя скъпа сестро Деваки, нека щастието винаги те съпътства. Всеки страда и се 
наслаждава на резултатите от дейностите си по волята на провидението. Затова, въпреки 
че за нещастие убих синовете ти, моля те, не скърби за тях.  

10.4.22 Имайки телесно схващане за живота, човек остава в тъмнина, без себепознание, 
като си мисли „Ще бъда убит“ или „Убих враговете си.“ Докато неинтелигентният смята, 
че Азът може да бъде убиец или убит, той продължава да е отговорен за материалните си 
задължения и съответно да изстрадва последиците от щастието и нещастието. 

10.4.23 Камса умоляваше: „Мои скъпи сестро и зетко, моля ви, проявете милосърдие към 
такъв окаяник като мен, понеже и двамата сте свети личности. Моля ви, простете 
злодеянията ми.“ Произнасяйки това, Камса се свлече в нозете на Васудева и Деваки, с 
очи, изпълнени със сълзи на разкаяние. 

10.4.24 Повярвал напълно на думите на богинята Дурга, Камса прояви семейната си обич 
към Деваки и Васудева, като незабавно ги освободи от железните им окови. 

10.4.25 Когато Деваки видя брат си искрено да се разкайва, докато обясняваше 
съдбовните събития, гневът й се стопи. Васудева също преодоля гнева си. С усмивка той 
каза следното на Камса. 

10.4.26 О, велики Камса, само поради влиянието на невежеството човек приема 
материално тяло и се отъждествява с него. Това, което изложи за тази философия е 
правилно. Хората с телесно схващане за живота, лишени от себепознание, разграничават 
от гледна точка на „Това е мое“ и „Това принадлежи на другиго.“ 
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10.4.27 Тези, които разграничават така нещата, са пропити с материалните качества 
съжаление, необуздана радост, страх, завист, алчност и лудост. Те са повлияни от най-
повърхностната причина, с която са заети да си взаимодействат, тъй като не притежават 
знание за отдалечената, върховна причина, Божествената Личност. 

10.4.28 Шукадева Госвами продължи: След като Деваки и Васудева, които бяха много 
омиротворени, му отвърнаха така чистосърдечно, Камса бе удовлетворен и с тяхно 
позволение се прибра в дома си. 

10.4.29 Когато изтече нощта, Камса свика министрите си и ги осведоми за това, което му 
бе казала Йогамая (разкривайки, че Този, който ще убие Камса, вече е роден някъде 
другаде). 

10.4.30 Щом чуха изявлението на господаря си, завистливите асури, които бяха врагове 
на полубоговете и не особено опитни в отношенията си с другите, дадоха следния съвет 
на Камса. 

10.4.31 Ако това е така, о, царю на династията Бходжа, още днес трябва да започнем да 
избиваме новородените през последните десет дни и малко по-рано по селата, градчетата 
и пасищата. 

10.4.32 Полубоговете се намират във вечен страх от тетивата на лъка ти. Те живеят в 
постоянно безпокойство от страх да се сражават. Затова как биха те засегнали в усилията 
си да ти навредят? 

10.4.33 Докато ги пронизваше със стрелите си, които изстрелваше във всички посоки, 
някои от тях, наранени от многобройните ти стрели, но желаещи да оцелеят, побягнаха 
от бойното поле с намерението да се спасят.  

10.4.34 Сразени и с отнети оръжия, някои от полубоговете прекратиха битката и те 
възхваляваха с допрени длани, а други се появиха пред теб с размъкнати одежди и 
разрошени коси и казаха „О, господарю, много се страхуваме от тебе.“ 

10.4.35 Когато полубоговете бяха лишени от колесниците си, когато забравиха как да 
използват оръжията си, когато бяха завладени от страх или привързани към нещо друго, 
а не към битката, или когато лъковете им бяха счупени и така не можеха да се сражават 
повече, Твое Височество ги пощади. 

10.4.36 Полубоговете обичат празните хвалби когато са далеч от бойното поле. Само 
където няма битка те могат да покажат силата си. Ето защо те не могат да ни изплашат. 
Що се отнася до Бог Вишну, Той се е усамотил в дълбините на сърцата на йогите. А Бог 
Шива отиде в гората. Относно Бог Брахма – той е постоянно зает с отречения и 
медитация. Останалите полубогове, начело с Индра, са лишени от могъщество. Така че 
нищо не те заплашва. 

10.4.37 И въпреки това, поради враждебността им, мнението ни е, че полубоговете не 
бива да бъдат подценявани. Затова, да за ги избием до крак, поведи ни на битка с тях, ние 
сме готови да те последваме. 

10.4.38 Така както болестта, пренебрегната отначало, се влошава и е невъзможно да 
бъде излекувана, или както сетивата, оставени без контрол, е невъзможно да бъдат 
овладени по-късно, така и врагът, подценен в началото, по-късно става непобедим. 
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10.4.39 Вместилището на всички полубогове е Бог Вишну, който живее и е обожаван 
навсякъде, където има религиозни принципи, традиционна култура, Ведите, крави, 
брахмани, отречения и жертвоприношения с подходящи дарове. 

10.4.40 О царю, ние, верните ти съратници, ще убием ведическите брахмани, които са 
заети с извършване на жертвоприношения и отречения, и кравите, даващи мляко, от 
което се добива пречистено масло, една от съставките при жертвоприношенията. 

10.4.41 Брахманите, кравите, ведическото знание, отречеността, истинността, 
владеенето на ума и сетивата, вярата, милостта, търпението и жертвоготовността са 
различни части от тялото на Бог Вишну и представляват онова, което е нужно за една 
божествена цивилизация. 

10.4.42 Бог Вишну, Свръхдушата в сърцето на всеки, е най-големият враг на асурите и 
затова е известен като асура-двит. Той е водачът на полубоговете защото всички те, 
включително Бог Шива и Бог Брахма, съществуват под Неговото покровителство. 
Великите свети личности, мъдреци и ваишнави също зависят от Него. Затова да бъдат 
преследвани ваишнавите е единственият начин да бъде убит Вишну. 

10.4.43 Шукадева Госвами продължи И така приемайки доводите на зловредните си 
министри, Камса, който бе обвързан от законите на Ямараджа и лишен от дълбока 
интелигентност, понеже беше демон, реши да преследва светците, брахманите, като 
единствен начин за постигане на собственото си щастие. 

10.4.44 Демоните, поддръжници на Камса, бяха много опитни в измъчването на другите, 
особено на ваишнавите, и можеха да приемат каквато си форма пожелаят. След като ги 
упълномощи да ходят навсякъде и да преследват светите личности, Камса влезе в палата 
си. 

10.4.45 Преизпълнени със страст и невежество, без да знаят кое е добро или зло за тях, 
асурите, над които бе надвиснала смъртта, започнаха да преследват и измъчват светите 
личности. 

10.4.46 Мой скъпи царю, когато някой измъчва велики души, всичките му благоприятни 
заслуги като дълголетие, красота, слава, религия, благословии и издигане до по-висши 
планети ще бъдат унищожени. 
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10.5.1-2 Шукадева Госвами каза: Нанда Махараджа бе по природа много великодушен и 
когато Бог Кришна се появи като негов син, той бе завладян от радост. Ето защо, след 
като се изкъпа и пречисти, обличайки се прилежно, той покани брахманите, които знаеха 
как да рецитират благоприятни ведически мантри. След като накара тези квалифицирани 
брахмани да декламират ведически химни, той организира ведическа церемония за 
ражденето на малкото си отроче в съгласие с правилата и принципите, и разпореди 
обожание на полубоговете и предците. 

10.5.3 Нанда Махараджа даде два милиона крави, целите нагиздени с одежди и 
скъпоценности, като благотворителност за брамините. Той им раздаде още седем хълма 
със зърно, покрити с скъпоценности и с плат със златна бродерия. 

10.5.4 О царю, с течение на времето земята и другите материални придобивки се 
пречистват; чрез изкъпване се пречиства тялото, а чрез почистване нечистите неща се 
пречистват. Чрез пречистваща церемония рождението е пречистено, чрез аскетизъм 
сетивата се пречистват, чрез обожание и милостиня, предложена на брахманите, 
материалните придобивки се пречистват. Чрез удовлетворение се пречиства умът, а чрез 
себереализация или Кришна съзнание, душата се пречиства. 

10.5.5 Брахманите рецитираха благоприятни ведически химни, които пречистваха 
средата с вибрацията си. Вещите във възпяването на древни истории от Пураните, 
умелите певци на епоси за царските семейства, както и обикновените рецитатори всички 
заедно декламираха, докато певците пееха, съпровождани от инструменти като бхерис и 
дундубхис. 

10.5.6 Враджапура, резиденцията на Нанда Махараджа, бе цялата украсена с различни 
гирлянди и знамена, както и портите бяха нагиздени с различни гирлянди, платове и 
листа от манго. Дворовете, портите близо до пътищата и всички стаи на къщите бяха 
прецизно изметени и измити с вода. 

10.5.7 Кравите, биковете и теленцата бяха помазани с куркума и масло, примесени с 
различни минерали. Техните глави бяха украсени с паунови пера и гирлянди, и 
нагиздени с платове и златни накити. 

10.5.8 О царю Парикшит, пастирите бяха пищно нагиздени с ценни украшения и облекла 
като палта и тюрбани. Нагиздени по този начин и държащи дарове в ръцете си, те идваха 
в къщата на Нанда Махараджа. 

10.5.9 Гопите, жените на пастирите, бяха щастливи да чуят, че майка Яшода е родила син 
и започнаха да се приготвят прилежно с подходящи дрехи, накити, черно мазило за очите 
и така нататък. 

10.5.10 С изключително красиви лотосови лица, декорирани с шафран и свежи цветя 
кункума, те бързаха към къщата на майка Яшода с подаръци в ръцете си. Заради 
естествената си красота, жените на пастирите имаха красиво оформени бедра и гърди, 
които се поклащаха, докато бързаха.  

10.5.11 На ушите си гопите имаха съвършено полирани скъпоценни обеци, а на шийте 
им висяха метални медальони. Техните ръце бяха украсени с гривни, одеждите им бяха в 
разнообразни цветове, а от косите им като дъжд падаха цветя. Така, докато отиваха в 
къщата на Нанда Махараджа с поклащащи се обеци, гърди и гирлянди, гопите бяха 
изключително красиви. 



Глава 5: Срещата на Нанда Махарадж и Васудева 10.5.12 .. 10.5.25  

27 

 

10.5.12 Предлагайки благословии на новороденото отроче, Кришна, жените и дъщерите 
на пастирите казаха: “Нека Ти бъдеш цар на Враджа и дълго да се грижиш за жителите й.” 
Те поръсиха смес от куркума, масло и вода върху неродения Върховен Бог и отдадоха 
молитви си. 

10.5.13 - Сега. след като всепроникващият и неограничен Бог Кришна, господарят на 
космическото проявление, се появи в имението на Нанда Махараджа, различни 
музикални инструменти отекнаха в чест на големия празник. 

10.5.14 В екстаза на радостта си, пастирите ликуваха на голямото празненство като се 
пръскаха един друг със смес от извара, сгъстено мляко, масло и вода. Те се замеряха един 
друг с масло и си намазаха телата.  

10.5.15-16 Великодушният Махараджа Нанда раздаде дрехи, украшения и крави като 
благотворителност на пастирите, за да удовлетвори Бог Вишну и така да направи 
благоприятно бъдещето на своя син във всички отношения. Той раздаде дарове на 
сутите, магадхите, вандите и мъжете от всички занаяти и задоволи всички според 
техните нужди и образование. 

10.5.17 Най-благополучната Рохини, майката на Баладева, бе уважена от Нанда 
Махараджа и Яшода, и тя бе нагиздена великолепно с огърлица, гирлянд и други 
украшения. Тя бе заета да посреща жените, които бяха гости на празненството.  

10.5.18 О Махараджа Парикшит, домът на Нанда Махараджа е вечна обител на Върховния 
Бог и Неговите трансцедентални качества, и там винаги всичко е естествено 
изобилстващо от всички богатства. Ала когато Бог Кришна се появи там, тогава 
започнаха забавленията на богинята на щастието. 

10.5.19 Шукадева Госвами продължи: След това, мой скъпи царю Парикшит, о най-добър 
защитник на династията на Куру, Нанда Махараджа постави няколко пастири да пазят 
Гокула и после тръгна да плати годишните такси на цар Камса. 

10.5.20 Когато Васудева чу, че Нанда Махараджа, неговият много скъп приятел и брат, е 
дошъл в Матхура и вече е платил данъците на Камса, той отиде до мястото, където бе 
отседнал Нанда Махараджа. 

10.5.21 Когато Нанда Махараджа чу, че Васудева е дошъл, той бе обзет от любов и щастие 
и бе толкова удовлетворен, сякаш тялото му получи нов живот. Виждайки Васудева пред 
себе си, той стана и го прегърна и с двете си ръце. 

10.5.22 О Махараджа Парикшит, посрещнат и приветстван от Нанда Махараджа с почест, 
Васудева седна много спокоен и разпита за двамата си синове поради силната си любов 
към тях. 

10.5.23 Мой скъпи братко Нанда Махараджа, в напреднала възраст ти нямаше син и бе 
безнадеждно да имаш. Въпреки това, ти вече имаш и това е знак за голямо благополучие. 

10.5.24 Голямо щастие е, че успях да те видя. Имайки тази възможност, аз се чувствам 
като приел ново раждане. Човек да срещне близки приятели и скъпи роднини в този 
материален свят е изключително трудно. 

10.5.25 Пръчките и дъските не могат да останат заедно, влачени от вълните по 
течението на реката. Така и ние сме близки приятели и роднини, но е невъзможно да сме 
заедно заради делата в миналото и вълните на времето. 
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10.5.26 Мой скъпи приятелю Нанда Махараджа, на мястото, където живееш с твоите 
приятели, благоприятна ли е гората за животните - кравите? Надявам се, че няма болести 
и неудобства. Мястото трябва да е пълно с вода, треви и други растения. 

10.5.27 Моят син Баладева, отглеждан от теб и съпругата ти, Яшодадеви, ви приема за 
Свои баща и майка. Той живее ли мирно в твоя дом с Неговата рождена майка, Рохини? 

10.5.28 Когато приятелите и роднините на човек са добре настанени, религиозното, 
икономическото и сетивното удовлетворение, както е обяснено във ведическата 
литература, са благоприятни. Инак, ако приятелите и роднините на човек са в неволя, 
тези три неща не могат да донесат никакво щастие. 

10.5.29 Нанда Махараджа каза: Уви, цар Камса уби много от твоите деца, родени от 
Деваки. А твоята дъщеря, най-малката от всички деца, отиде на райските планети.  

10.5.30 Всеки човек несъмнено е контролиран от съдбата, която определя резултатите 
от кармичните дейности. С други думи, някой има син или дъщеря заради 
непроницаемата съдба и когато синът или дъщерята вече ги няма, то това е отново 
заради непроницаемата съдба. Съдбата е абсолютен господар на всички. Този, който знае 
това, никога не се обърква. 

10.5.31 Васудева каза на Нанда Махараджа: Сега, мой скъпи братко, след като плати 
данъците си към Камса и се срещна с мен, не оставай задълго на това място. По-добре е да 
се върнеш в Гокула, тъй като знам, че може там да има някакви притеснения.  

10.5.32 Шукадева Госвами каза: След като Васудева посъветва по такъв начин Нанда 
Махараджа, Нанда Махараджа и неговите приближени, пастирите, взеха разрешение от 
Васудева, впрегнаха воловете във волските каруци и тръгнаха към Гокула. 
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10.6.1 Шукадева Госвами продължи: Мой скъпи царю, докато Нанда Махарадж се 
прибираше вкъщи, той премисляше казаното от Васудева и реши, че то не може да е 
лъжливо или безоснователно. Витаеше някаква заплаха от безпокойства в Гокула. Когато 
Нанда Махарадж си помисли за опасността, застрашаваща прелестния му син Кришна, той 
се изплаши и прие подслон в лотосовите нозе на върховния управляващ. 

10.6.2 Докато Нанда Махарадж се придвижваше към Гокула, споменатата страховита 
Путана, която бе изпратена от Камса да избива младенците, обикаляше по градчета, 
градове и селца, изпълнявайки злокобното си поръчение. 

10.6.3 Мой скъпи царю, там, където хората, каквото и да е положението им в живота, 
изпълняват предписаните си задължения в преданото служене като възпяват и слушат 
(шраванам киртанам вишнох ШБ 7.5.23), не може да има и най-малка опасност от 
зловредни същества. Ето защо безпокойството за Гокула бе излишно, още повече че и 
Върховният Бог лично присъстваше там. 

10.6.4 Веднъж Путана ракшаси, която можеше да се предвижва според желанието си и се 
рееше в откритото пространство, се преобрази чрез мистичната си сила в много красива 
жена и в този вид се появи в Гокула, обителта на Нанда Махарадж. 

10.6.5-6 Бедрата й бяха наляти, гърдите й бяха големи и стегнати, натежаващи на 
тънката й талия и беше облечена великолепно. Косата й, украсена с венец от цветя 
маллика, обрамчваше прелестното й лице. Обиците й проблясваха и докато се усмихваше 
чаровно, хвърляйки поглед към всеки, красотата й привлече вниманието на всички 
жители на Враджа и особено на мъжете. Когато гопите я видяха, те я помислиха за 
прекрасната богиня на щастието, която с лотосов цвят в ръка бе дошла да види съпруга 
си Кришна.  

10.6.7 Докато издирваше малки деца, Путана, чиято задача бе да ги избие, 
безпрепятствено се вмъкна в дома на Нанда Махарадж, изпратена от висшата енергия на 
Бога. Без да иска чието и да било разрешение, тя влезе в стаята на Нанда Махарадж и там 
видя спящото в креватчето дете, чиято безкрайна сила бе покрита така, както силният 
огън е покрит от пепелта. Тя веднага разбра, че това дете е необикновено и способно да 
убие всички демони. 

10.6.8 Бог Шри Кришна, всепроникващата Свръхдуша, лежейки в креватчето си, бе 
наясно, че Путана, вещицата, опитна в убийството на малки деца, бе дошла да го 
унищожи. И затова, сякаш уплашен от нея, Кришна затвори очи. Тогава Путана вдигна и 
постави на скута си Него, който щеше да я лиши от живота й, подобно на не особено 
интелигентен човек, който поставя заспала змия на коленете си, вземайки я за въже. 

10.6.9 Путана ракшаси бе със свирепо и жестоко сърце, но външно изглеждаше като 
обичлива майка. Тя бе като остър меч в мека ножница. И въпреки че я видяха в стаята, 
Яшода и Рохини, покорени от красотата й, не я възпряха, а запазиха мълчание защото тя 
се отнасяше майчински с детенцето. 

10.6.10 И точно там, страховито опасната ракшаси положи Кришна на скута си и постави 
гръдта си в устичката Му. Зърното на гръдта й бе намазано със смъртоносна, бързо 
действаща отрова, но Върховният Бог Кришна, изпълнен с гняв към нея, сграбчи гръдта 
й, стисна я с всички сили с двете си ръчички и изсмука отровата, заедно с живота й. 
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10.6.11 Нетърпимо притисната на жизнено важни места по тялото си, Путана нададе рев: 
„Моля те, остави ме, остави ме! Спри да сучеш от гръдта ми!“ Запотена, с изцъклени очи и 
мятащи се ръце и крака, тя виеше високо отново и отново. 

10.6.12 Докато Путана крещеше гръмовито, с пълна сила, земята с планините си и 
външното пространство с планетите си, потрепериха. По-низшите планети и всички 
посоки бяха разтърсени от звука, и хората изпопадаха на земята, страхувайки се, че 
мълнии падат върху тях. 

10.6.13 По този начин демоницата Путана, неспасяемо измъчена от това, че гръдта й бе 
поразена от Кришна, се прости с живота си. О, царю Парикшит, с зейнала уста, разперени 
ръце и крака и разпиляна коса, тя се строполи на пасището в изначалната си форма на 
ракшаси, подобно на Вритрасура, който бе рухнал, сразен от мълнията на Индра. 

10.6.14 О, царю Парикшит, когато гигантското туловище на Путана се сгромоляса на 
земята, то натроши дърветата в обсег от дванадесет мили. Проявена в това огромно тяло, 
тя без съмнение бе необикновена. 

10.6.15-17 Устата на ракшаси бе пълна със зъби, приличащи на върхове на плуг, 
ноздрите й бяха дълбоки като планински пещери, а гърдите й напомняха големи, плоски 
камъни, отронили се от хълм. Разпиляната й коса бе медно-червеникава на цвят. Очните 
й кухини изглеждаха като дълбоки, тъмни кладенци, застрашителните й бедра бяха като 
речни брегове, ръцете, краката и стъпалата й като големи мостове, а коремът й 
напомняше пресъхнало езеро. Сърцата, ушите и умовете на пастирите и пастирките вече 
бяха ужасени от виковете на ракшаси, а сега когато видяха и свирепото зрелище на 
истинското й туловище, те се изплашиха дори още повече. 

10.6.18 Без никакъв страх, момченцето Кришна си играеше върху горната част от гръдта 
на Путана ракшаси и щом гопите зърнаха удивителните игри на детето, незабавно 
дотичаха и с огромна радост Го взеха от там. 

10.6.19 След това, майка Яшода и Рохини, заедно с другите по-възрастни гопи, обвеяха 
детенцето Кришна с опашка от крава, за да го предпазят изцяло. 

10.6.20 Детето бе щателно измито с кравешка урина и след това намазано с прахта, 
вдигната от копитата на кравите. След това различни имена на Бога бяха изписани на 
дванадесет места по тялото Му с кравешки тор, започвайки от челото, както се прави 
когато се поставя тилака. Така детенцето бе защитено. 

10.6.21 Гопите най-напред изпълниха процеса ачамана, сръбвайки малко вода от 
дясната си длан. Те пречистиха телата и дланите си с няса-мантра и после направиха 
същото и върху тялото на детето.  

10.6.22-23 (Шукадева Госвами осведоми Парикшит Махарадж, че гопите, следвайки 
установената система, защитиха Кришна, детето си, със следната мантра.) Нека Аджа 
защитава краката Ти, нека Маниман защитава коленете Ти, Ягя – бедрата Ти, Ачюта – 
горната част над кръста Ти, а Хаягрива – корема Ти. Нека Кешава защитава сърцето Ти, 
Иша – гръдта Ти, Богът на слънцето – шията Ти, Вишну – ръцете Ти, Урукрама – лицето 
Ти, а Ишвара – главата Ти. Нека Чакри Те защитава отпред, нека Шри Хари, Гададхари - 
този, който носи боздуган - Те защитава отзад, и нека този, който носи лък и е известен 
като врагът на Мадху и Бог Аджана, носещ меч, Те защитят от двете Ти страни. Нека Бог 
Уругая, който държи раковина Те защитава от всички страни, нека Упендра Те защитава 
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отгоре, нека Гаруда Те защитава на земята, а Бог Халадхара, Върховният Господ, Те 
защитава във всички посоки. 

10.6.24 Нека Хришикеша защитава сетивата Ти, а Нараяна - жизнения Ти дъх. Нека 
господарят на Шветадвипа защитава дълбините на сърцето Ти, а Бог Йогешвара 
защитава ума Ти. 

10.6.25-26 Нека Бог Пришнигарбха защитава интелигентността Ти, а Върховният Бог - 
душата Ти. Докато си играеш нека Говинда Те защитава, а в съня Ти нека Мадхава Те 
закриля. Нека Бог Ваикунтха Те защитава докато вървиш, а Бог Нараяна, съпругът на 
богинята на щастието, Те защитава докато седиш. По подобен начин нека Бог Ягябхук, 
страховитият враг на всички зловредни планети, винаги Те защитава докато се 
наслаждаваш на живота. 

10.6.27-29 Злокобните вещици известни като дакини, ятудхани и кушманди са най- 
големите врагове на децата, злите духове като бхути, прети, пишачи, якши, ракшаси и 
винаяки, а също и вещиците котари, ревати, джйешти, путани и матрики са винаги 
готови да създават безпокойства на тялото, жизнения въздух и сетивата, като 
причиняват загуба на паметта, лудост и кошмари. Като най-опитните в пъклените дела 
неблагоприятни звезди, те носят големи притеснения, особено при децата, но могат да 
бъдат победени просто чрез повтаряне името на Вишну, защото когато името на Бога 
зазвучи, всички те се разбягват в страх. 

10.6.30 Шрила Шукадева Госвами продължи: Всички гопи, начело с майка Яшода, бяха 
обзети от майчинска обич. След като произнесоха мантри, с които детето да бъде 
защитено, майка Яшода го накърми и после го сложи в креватчето Му. 

10.6.31 Междувременно всички пастири, предвождани от Нанда Махарадж, се завърнаха 
от Матхура и когато видяха огромното туловище на Путана проснато мъртво, те бяха 
напълно изумени. 

10.6.32 Нанда Махарадж и другите гопали възкликнаха: Мои скъпи приятели, би 
трябвало да знаете, че Анакадундубхи, Васудева, е станал велика свята личност или 
притежател на мистични сили. Иначе как би могъл да ни предскаже това премеждие? 

10.6.33 Жителите на Враджа насякоха с брадви гигантското туловище на Путана. След 
това изхвърлиха парчетата надалече, покриха ги с дърва и ги изгориха на пепел. 

10.6.34 И тъй като Кришна бе сукал от гръдта на Путана ракшаси, когато я уби, тя в миг 
се пречисти от материалното замърсяване. Греховните последици от злодействата й бяха 
напълно унищожени и затова, когато огромното й тяло бе изгорено, димът носещ се 
оттам, ухаеше като благовонието агуру.  

10.6.35-36 Путана постоянно жадуваше за кръвта от човешки деца и, тласната от 
кръвожадността си, бе дошла да убие Кришна. Но понеже бе предложила гръдта си на 
Бога, тя бе дарена с най-висшето постижение. А какво остава за тези, които имат 
естествена преданост и обич към Кришна като родни майки и които Му предлагат гръдта 
си да суче или Го даряват с нещо много ценно, както майката прави подарък на детето си? 

10.6.37-38 Върховния Бог Кришна винаги присъства в дълбините на сърцето на чистия 
преданоотдаден и такива достойни за обожание личности като Бог Брахма и Бог Шива 
постоянно Му отдават молитвите си. Тъй като Кришна прегърна с голямо удоволствие 
тялото на Путана и сука от гръдта й, макар че бе страховита вещица, тя постигна 
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позицията на майка в трансцеденталния свят и така се сдоби с най-висшето 
съвършенство. А какво да кажем за кравите, от чиито вимета Кришна радостно сучеше и 
които предлагаха възторжено млякото си с обич, подобна на майчината? 

10.6.39-40 Върховният Бог Кришна е този, който дарява с многобройни благословии, 
включително освобождение (каиваля) или сливане със сиянието Брахман. Към тази 
Божествена Личност, гопите непрекъснато изпитват майчинска любов и Кришна суче от 
гръдта им с пълно удовлетворение. Ето защо, понеже имат отношения като майка и син, 
макар гопите да били заети с най-различни семейни дела, никога не трябва да мислим, че 
са се завърнали в материалния свят след напускането на телата си. 

10.6.41 Усещайки уханието на дима, който се носеше от горящото тяло на Путана, много 
от жителите на Враджабхуми, намиращи се надалече от него, бяха озадачени. Те се 
питаха: Откъде се носи този аромат? Затова отидоха там, където прегаряше тялото на 
Путана. 

10.6.42 Когато жителите на Враджа, надошли от отдалечени краища, чуха историята за 
идването на Путана и унищожаването й от Кришна, те бяха смаяни и дадоха 
благословиите си на детето за удивителното Му дело - убиването на Путана. Нанда 
Махарадж, който бе много задължен на Васудева, предсказал премеждието, просто му 
благодари, мислейки си колко е удивителен.  

10.6.43 О, Махараджа Парикшит, най-достоен от династията Куру, Нанда Махарадж бе 
много щедър и простосърдечен. Той незабавно гушна сина си Кришна на скута си сякаш 
се бе завърнал от оня свят и, помирисвайки косицата Му, без съмнение потъна в 
трансцедентално блаженство. 

10.6.44 Всеки, който чуе с вяра и преданост разказа за това как Кришна, Върховният Бог, 
убива Путана, и използва слуха си, за да слуша за това детско забавление на Кришна, със 
сигурност постига привързаност към Говинда, върховната, изначална личност. 
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10.7.1-2 Цар Парикшит каза: Господарю мой, Шукадева Госвами, всички различни 
дейности, извършени от Върховния Бог, са толкова удовлетворяващи за ухото и ума. 
Просто като слуша за тези дейности, мръсотиите в човешкия ум незабавно изчезват. 
Обикновено ние с неохота слушаме за делата на Бога, обаче детските забавления на 
Кришна са толкова привлекателни, че автоматично доставят наслада на ума и на ушите. 
По този начин желанието на човека да слуша за светски неща, което е коренната причина 
за материалното съществуване, изчезва, и той постепенно развива настроение на 
предано служене към Върховния Бог, привързаност към Него и приятелство с 
отдадените, които донасят дара на съзнанието за Кришна. Ако смяташ, че е подходящо, 
милостиво разказвай за тези дейности на Бога. 

10.7.3 Моля те, опиши други забавления на Кришна, Върховния Бог, който се появи на 
тази планета земя, преструвайки се на човешко дете, и извърши удивителни дела, като 
например убиването на Путана.  

10.7.4 Шукадева Госвами каза: Когато бебето на майка Яшода започна да се извива в опит 
да се изправи и обърне, този опит бе отбелязан с ведическа церемония. В тази церемония, 
наречена уттхана, която се извършва когато детето излиза от дома за пръв път, то 
трябва хубаво да бъде изкъпано. Точно след като Кришна стана на три месеца, майка 
Яшода отпразнува тази церемония заедно със съседските жени. Същия ден имаше съвпад 
на луната със съзвездието Рохини. Майка Яшода спази тази величествена церемония, в 
която участваха брахмани, възпяващи ведически химни, както и професионални 
музиканти. 

10.7.5 След като завърши церемонията по къпането на детето, майка Яшода почете 
брахманите, обожавайки ги с подобаващо уважение, и им раздаде обилно зърно и други 
храни, дрехи, желани крави и гирлянди. Брахманте напяваха подобаващи ведически 
химни, съблюдавайки благоприятната церемония, а когато приключиха и майка Яшода 
видя, че детето е сънено, тя легна на леглото с Него, докато То кротко заспа.  

10.7.6 Щедрата майка Яшода, вглъбена в празнуването на церемонията уттхана, бе 
заета с това да посреща гости и да ги обожава с цялата си почит, поднасяйки им одежди, 
крави, гирлянди и зърно. Затова тя не можа да чуе, че детето плаче за нея. В това време 
малкият Кришна гневно риташе с крачета, настоявайки да суче мляко от гръдта на майка 
си. 

10.7.7 Бог Шри Кришна лежеше под една ръчна количка в ъгъла на двора и макар 
мъничките Му крачета да бяха нежни като листенца, когато Той ритна с тях количката, тя 
се преобърна с грохот и се разпадна. Колелата се отделиха от оста, главините и спиците 
се разпиляха, а дръжката се прекърши. В количката имаше множество дребни метални 
пособия, които до едно се пръснаха тук и там. 

10.7.8 Когато майка Яшода и останалите жени, които се бяха събрали да празнуват 
уттхана, както и мъжете, начело с Нанда Махарадж, видяха удивителната ситуация, те 
започнаха да се чудят как количката се бе преобърнала сама. Заоглеждаха се насам-натам 
в стремежа си да открият причината, ала не успяха. 

10.7.9 Събралите се пастири и жени започнаха да разсъждават как се бе случило това. 
„Нима това е дело на някой демон или на неблагоприятна планета?” питаха се те. В това 
време малките деца, които си бяха играли там потвърдиха, че количката бе ритната и 
строшена от Кришна. Само щом ревящото бебе беше блъснало колелото на количката, тя 
се беше разпаднала. Точно така бе станало. 
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10.7.10 Без да знаят, че Кришна винаги е безграничен, събралите се гопи и гопали не 
можеха да повярват, че бебето може да притежава подобна сила. Те не се довериха на 
думите на децата и ги пренебрегнаха като детски брътвежи. 

10.7.11 Мислейки си, че някоя лоша планета бе атакувала Кришна, майка Яшода вдигна 
разплаканото бебе и Му даде да суче. Сетне повика опитни брахмани да пеят ведически 
химни и да извършат благоприятна ритуална церемония. 

10.7.12 След като силните и яки пастири събраха делвите и джунджуриите, които се 
намираха върху ръчната количка, и я сглобиха както преди, брахманите извършиха 
ритуална церемония с огнено жертвоприношение, за да умиротворят злонамерената 
планета, а после обожаваха Върховния Бог с оризови зърна, трева куша, вода и извара. 

10.7.13-15 Когато брахманите са избавени от ненавист, неистинност, ненужна гордост, 
злоба, завист към богатствата на другите и лъжлив престиж, техните благословии никога 
не отиват напразно. Взимайки това предвид, Нанда Махарадж благоразумно взе Кришна в 
скута си и покани такива праведни брахмани да извършат ритуална церемония в 
съответствие със свещените химни в Сама Веда, Риг Веда и Яджур Веда. Сетне, докато се 
повтаряха химните, той изкъпа детето с вода, примесена с чисти билки, и след като 
изпълни огнена церемония, обилно нахрани всички брахмани с първокласни зърнени 
храни и други ястия. 

10.7.16 За благоденствието на своя син, Нанда Махарадж раздаде на брахманите крави, 
нагиздени с платове, цветни гирлянди и огърлици. Тези крави, способни да дават обилно 
мляко, бяха дарени на брахманите, а брахманите ги приеха, изливайки благословиите си 
над цялото семейство, и особено над Кришна. 

10.7.17 Брахманите, които бяха съвършено обучени във възпяването на ведически 
химни, бяха до един йоги, надарени с мистични сили. Благословиите, които мълвяха, 
несъмнено никога не бяха напусто. 

10.7.18 Веднъж, година след появяването на Кришна, майка Яшода седеше и галеше своя 
син в скута си. Ала внезапно детето й се стори по-тежко от планина и тя не можеше да 
понесе тежестта Му. 

10.7.19 Като усети детето да натежава колкото цялата вселена и се разтревожи, 
мислейки си, че вероятно е нападнато от някой призрак или демон, смаяната майка 
Яшода Го постави на земята и започна да мисли за Нараяна. Предугаждайки някаква беда, 
тя повика брахманите да противодействат на тази тежест, а сетне се зае с останалите си 
домакински задължения. Не можеше да стори друго, освен да си спомня лотосовите нозе 
на Нараяна, тъй като бе неспособна да разбере, че Кришна е изначалният източник на 
всичко. 

10.7.20 Докато детето седеше на земята, един демон на име Тринаварта, който беше 
слуга на Камса, дойде като вихрушка, подстрекаван от Камса, и с лекота отнесе детето 
във въздуха. 

10.7.21 Покривайки цялата област Гокула с прахоляк, демонът, в облика на мощен смерч, 
заслепи взора на всички и започна да боботи навред, издавайки страховит звук. 

10.7.22 За миг всички пасбища се покриха с гъст мрак от прашната буря и майка Яшода 
не можа да намери сина си там, където Го бе оставила. 
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10.7.23 Заради пясъка, който Тринаварта хвърляше в очите им, хората не можеха да 
видят нито себе си, нито някой друг, затова се изгубиха и притесниха. 

10.7.24 Заради прашната буря, вдигната от силния вихър, майка Яшода не можеше да 
открие и следа от сина си, нито разбираше защо Го няма. Тя се строполи на земята като 
крава, изгубила теленцето си, и жално заплака. 

10.7.25 Когато силата на прашната буря и ветровете утихнаха, приятелките на Яшода, 
другите гопи, отидоха при нея, дочувайки жалните й вопли. Като видяха, че Кришна Го 
няма, те също страшно се натъжиха и заридаха заедно с майка Яшода с очи, пълни със 
сълзи. 

10.7.26 Приел облика на силен смерч, демонът Тринаварта отнесе Кришна нависоко в 
небето. Обаче, когато Кришна стана по-тежък от него, устремът на демона бе възпрян и 
той не можеше да продължи нататък. 

10.7.27 Заради тежестта на Кришна, Той се стори на Тринаварта като огромна планина 
или като голямо парче желязо. Ала понеже Кришна го държеше за врата, демонът не 
можеше да го хвърли. Той си помисли, че детето е необикновено, след като не можеше 
нито да Го носи, нито да се отърси от този товар.  

10.7.28 Тъй като Кришна го бе сграбчил за гърлото, Тринаварта започна да се задушава, 
неспособен да издаде дори звук, нито да помръдне ръцете или краката си. С облещени 
очи, демонът изгуби живота си и се сгромоляса, заедно с момченцето, върху земята на 
Враджа. 

10.7.29 Докато събралите се гопи плачеха за Кришна, демонът рухна от небесата върху 
грамадна скала, а крайниците му се разхвърчаха, като че бе пронизан от стрелата на Бог 
Шива досущ като Трипурасура. 

10.7.30 Гопите незабавно вдигнаха Кришна от гръдта на демона и Го подадоха, избавен 
от всичко неблагоприятно, на майка Яшода. Поради това, че детето, макар да бе отнесено 
в небето от демона, бе останало невредимо и вън от всяка опасност и беда, гопите и 
пастирите, начело с Нанда Махарадж, бяха изключително щастливи. 

10.7.31 Колко е удивително, че макар това невинно дете да бе отнесено от ракшаса, за да 
бъде изядено, То се завърна без да бъде погубено, нито дори наранено. Заради това, че 
този демон беше завистлив, жесток и порочен, той бе убит от собствените си греховни 
дела. Такъв е законът на природата. Невинният отдаден винаги е закрилян от Върховния 
Бог, а греховният винаги среща гибел заради порочния си живот. 

10.7.32 Нанда Махарадж и другите казаха: Явно в миналото дълго време сме спазвали 
отречения, обожавали сме Върховния Бог, извършвали сме благочестиви обществени 
дела, строили сме пътища и кладенци и сме раздавали подаяния, и затова сега това 
момче, макар и изправено пред смъртна опасност, се завърна за радост на близките си. 

10.7.33 Наблюдавайки всички тези случки в Брихадвана, Нанда Махарадж се смайваше 
все повече и повече, и си спомни думите, които му бе казал Васудева в Матхура. 

10.7.34 Един ден майка Яшода държеше Кришна в скута си и Му даваше да суче с 
майчина обич. Млякото се лееше от гръдта й и детето го пиеше. 

10.7.35-36 О, царю Парикшит, когато мъничкият Кришна почти се бе напил с мляко, а 
майка Яшода Го галеше и се любуваше на красивото Му, сияйно и усмихнато личице, 
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бебето се прозя и майка Яшода видя в устата Му цялото небе, по-висшите планетарни 
системи и земята, небесните тела във всички посоки, слънцето, луната, огъня, въздуха, 
моретата, островите, планините, реките, горите и всички видове живи същества – 
подвижни и неподвижни. 

10.7.37 Когато майка Яшода видя цялата вселена в устата на детето си, сърцето й се 
разтупа и от смайване тя поиска да затвори тревожните си очи. 
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10.8.1 Шукадева Госвами каза: О, Махараджа Парикшит, по-това време 
свещенослужителят на династията Яду, на име Гаргамуни, който бе много издигнат в 
аскетизма и въздържанието, бе подтикнат от Васудева да посети Нанда Махарадж в дома 
му.  

10.8.2 Когато видя Гаргамуни да влиза в дома му, Нанда Махарадж толкова се зарадва, че 
стана да го посрещне с допрени длани. Макар да съзираше Гаргамуни с очите си, Нанда 
Махарадж разбираше, че той е адхокшаджа – т.е. че не е обикновен човек, който се вижда 
посредством материалните сетива. 

10.8.3 Когато Гаргамуни бе подобаващо посрещнат като гост и настанен удобно, Нанда 
Махарадж му каза нежно и кротко: Скъпи господарю, тъй като си отдаден на Бога, ти си 
изпълнен с всичко. При все това мой дълг е да ти служа. Имай милостта да ми заповядаш 
– какво мога да сторя за теб? 

10.8.4 О, мой господарю, о велики отдадени, хората като теб отиват от едно място на 
друго не заради собствения си интерес, а заради нищите духом грихастхи (семейни). 
Инак те няма защо да се местят от едно място на друго. 

10.8.5 О, велики светецо, ти си съставил астрологическото познание, посредством което 
човек може да разбере неведомото минало и настояще. По силата на това познание всяко 
човешко същество може да узнае какво е вършило в предишен живот и по какъв начин то 
влияе на сегашния. За теб това е известно. 

10.8.6 Мой скъпи господарю, ти си най-добрият сред брахманите, най-вече заради това, 
че съвършено познаваш джйотих-шастра, астрологическата наука. Затова по естество ти 
си духовният учител на всяко живо същество. Щом е така, след като милостиво си дошъл 
в дома ми, имай добрината да извършиш пречистващите церемонии за моите двама 
синове. 

10.8.7 Гаргамуни каза: Мой скъпи Нанда Махарадж, аз съм жрецът наставник на 
династията Яду. Това е известно на всеки. Затова, ако извършва пречистващия процес за 
твоите синове, Камса ще ги сметне за синове на Деваки. 

10.8.8-9 Камса е едновременно голям дипломат и страшен грешник. Затова след като 
научи от Йогамая, дъщерята на Деваки, че детето, което ще го убие, вече се е родило 
някъде другаде и знаейки, че осмата бременност на Деваки няма как да донесе момиче, 
познавайки освен това и твоето приятелство с Васудева, щом научи, че пречистващият 
процес е бил извършен от мен, свещенослужителя на династията Яду, Камса несъмнено 
ще съпостави всички тези неща и ще заподозре, че Кришна е синът на Деваки и Васудева. 
Тогава той би могъл да предприеме стъпки да погуби Кришна, а това би било катастрофа. 

10.8.10 Нанда Махарадж каза: Скъпи велики светецо, щом смяташ, че ако извършиш този 
процес на пречистване това ше доведе до подозрителността на Камса, тогава промълви 
ведическите химни и изпълни пречистващата церемония за второ раждане тайно, тук, в 
моя обор, без никой друг да знае, дори роднините ми, понеже тази пречистваща 
церемония е изключително важна. 

10.8.11 Шукадева Госвами продължи: Помолен по такъв начин специално от Нанда 
Махарадж да стори онова, което той бездруго желаеше да направи, Гаргамуни извърши 
церемонията по даване на име за Кришна и Баларама на уединено място. 
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10.8.12 Гаргамини каза: Това дете, синът на Рохини, ще донесе пълно щастие на 
всичките си роднини и приятели с трансценденталните си качества. Затова ще бъде 
познато като Рама. А понеже ще прояви изключителна физическа мощ, ще бъде познато 
още като Бала. Освен това, тъй като свързва две семейства – семейството на Васудева и 
семейството на Нанда Махарадж – ще бъде известно и като Санкаршана. 

10.8.13 Твоят син Кришна се появява като инкарнация във всяка епоха. В миналото Той е 
приемал три различни цвята – бял, червен и жълт – а сега се е появил във възчер оттенък. 
(В друга Двапара-юга Той се появява (като Бог Рамачандра) и с цвета на шука, папагал. 
Всички подобни инкарнации сега са се съединили в Кришна.) 

10.8.14 По много причини този твой красив син някога преди се е появявал като син на 
Васудева. Затова онези, които са мъдри, понякога наричат това дете Вāсудева. 

10.8.15 За този твой син има много форми и имена в съответствие с Неговите 
трансцендентални качества и дейности. Те са ми известни, ала хората като цяло не ги 
разбират. 

10.8.16 За да увеличи трансценденталното блаженство на пастирите от Гокула, това дете 
винаги ще действа благоприятно за вас. И единствено по Негова милост ще преодолеете 
всякакви трудности. 

10.8.17 О, Нанда Махарадж, както е записано в историята, когато има лошо, неспособно 
правителство, когато Индра е свален от престола, когато народът е преследван и 
тормозен от обирджии, това дете се появява, за да закриля хората, да им помогне да 
постигнат благоденствие и да обуздае разбойниците и крадците. 

10.8.18 Демоните (асурите) не могат да навредят на полубоговете, на чиято страна 
винаги е Бог Вишну. По подобен начин всеки човек или група от хора, които са 
привързани към Кришна, са изключителни щастливци. Тъй като подобни личности 
много обичат Кришна, те не могат да бъдат победени от демони като другарите на Камса 
(нито от вътрешните врагове, сетивата). 

10.8.19 Така че в заключение, о Нанда Махарадж, това твое дете е също като Нараяна. В 
трансценденталните си качества, могъщество, име, слава и влиятелност, То е досущ като 
Нараяна. Всички вие трябва да отглеждате това дете с голямо внимание и грижи. 

10.8.20 Шрила Шукадева Госвами продължи: След като Гаргамуни даде напътствия на 
Нанда Махараджа по отношение на Кришна и сетне си тръгна, Нанда Махарадж бе много 
удовлетворен и си помисли, че е най-големият късметлия. 

10.8.21 Не след дълго двамата братя, Рама и Кришна, започнаха да пълзят по земята на 
Враджа, полагайки усилия с дланите и коленете си, и така се наслаждаваха на детските си 
игри. 

10.8.22 Когато Кришна и Баларама, разчитайки на силата на крачетата си, лазеха из 
калта на Враджа, създадена от смесилите се кравешки изпражнения и урина, Те 
приличаха на змийчета, с звукът от камбанките на глезените Им беше много пленителен. 
Понеже много им се нравеше звукът от гривните на нозете на другите хора, те имаха 
навика да вървят след тях, като че следваха майките си, ала щом разбираха, че това са 
чужди хора, в уплахата си са връщаха при истинските си майки, Рохини и Яшода. 
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10.8.23 Целите в кал и прахоляк, примесени с кравешки тор и урина, дечицата 
изглеждаха много хубави и когато отиваха при майките си, Яшода и Рохини Ги вдигаха с 
голяма обич в прегръдките си и Им даваха да пият млякото, което бликаше от гърдите 
им. Докато сучеха, бебетата се усмихваха и мъничките Им зъби се виждаха. Виждайки 
тези прекрасни зъбки, майките Им се радваха на неземно щастие.  

10.8.24 В дома на Нанда Махарадж пастирките с наслада гледаха забавленията на 
малките Рама и Кришна. Бебетата се хващаха за края на опашките на теленцата, а 
теленцата Ги влачеха насам-натам. Когато жените видеха тези игри, те прекъсваха 
домакинската си работа и със смях се радваха на забавленията Им. 

10.8.25 Когато Яшода и Рохини бяха неспособни да запазят децата си от бедствия и 
заплахи, причинени от рогати крави, пожар, животни с нокти и зъби, такива като 
маймуни, кучета и котки, както и от тръни, мечове и други оръжия, каквито има на 
земята, те винаги живееха в тревога и домашните им задължения страдаха. В това време 
те се намираха в напълно уравновесен трансцендентален екстаз, който приличаше на 
безпокойство, породено от материална привързаност, защото възникваше в умовете им. 

10.8.26 О, царю Парикшит, съвсем скоро и Рама, и Кришна можеха вече да ходят из 
Гокула самички на крачетата Си, без да се налага да пълзят. 

10.8.27 Сетне Бог Кришна и Баларама започнаха да си играят с другите деца на 
пастирите, пробуждайки по такъв начин трансценденталното блаженство на пастирките. 

10.8.28 Като гледаха тъй привлекателната детинска палавост на Кришна, за да слушат 
отново и отново за забавленията Му, всички съседки ходеха при майка Яшода и й казваха 
следното. 

10.8.29 „Наша скъпа приятелко Яшода, твоят син понякога идва в домовете ни преди да 
сме издоили кравите и пуска теленцата, а когато стопанинът се ядоса, синът ти просто се 
усмихва. Понякога измисля разни начини как да краде вкусната извара, масло и мляко, 
които след това изяжда и изпива. Когато се съберат маймуните, Той го споделя с тях, а 
когато маймуните си напълнят коремите толкова, че не могат повече, Той чупи делвите. 
Понякога, когато не успее да открадне масло или мляко от къщата, Той се гневи на 
стопаните, и за да си отмъсти, смущава малките деца като ги щипе. После, когато децата 
се разплачат, Кришна бяга. 

10.8.30 Когато маслото и изварата са закачени нависоко и висят от тавана, и Кришна и 
Баларама не могат да го достигнат, Те струпват купчини от разни дъски и обръщат с 
дъното нагоре хавана за стриване на подправки. Знаейки много добре с какво са пълни 
делвите, Те пробиват дупки в тях. Докато възрастните гопи се занимават с домакинските 
си дела, Кришна и Баларама понякога се промъкват в мазето, озарявайки го със 
скъпоценните си накити и украшения, и се възползват от тази светлина, за да крадат.  

10.8.31 Когато Кришна бъде заловен насред лудориите Си, стопанинът на къщата Му 
казва: „Ах, крадец такъв!” и привидно Му се гневи. Тогава Кришна отвръща: ”Аз не съм 
крадец. Ти си крадец.” Понякога като е ядосан, Кришна пишка и ака на чистия под в 
къщите ни. Обаче сега, наша скъпа приятелко Яшода, този ловък крадец стои пред теб 
като съвсем послушно момче.” Понякога всички гопи гледаха как Кришна стои там, с 
уплашени очи да не би майка Му да Му се кара, и виждайки прекрасното Му лице, вместо 
да го нахокат те просто се взираха в образа му и се наслаждаваха на трансцендентално 
блаженство. Майка Яшода мило се усмихваше на цялата тази суматоха и не искаше да 
гълчи благословения си неземен син. 
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10.8.32 Един ден докато Кришна си играеше с малките си другарчета, включително и 
Баларама, и други синове на гопите, всички отидоха да се оплачат пред майка Яшода: 
„Майко,” казаха те, „Кришна яде пръст.” 

10.8.33 Чувайки това от приятелчетата на Кришна майка Яшода, която винаги се 
тревожеше за благополучието на Кришна, Го хвана за ръката, за да надникне в устата Му 
и Му се скара. Очите Му гледаха боязливо, когато тя му каза следното. 

10.8.34 Скъпи Кришна, защо си толкова непослушен, че тайно ядеш мръсотия? Всичките 
ти другари се оплакаха, че правиш така, включително и по-големият ти брат, Баларама. 
Как така? 

10.8.35 Бог Шри Кришна отвърна: Мила мамо, никога не съм ял мръсотия. Всичките ми 
приятели, които са ти се оплакали, лъжат. Ако смяташ, че казват истината, можеш да 
надникнеш в устата Ми да провериш. 

10.8.36 Майка Яшода предизвика Кришна: „Щом не си ял пръст, отвори си широко 
устата!” Принуден по такъв начин от майка си, Кришна, синът на Нанда Махарадж и 
Яшода, отвори устата си, за да изиграе забавленията на човешко дете. Макар Върховният 
Бог Кришна, който е изпълнен с цялото могъщество, да не искаше да смути родителската 
обич на майка си, това могъщество автоматично се прояви, понеже то никога не се губи, 
ала се проявява в подходящия момент. 

10.8.37-39 Когато Кришна отвори широко устата си по заповед на майка си Яшода, тя 
видя вътре в устата Му всички подвижни и неподвижни същества, външния космос и 
всички посоки на хоризонтите, ведно с планините, островите, океаните, повърхността на 
земята, бушуващите ветрове, огъня, луната и звездите. Видя планетарните системи, 
водата, светлината, въздуха, небето и творението, трансформирано от аханкара. Видя 
също и сетивата, ума, сетивното възприятие и трите качества – добро, страст и 
невежество. Видя времето, предопределено за живите същества, видя естествените 
инстинкти и последиците на кармата, видя желанията и разнообразните видове тела, 
подвижни и неподвижни. Виждайки всички тези аспекти на космичното проявление, 
наедно със самата себе си и с Вриндавана-дхама, тя се усъмни и изплаши каква ли е 
природата на нейния син. 

10.4.40 (Майка Яшода започна да спори със себе си): Това сън ли е или илюзорно 
творение на външната енергия? Собственият ми ум ли го създава или е някаква мистична 
сила на моето дете? 

10.8.41 Нека по-добре да се отдам на Върховния Бог и да поднеса почитанията си на 
Него, който е отвъд човешките размишления, отвъд ума, дейностите, думите и споровете, 
който е изначалната причина за това космическо творение, който поддържа целия 
космос и благодарение на когото сме способни да възприемем битието. Нека просто Му се 
поклоня, защото Той е отвъд моите съзерцания, размишления и медитации. Той е отвъд 
всичките ми материални дейности. 

10.8.42 Под въздействието на илюзията мая на Върховния Бог аз си мисля, че Нанда 
Махарадж е мой съпруг, че Кришна е мой син и че понеже съм кралицата на Нанда 
Махарадж, цялото богатство от крави и теленца е мое притежание, а всички пастири и 
техните съпруги са мои поданици. В действителност аз също съм подчинена на 
Върховния Бог. Той е окончателният ми подслон. 
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10.8.43 По милостта на Бога майка Яшода успя да проумее реалната истина. Ала сетне 
отново под влияние на вътрешната Си енергия йога-мая, Всевишният я вдъхнови да 
потъне в интезивни майчински чувства на обич към своя син. 

10.8.44 Забравяйки незабавно под илюзията на йога-мая, че Кришна бе разкрил 
вселенската форма вътре в устата Си, майка Яшода вдигна както преди своя син в скута 
си, усещайки в сърцето си нарастваща любов към трансценденталното си дете. 

10.8.45 Славата на Върховния Бог се изучава в трите Веди, Упанишадите, литературата 
на Санкхя-йога и други ваишнавски творби, ала при все това майка Яшода считаше този 
Върховен Бог за обикновено дете. 

10.8.46 Научавайки за голямото щастие на майка Яшода, Парикшит Махарадж запита 
Шукадева Госвами: О, учени брахмана, Върховният Бог сучеше мляко от гръдта на майка 
Яшода. Какви благоприятни дейности са извършвали в миналото тя и Нанда Махарадж, 
за да постигнат подобно съвършенство в екстатичната любов? 

10.8.47 Макар Кришна да бе толкова удовлетворен от Васудева и Деваки, че се спусна 
като техен син, те не можеха да се наслаждават на великолепните Му детински 
забавления, които са толкова славни, че просто като се възпяват, това унищожава 
замърсяването на материалния свят. Нанда Махарадж и Яшода, обаче, напълно се 
наслаждаваха на тези забавления, затова тяхната позиция при всички случаи е по-добра 
от тази на Васудева и Деваки. 

10.8.48 Шукадева Госвами каза: За да изпълни поръката на Бог Брахма, Дрона, най-
добрият от васу, заедно с жена си Дхара, казаха на Бог Брахма следното. 

10.8.49 Дрона и Дхара казаха: Моля те, позволи ни да се родим на планетата земя, за да 
може след нашето появяване Върховният Господ, Божествената Личност, великият 
владетел и господар на всички планети също да се появи и да разпространи преданото 
служене, най-висшата цел в живота, за да са способни онези, които са родени в 
материалния свят, с лекота да се избавят от мизерните условия на материалистичното 
съществуване, приемайки това предано служене. 

10.8.50 Когато Брахма каза: „Да, така да бъде!” най-големият щастливец Дрона, който е 
равен на Бхагаван, се появи във Враджапура, Вриндавана, като прославения Нанда 
Махарадж, а неговата съпруга Дхара се появи като майка Яшода. 

10.8.51 След това, о Махараджа Парикшит, най-добър сред Бхаратите, когато Върховният 
Бог стана син на Нанда Махарадж и на майка Яшода, те поддържаха непрестанна и 
неизменна предана любов в родителска обич. И общувайки с тях, всички останали 
жители на Вриндавана, гопалите и гопите, разгърнаха културата на кришна-бхакти. 

10.8.52 Така Върховният Бог, Кришна, заедно с Баларама, живееше във Враджабхуми, 
Вриндавана, за да сбъдне благословията на Брахма. Проявявайки различни забавления в 
Своето детство, той усилваше трансценденталната наслада на Нанда и на останалите 
обитатели на Вриндавана. 
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10.9.1-2 Шри Шукадева Госвами продължи: Един ден майка Яшода видя, че всички слуги 
вече бяха заети с най-различни домашни задължения и тя лично се залови да разбива 
киселото мляко. Докато правеше това, тя си мислеше за детските забавления на Кришна 
и сама съчини песни, с които ги възпяваше. 

10.9.3 Пременена в шафранено-жълто сари, с колан, който обгръщаше заоблените й 
хълбоци, майка Яшода дърпаше въжето на буталото за разбиване, трудейки се усърдно, 
гривните и обиците й се движеха, и тялото й се полюшваше. Заради огромната й любов 
към детето й от гръдта й се отделяше мляко. На лицето й, с витите му вежди, се 
процеждаха капчици пот, а цветчетата малати падаха от косата й. 

10.9.4 Докато майка Яшода избиваше маслото, Бог Кришна, който искаше да суче от 
гръдта й, застана пред нея и, за да увеличи трансцеденталното й удоволствие, хвана 
буталото и така й пречеше да го движи. 

10.9.5 Тогава майка Яшода прегърна Кришна, взе го в скута си и загледа лицето на Бога с 
огромна любов и привързаност. Поради силната й обич, кърмата струеше от гърдите й. 
Но когато видя, че млякото на печката изкипяваше, тя остави сина си, макар че Той 
искаше да суче още, за да се погрижи за кипналото мляко.  

10.9.6 Това много разсърди малкия Кришна и с червеникави устнички, прехапани от 
обида и престорени сълзици в очите Си, той запокити един камък и счупи съда с киселото 
мляко. След това се потули в една стая и започна скришом да яде прясно избитото масло. 

10.9.7 След като премести кипналото мляко от печката майка Яшода се върна там, 
където избиваше маслото и като видя, че съдът с киселото мляко е разбит, а от Кришна 
няма и следа, тя реши, че това би трябвало да е Негова лудория. 

10.9.8 В това време Кришна седеше на обърнат с дъното нагоре дървен хаван за смилане 
на подправки и раздаваше както си иска кисело мляко и масло на маймунките около 
Него. И понеже ги бе откраднал, Той се озърташе тревожно, подозирайки, че майка Му 
може да Го накаже. Щом майка Яшода го откри, много внимателно се приближи откъм 
гърба Му. 

10.9.9 Когато Бог Шри Кришна забеляза майка Си, приближаваща с пръчка в ръка, Той 
бързо се смъкна от хавана и хукна да бяга сякаш бе много изплашен. Въпреки че йогите 
се опитват да открият Бога като Параматма чрез медитация и със стремеж да се слеят със 
сиянието на Бога извършват сурови отречения и покаяния, те не успяват да Го достигнат. 
Но майка Яшода, приемайки същата Върховна Личност Кришна за свой син, се втурна 
след Него, за да Го залови.  

10.9.10 Докато тичаше след Него, майка Яшода, чиято талия трудно поемаше натежалата 
й гръд, понамали крачките си. Понеже Го следваше плътно по петите, косата й се 
разпусна и цветчетата, които я украсяваха, се ронеха след нея. И все пак накрая успя да 
хване сина си Кришна. 

10.9.11 Когато бе заловен от майка Яшода, Кришна все по и по-изплашен призна за 
пакостта, която бе направил. Тя го гледаше и забеляза, че беше плакал и сълзите Му се 
бяха примесили с черната боя, очертаваща очите Му, и тъй като ги бе търкал с ръчичките 
си, бе начернил цялото си лице.  

10.9.12 Майка Яшода постоянно бе обзета от преливаща любов към Кришна без да 
подозира кой е Кришна или колко бе могъщ. Поради майчинската си обич към Кришна тя 
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изобщо не се интересуваше кой е Той. Ето защо, виждайки прекомерния страх на палавия 
си син, тя захвърли пръчката и пожела да Го върже, за да не прави повече лудории. 

10.9.13-14 Върховният Бог е без начало и край, нито отвън, нито отвътре, нито отпред, 
нито отзад. С други думи, Той е всепроникващ. И защото не е подвластен на влиянието на 
времето, за Него няма разлика между минало, настояще и бъдеще. Той съществува в 
собствената си трансцендентална форма винаги. Той е абсолютен, отвъд 
относителността, свободен от разграниченията между причина и последица, въпреки че 
Той е причината и следствието на всичко. Тази непроявена личност, която е отвъд 
възприятията на сетивата, се бе появила като човешко дете и майка Яшода, смятайки Го 
за неин собствен с нищо не отличаващ се син, Го завърза за дървения хаван с въже. 

10.9.15 Когато майка Яшода се опитваше да върже провинилото се дете, тя забеляза, че 
въжето не достига с два пръста и затова взе друго въже, за да го снади към първото. 

10.9.16 И с новото въже пак не достигаха два пръста, беше добавено още едно, но и то бе 
по-късо. Колкото и въжета да привързваше тя едно към друго, дължината им все не бе 
достатъчна.  

10.9.17 Така майка Яшода завърза едно за друго всички въжета, които успя да намери в 
дома си, но не успя да привърже Кришна. Приятелките на майка Яшода, по-възрастните 
гопи съседки се усмихваха и забавляваха на гледката. Подобно на тях, майка Яшода, макар 
и да полагаше усилия, също се усмихваше. Всички бяха изумени. 

10.9.18 Поради прекомерните усилия на майка Яшода, цялото й тяло се покри с пот и 
цветчетата и гребена, който придържаше косите й паднаха. Когато момченцето Кришна 
видя изтощението на майка Си, То се изпълни с милост към нея и се остави да Го върже. 

10.9.19 О, Махараджа Парикшит, цялата вселена, с велики и издигнати полубогове като 
Бог Шива, Бог Брахма и Бог Индра, се намира под контрола на Върховния Бог. И 
независимо от това, Той има едно трансцендентално качество: че се оставя да бъде 
покорен от преданите си. Това бе показано сега от Кришна в това забавление. 

10.9.20 Нито Бог Брахма, нито Бог Шива, нито дори богинята на щастието, която 
неизменно е по-добрата половинка на Върховния Бог, могат да получат от Него, който 
дарява освобождение от материалния свят, такава милост, каквато се изля върху майка 
Яшода. 

10.9.21 Върховният Бог Кришна, синът на майка Яшода е постижим за отдадените, 
посветени на спонтанно любовно служене, но Той не може да бъде достигнат така лесно 
от тези, които са заети с умствени размишления, нито от онези, които се стремят към 
себепознание чрез сурови отречения и покаяния, или от другите, които се отъждествяват 
с тялото си. 

10.9.22 И докато майка Яшода бе погълната в домашните си дейности, Върховният Бог 
Кришна наблюдаваше двете дървета близнаци, познати като ямала-арджуна, които в 
предишния милениум бяха синовете-полубогове на Кувера.  

10.9.23 В предишния си живот, тези двама синове на име Налакувара и Манигрива, бяха 
изключително заможни и облагодетелствани. Но поради горделивост и лъжлив престиж, 
те не зачитаха никого и Нарада Муни ги прокле да се превърнат в дървета. 
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10.10.1 Цар Парикшит запита Шукадева Госвами: О, велики могъщи мъдрецо, каква бе 
причината Налакувара и Манигрива да бъдат прокълнати от Нарада Муни? Какво 
толкова отвратително извършиха, та разгневиха дори великия мъдрец Нарада? Моля те, 
милостиво ми разкажи.  

10.10.2-3 Шукадева Госвами каза: О, царю Парикшит, тъй като двамината синове на 
Кувера се бяха издигнали до позицията да общуват със самия Бог Шива, от което много се 
бяха възгордели, бяха допуснати да се разхождат в една градина до хълма Каиласа, на 
брега на реката Мандакини. Възползвайки се от това, те пиха вид опияняваща напитка, 
наречена варуни. Съпровождани от пеещи зад тях жени, те се разкарваха в градината, 
пълна с цветя, а очите им се въртяха от опиянение. 

10.10.4 Във водите на Манданики Ганг, отрупани с градини от лотосови цветове, двамата 
сина на Кувера се забавляваха с млади момичета, точно като два мъжки слона, които 
играят със слониците си във водата. 

10.10.5 О, Парикшит Махарадж, по благоприятно за двамата младежа стечение на 
обстоятелствата, великият мъдрец Девариши Нарада веднъж случайно се появи там. Като 
ги видя така опиянени, с въртящи се очи, той веднага разбра докъде бяха изпаднали. 

10.10.6 Като видяха Нарада, разголените райски млади момичета много се засрамиха. 
Изплашени от това да бъдат прокълнати, те прикриха телата с дрехите си. Но двамата 
сина на Кувера не направиха това и без да се притесняват от Нарада, останаха голи. 

10.10.7 Като видя двамата сина на полубоговете без дрехи и опиянени от богатства и 
лъжлив престиж, за да ги дари със специалната си милост Девариши Нарада пожела да ги 
прокълне по особен начин. Той произнесе следните думи. 

10.10.8 Нарада Муни каза: Сред всички примамливи страни на материалното 
наслаждение, привързаността към богатствата обърква интелигентността на човек 
повече отколкото притежанието на красиво тяло, раждане в аристократично семейство и 
добро образование. Когато човек е необразован, но измамно самозабравил се поради 
богатството си последицата е, че го използва, за да се наслаждава на вино, жени и хазарт. 

10.10.9 Неспособни да овладеят сетивата си, негодниците, които са се възгордели от 
богатствата си или от аристократичния си произход, са толкова жестокосърдечни, че за 
да поддържат временните си тела, които те мислят, че никога няма да остареят или 
умрат, убиват безмилостно бедните животни. А понякога ги изтребват и просто за 
забавление. 

10.10.10 През живота си човек може да се възгордее с тялото си, да се смята за много 
високопоставен, министър, президент или дори полубог, но какъвто и да е, след смъртта 
му тялото ще се превърне или в червеи, или изпражнения, или на пепел. Ако някой убива 
бедните животни, за да удовлетвори временните капризи на тялото, той не знае, че ще 
трябва да страда в следващия си живот, защото такъв греховен престъпник трябва да 
отиде в ада и да изстрада последиците от провиненията си.  

10.10.11 Докато е живо нима тялото принадлежи на своя собственик, на аза, на бащата, 
майката или дядото? Дали е собственост на този, който го отвлича и го предава на 
робовладелеца да го купи, или на синовете, които го изгарят на погребалната клада? Или, 
ако не е изгорено, принадлежи ли на кучетата, които го разкъсват? Сред всички 
възможни собственици, предявяващи исканията си, кой е този, който има право? Без да 
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сме установили това, просто да поддържаме тялото чрез греховни дейности не е 
препоръчително.  

10.10.12 В края на краищата тялото се създава от непроявената природа и, след като 
бъде унищожено, се слива отново с природните елементи. Ето защо то принадлежи на 
всички. При тези обстоятелства кой друг освен един негодник би го обявил за свое 
притежание и, докато го поддържа, би извършвал порочни дейности като убийство на 
животни просто, за да задоволи капризите си? Само един престъпник може да извършва 
такива греховни провинения. 

10.10.13 Глупците с атеистични възгледи и негодниците, възгордели се с богатствата си, 
не съумяват да прозрат нещата такива, каквито са. Така че да бъдат докарани до бедност 
е подходящият мехлем за очите им, за да могат да прогледнат и видят действителното 
положение на нещата. Един бедняк поне може да осъзнае колко мъчителна е бедността и 
затова не би пожелал и някой друг да бъде в неговото положение. 

10.10.14 Просто като види израженията на лицата им, този, който е бил убождан с игли 
може да усети болката и на други, които са били прободени. Осъзнавайки, че болката е 
една и съща за всеки, той не иска и те да страдат така. Но този, който никога не е бил 
пронизан с игли не може да я проумее. 

10.10.15 Сполетеният от бедност човек по подразбиране трябва да понесе много 
отречения и лишения, защото няма средствата да се сдобие с каквото и да било. Така 
лъжливия му престиж не съществува повече. Постоянно намиращ се в нужда за храна, 
подслон и дрехи, той трябва да се задоволи с това, което придобива по милостта на 
провидението. Да изпитва тези неизбежни отречения е добро за него, тъй като те го 
пречистват и изцяло го освобождават от лъжливото му его. 

10.10.16 Непрекъснато недохранен, жадуващ за обилна храна, беднякът постепенно 
отслабва все повече и повече. И понеже няма излишна енергия, сетивата му са 
умиротворени. Следователно не е способен да извършва вредни, злонамерени дела. С 
други думи, такъв човек без допълнителни усилия придобива резултатите от 
отреченията и лишенията, положени доброволно от светите личности. 

10.10.17 Светите личности могат свободно да общуват с бедняците, но не и с 
богаташите. Чрез общуването си със свети личности беднякът много скоро напълно 
загубва интерес към материалните въжделения и нечистотата в дълбините на сърцето 
му е отстранена. 

10.10.18 Светите личности (садху) помнят Кришна през цялото денонощие. Те не се 
интересуват от нищо друго. Защо хората биха пренебрегнали общуването с такива 
извисени, духовни личности, за да се опитват да са в компанията на материалисти и да се 
приобщават към тях, които в по-голямата си част са високомерни и богати? 

10.10.19 И така, понеже тези двамата се напиха с варуни, или мадхви, и са неспособни да 
подчинят сетивата си, заслепени от гордостта породена от райското им великолепие, а 
също и поради привързаността им към жените, ще ги лиша от лъжливото им 
високомерие. 

10.10.20-22 Тези двама млади мъже Налакувара и Манигрива по силата на щастливата 
си съдба са синове на великия полубог Кувера, но поради лъжлива гордост и 
умопомрачение след пиянството си с опияняваща напитка са толкова пропаднали, че 
макар да са без дрехи, не могат да го осъзнаят. Затова, понеже живеят като дървета 
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(дърветата са с голи стволове и без съзнание), тези двама млади мъже ще попаднат в 
тела на дървета. Това е справедливо наказание. Независимо от това, след като се 
превърнат в дървета и докато бъдат освободени, по милостта ми те ще помнят 
предишните си греховни дейности. Нещо повече, поради особената ми милост, след 
изтичането на сто години по летоброенето на полубоговете, те ще могат да видят 
Върховния Бог Вāсудева, лице в лице, и така ще пробудят истинската си позиция на 
отдадени. 

10.10.23 Шукадева Госвами продължи: Като каза това, великият мъдрец Девариши 
Нарада се завърна в ашрама си, известен като Нараяна-ашрама, а Налакувара и 
Манигрива се въплътиха в дървета близнаци арджуна. 

10.10.24 За да потвърди истинността на казаното от най-великия предан Нарада, 
Върховният Бог Кришна бавно се приближи до мястото, където се бяха възправили 
дърветата близнаци арджуна. 

10.10.25 „Въпреки че тези двама млади мъже са синовете на изключително богатия 
Кувера и нямам нищо общо с тях, Девариши Нарада е Мой много скъп и обичлив предан, и 
понеже пожела да дойда лично при тях, трябва да го направя за тяхното освобождение.” 

10.10.26 След тези думи Кришна се промъкна между двете дървета арджуна и така 
големият хаван, към който бе привързан, се извъртя настрани и се заклещи между тях. 

10.10.27 Като издърпа с огромна сила дървения хаван привързан към корема Му, 
момченцето Кришна изкорени двете дървета. От невероятната сила на Върховния Бог те 
се разлюляха и сгромолясаха със силен шум на земята със стволовете, листата и клоните 
си. 

10.10.28 След това точно на същото място, където двете дървета арджуна се бяха 
строполили, от тях се появиха две велики, съвършени личности, които изглеждаха като 
олицетворения огън. Сиянието на красотата им се разпръскваше навсякъде. Със сведени 
глави те отдадоха почитанията си на Кришна и с допрени длани казаха следното. 

10.10.29 О, Боже Кришна, Боже Кришна, Твоят изключителен мистицизъм е 
невъобразим. Ти си върховната, изначална личност, причината на всички причини, 
близки и далечни, и си отвъд материалното творение. Учените брахмани знаят 
(изхождайки от ведическото твърдение сарам кхалв идам брахма), че Ти си всичко и че 
космическото проявление в грубите и фините си аспекти, е Твоя форма. 

10.10.30-31 Ти си Върховният Бог, този който контролира всичко. Тялото, живота, егото 
и сетивата на живите същества си самият Ти. Ти си Върховната Личност Вишну, вечният 
господар. Ти си времето, непосредствената причина, а също и материалната природа, 
състояща се от трите проявления страст, добро и невежество. Ти си първоначалната 
причина за материалното творение. Ти си Свръхдушата и затова знаеш всичко в 
дълбините на сърцата на живите същества.  

10.10.32 О, Боже, Ти съществуваш преди творението. Следователно, кой попаднал в 
капана на тяло с материални качества в този материален свят би могъл да те разбере? 

10.10.33 О, Боже, чиито славни качества са покрити от собствената Ти енергия, Ти си 
Върховният Бог. Ти си Санкаршана, източникът на творението, Ти си Вāсудева, от когото 
произлиза чатурвюха. Защото си всичко, следователно и Върховният Брахман, ние 
просто Ти отдаваме смирените си почитания. 
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10.10.34-35 Появявайки се в тела като тези на обикновени риба, костенурка и глиган, Ти 
показваш дейности, които е невъзможно да бъдат извършени от тези създания – 
изключителни, несравними, трансцендентални забавления с безкрайно могъщество и 
сила. Тези твои тела следователно не са изградени от материални елементи, а са 
инкарнации на Върховната Ти личност. Ти си същият Върховен Бог, който сега се появи, с 
цялата си енергия за доброто на живите същества в материалния свят. 

10.10.36 О Ти, който си върховно благоприятен, отдаваме смирените си почитания на 
Тебе, който си висшето добро. О, най-прочути потомъко и господарю на династията Яду, 
о, сине на Васудева, о, най-умиротворени, нека отдадем почитанията си в лотосовите Ти 
нозе. 

10.10.37 О, върховна форма, ние винаги сме слуги на Твоите слуги, и особено на Нарада 
Муни. Позволи ни сега да се отправим към дома си. По милостта и благоволението на 
Нарада Муни успяхме да Те видим лично. 

10.10.38 Отсега нататък нека с думите си описваме забавленията Ти, нека ушите ни са 
заети с слушане за славата Ти, нека ръцете, краката и другите ни сетива извършват 
действия, които Те удовлетворяват, и нека умовете ни винаги са съсредоточени върху 
лотосовите Ти нозе. Нека с главите си се покланяме на всичко в този свят, защото всички 
неща са също различни Твои проявления, и нека очите ни съзерцават образите на 
ваишнавите, които не се различават от Теб. 

10.10.39 Шукадева Госвами продължи: Така двамата млади полубогове отдадоха 
молитвите си на Върховния Бог. И въпреки че Шри Кришна, Върховният Бог, е 
владетелят на всичко и без съмнение е Гокулешвара, господарят на Гокула, Той бе 
завързан за дървения хаван с въжетата на гопите и усмихвайки се широко, каза на 
синовете на Кувера следните думи. 

10.10.40 Върховният Бог каза: Великият мъдрец Нарада Муни е много милостив. С 
проклятието си той направи най-голямата услуга на вас двамата, които бяхте обсебени и 
заслепени от материалното великолепие. И макар че пропаднахте от висшата планета 
Сваргалока, за да станете дървета, той ви дари с цялото си благоволение. Знаех за тези 
събития от самото начало. 

10.10.41 Когато някой гледа слънцето, не остава никаква тъмнина пред очите му. 
Подобно на това, когато човек срещне садху, предан, който с цялата си решителност е 
отдаден на Върховния Бог, той повече не е подвластен на материалното обвързване. 

10.10.42 О, Налакувара и Манигрива, сега и двамата може да се завърнете вкъщи. И 
понеже пожелахте непрекъснато да бъдете потопени в предано служене към Мене, вашия 
стремеж да развиете любов и привързаност към Мене ще бъде удовлетворен и повече 
няма да паднете от това равнище. 

10.10.43 Шукадева Госвами каза: Върховният Бог изрече тези думи на двамата 
полубогове и те Го обиколиха, тъй както беше завързан за дървения хаван, отдавайки Му 
почитанията си. После с разрешението на Бог Кришна, се завърнаха по домовете си. 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 11: ДЕТСКИТЕ ЗАБАВЛЕНИЯ НА КРИШНА  



10.11.1 .. 10.11.11 Шримад Бхагаватам, Песен 10 

54 

 

10.11.1 Шукадева Госвами продължи: О Махараджа Парикшит, когато дърветата ямала-
арджуна се повалиха, всички пастири наоколо, чувайки силни тътени и страховити 
светкавици, отидоха на мястото. 

10.11.2 Там видяха дървета ямала-арджуна рухнали на земята, но бяха объркани, защото 
макар да виждаха дърветата паднали на земята, те не можеха да проследят причината за 
това. 

10.11.3 Кришна бе вързан с въже за улукхала, хавана, който теглеше. Но как може Той да 
е повалил дърветата? Кой всъщност бе направил това? Къде е причинителят на този 
инцидент? Обмисляйки всички тези изумителни неща, пастирите бяха объркани и 
потънали в съмнения. 

10.11.4 Тогава всички пастирчета казаха: Кришна направи това. Когато Той бе между 
двете дървета, хавана се заклещи помежду им. Кришна дръпна хавана и двете дървета 
паднаха. След това двама красиви мъже се появиха от дърветата. Ние видяхме това със 
собствените си очи. 

10.11.5 Поради силна бащина обич, пастирите, водени от Нанда, не можеха да повярват, 
че Кришна е изкоренил дърветата по толкова удивителен начин. Затова те не можеха да 
повярват на думите на момчетата. Някои от мъжете, обаче, имаха съмнения. ”След като бе 
предсказано, че Кришна е равен на Нараяна ”, помислиха си те, ”може и Той да го е 
направил.” 

10.11.6 Когато Нанда Махараджа видя неговия син да влачи вързан с въже дървения 
хаван, той се усмихна и освободи Кришна от плен. 

10.11.7 Гопите имаха обичая да казват: “Ако танцуваш, мой скъпи Кришна, тогава ще Ти 
дам половин сладкиш.” Казвайки тези думи или пляскайки с ръце, всички гопи Го 
насърчаваха по различни начини. В такива случаи, въпреки че е Върховният Бог, Той се 
усмихваше и танцуваше по тяхно желание, като дървена кукла в ръцете им. Понякога 
пееше силно по тяхна молба. По този начин Кришна напълно попадна под контрола на 
гопите. 

10.11.8 Понякога майка Яшода и нейните приятелки гопи казваха на Кришна “Донеси 
това” или “Донеси онова.” Понякога те Го пращаха да донесе дъска, дървени обувки или 
дървена купа и Той се стараеше да изпълни поръката а майките. Понякога, обаче, сякаш 
бе неспособен да ги повдигне, Той ги докосваше и си оставаше там. Само за да достави 
наслада на близките Си, Той удряше тялото Си с ръце, за да покаже, че е достатъчно 
силен.  

10.11.9 За чистите предани из света, които могат да разберат Неговите действия, 
Върховният Бог Кришна разкрива до каква степен може да бъде покорен от Своите 
предани, от своите слуги. По този начин Той увеличаваше насладата на враджавасите 
чрез детските си забавления. 

10.11.10 Веднъж една жена продаваше плодове и викаше: “О, жители на Враджабхуми, 
ако искате да си купите плодове, елате тук!” Чувайки това, Кришна веднага взе малко 
зърно и отиде да го размени за няколко плода.  

10.11.11 Докато Кришна тичаше бързо към продавачката, почти цялото зърно се изсипа 
из шепите Му. Въпреки това, продавачката напълни ръцете на Кришна с плодове, а 
нейната кошница за плодове веднага се напълни със скъпоценности и злато. 
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10.11.12 Веднъж, след изкореняването на дърветата ямала-арджуна, Рохинидеви отиде 
да вика Рама и Кришна, които бяха на речното крайбрежие и си играеха с другите 
момчета, потънали в дълбок захлас. 

10.11.13 Понеже играта им бе по-интересна, Кришна и Баларама не откликнаха на 
призивите на Рохини. Затова Рохини прати майка Яшода да ги повика, защото тя бе по-
любящо настроена към Кришна и Баларама. 

10.11.14 Кришна и Баларама, захласнати в играта Си, играеха до късно. Въпреки това 
майка Яшода ги викаше за обяд. Заради екстатичната си любов към Кришна и Баларама, 
млякото се стичаше от гръдта й. 

10.11.15 Майка Яшода каза: Мой скъпи синко Кришна, лотосолики Кришна, ела тук и 
пийни мляко от гръдта ми. Мой любими, Ти трябва да си много изтощен от глад и 
уморителната дълга игра. Стига вече игри!. 

10.11.16 Мой скъпи Баладева, о ти, който си най-добър в нашето семейство, моля Те, ела 
веднага с по-малкия Си брат Кришна. И двамата ядохте сутринта, но сега трябва да 
хапнете повече. 

10.11.17 Нанда Махараджа, царят на Враджа, чака да яде. О скъпи синко Баларама, той Те 
чака. Затова Те моля да се върнеш и да ни удовлетвориш. Всички момчета, играещи с Теб 
и Кришна, трябва да се завърнат по домовете си. 

10.11.18 Майка Яшода се обърна към Кришна: Мой скъпи синко, заради играта цял ден, 
тялото Ти е мръсно с прах и пясък. Затова ела, изкъпи Се и Се изчисти. Днес луната се 
свързва с Твоята благоприятна рождена звезда. Затова се умий и раздай крави на 
брахманите. 

10.11.19 Виж само как всички други момчета са чисти и украсени от техните майки с 
красиви накити. Ти трябва да дойдеш, да се изкъпеш, да хапнеш и да бъдеш нагизден. 
След това можеш да играеш отново с приятелите си. 

10.11.20 Мой скъп Махараджа Парикшит, заради силната си любов и привързаност, 
майка Яшода, майката на Кришна, счита Кришна, който е най-съвършен във всичко, за 
свой син. Затова тя хвана Кришна за ръка, заедно с Баларама, и Ги заведе вкъщи, където 
Ги изкъпа, нагизди и нахрани. 

10.11.21 Шри Шукадева Госвами продължи: Сетне веднъж, виждайки големите бъркотии 
в Брихадвана, всички възрастни мъже от пастирите, водени от Нанда Махараджа, се 
събраха и започнаха да обмислят как да спрат непрестанните безпокойства във Враджа. 

10.11.22 На тази среща между всички жители на Гокула, един пастир на име Упананда, 
който бе най-възрастен, с много знания и опит за времето, обстоятелствата и страната, 
направи предложение в полза на Рама и Кришна. 

10.11.23 Той каза: Мои скъпи приятели, за да направим добро за това място, Гокула, ние 
трябва да го напуснем, защото твърде много притеснения се случват тук, целящи 
убиването на Рама и Кришна. 

10.11.24 Само по милостта на Върховния Бог малкият Кришна някак бе избавен от 
ръцете на Ракшаси Путана, която се опита да Го убие. После отново поради милостта на 
Върховния Бог, количката не успя да падне върху детето. 
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10.11.25 Сетне на свой ред демонът Тринварта, във формата на вихрушка, отнесе детето 
в опасното небе, за да го убие, но падна върху каменна плоча. В този случай, също по 
милостта на Бог Вишну или на Неговите приближени, детето бе спасено. 

10.11.26 Дори онзи ден, нито Кришна, нито приятелите Му умряха от падащите две 
дървета, въпреки че децата се намираха между дърветата или в близост до тях. Това също 
може да се счете за милостта на Върховния Бог. 

10.11.27 Всички тези инциденти са причинени от някой незнаен демон. Преди той да 
дойде и да създаде нови притеснения, наш дълг е да отидем на друго място с момчетата, 
където няма да има повече смут. 

10.11.28 Между Нандешвара и Махавана има място на име Вриндавана. Това място е 
много подходящо, понеже изобилства от трева, растения и пълзящи храсти за кравите и 
другите животни. Това място има красиви градини, високи планини и е пълно с места, 
които ще ощастливят всички гопали, гопи и животни. 

10.11.29 Затова, нека тръгнем още днес. Няма нужда да чакаме повече. Ако приемате 
моето предложение, нека приготвим каруците, да пуснем кравите пред нас и да тръгваме. 

10.11.30 Чувайки този съвет от Упананда, пастирите единодушно се съгласиха. “Много 
добре”, казаха те. “Много добре”. И така, те подготвиха покъщнината, сложиха дрехите и 
вещите си в каруците и веднага тръгнаха към Вриндавана. 

10.11.31-32 Пускайки напред всички старци, жени, деца и покъщнина на волски каруци, 
както и с всички крави, пастирите държаха в готовност лъковете и стрелите си, и свиреха 
на тръби от рог. О царю Парикшит, по този начин, с ечащи тръби, придружени от техните 
свещеници, пастирите поеха на път. 

10.11.33 Седнали на волски каруци, пастирките бяха облечени с прекрасни премени, а 
техните тела, и по-специално гърдите им, бяха украсени със свежа пудра от кункума. 
Докато пътуваха, те започнаха да възпяват с голямо удоволствие забавленията на 
Кришна. 

10.11.34 Слушайки за забавленията на Кришна и Баларама с голяма наслада, майка 
Яшода и Рохинидеви Ги взеха при себе си в една и съща каруца, за да не са разделени 
нито за миг. Заедно всички те изглеждаха много красиви. 

10.11.35 По този начин те влязоха във Вриндавана, където през всички сезони е 
прекрасно да се живее. Настаниха се временно на едно място, като поставиха каруците 
около себе си във формата на полумесец.  

10.11.36 О царю Парикшит, когато Рама и Кришна видяха Вриндавана, Говардхана и 
бреговете на река Ямуна, и двамата изпитаха голямо удоволствие. 

10.11.37 Ето как Кришна и Баларама, действайки като малки момченца и говорейки 
бебешки език, доставяха трансцедентално удоволствие на жителите от Враджа. С течение 
на времето Те пораснаха достатъчно, за да се грижат за теленцата. 

10.11.38 Недалеч от Техния дом, Кришна и Баларама, разполагайки с всевъзможни 
видове играчки, си играеха с другите пастирчета и започнаха да се грижат за малките 
теленца.  
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10.11.39-40 Понякога Кришна и Баларама свиреха на Своите флейти, понякога с прашки 
брулеха плодове от дърветата, понякога хвърляха камъни, а понякога камбанките на 
глезените Им звъняха. Друг път играеха футбол с плодове като баел и амалаки. Понякога 
се покриваха с одеяла и, подражавайки на крави или бикове, се биеха един с друг, 
ръмжащи високо, а понякога имитираха звуците на животни. По този начин Те се 
забавляваха точни като две съвсем обикновени деца. 

10.11.41 Един ден докато Рама и Кришна, заедно с Техните приятели, наглеждаха 
теленцата на брега на река Ямуна, друг демон се появи с желание да Ги убие. 

10.11.42 Когато Върховният Бог видя, че демонът е приел облика на теленце и е влязъл 
всред стадото с останалите теленца, Той го посочи на Баладева “Я гледай, още един 
демон.” После много бавно тръгна към демона, без да подсказва, че знае намеренията му. 

10.11.43 След това Шри Кришна хвана демона, държейки го за единия крак и опашката, и 
завъртя тялото му толкова силно, че демонът умря, а после го хвърли на върха на едно 
дърво капитха, което падна заедно с тялото на демона, приел огромна форма. 

10.11.44 Виждайки мъртвото тяло на демона, всички пастирчета извикаха “Браво, 
Кришна! Много добре, много добре! Благодарим Ти.” Във висшите планетарни системи, 
всички полубогове бяха много удовлетворени и поръсиха с дъжд от цветя Върховния Бог. 

10.11.45 След убиването на демона, Кришна и Баларама привършиха със закуската си 
сутринта и докато продължаваха да надзирават малките теленца, заскитаха насам-натам. 
Кришна и Баларама, Върховните Богове, които поддържат цялото творение, сега се 
грижеха за малките теленца като пастири. 

10.11.46 Един ден всички момчета, включително Кришна и Баларама, всеки водейки 
своята собствена група теленца, ги заведоха до извор с вода да ги напоят. След като 
животните се наситиха, момчетата също пиха вода оттам. 

10.11.47 Непосредствено до извора момчетата видяха огромно тяло, приличащо на 
планински връх, ударен от гръмотевица. Те се уплашиха при вида на такова грамадно 
живо същество. 

10.11.48 Този огромен по тяло демон се наричаше Бакасура. Той бе приел формата на 
патица в много остър клюн. Още с идването си той веднага глътна Кришна. 

10.11.49 Когато Баларама и другите момчета видяха как Кришна бе погълнат от 
гигантска патица, те почти изгубиха свяст, като безжизнени сетива. 

10.11.50 Кришна, който бе баща на Бог Брахма, но който бе приел ролята на син на 
пастир, се превърна в огън, изгаряйки гърлото на демона, и Бакасура веднага Го изплю. 
Когато демонът видя, че Кришна е непокътнат, той незабавно предприе нова атака. 

10.11.51 Когато Кришна, водачът на ваишнавите видя, че демонът Бакасура, приятелят 
на Камса, се готви да Го нападне, с ръцете Си го хвана за двете страни на клюна и в 
присъствието на пастирчетата го разкъса на две, тъй лесно както дете разделя стрък 
трева вирана. С убиването на демона Кришна достави огромно удоволствие на 
обитателите на рая. 

10.11.52 Тогава небесните обитатели на по-висшите планетарни системи посипаха върху 
Кришна, врагът на Бакасура, малика-пушпа - цветя, израснали в Нандана-канана. Те също 
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така Го поздравиха с небесни литаври и раковини, и Му поднесоха молитви. Виждайки 
това, пастирчетата останаха в недоумение. 

10.11.53 Точно както сетивата утихват, когато съзнанието и животът се завръщат, така 
когато Кришна бе освободен от заплахата, всички момчета, включително и Баларама, си 
помислиха, че техния живот също се е възвърнал. Те прегърнаха щастливи Кришна, а 
после всички събраха теленцата си и се завърнаха във Враджабхуми, където на висок глас 
разказаха за случката. 

10.11.54 Когато пастирите и пастирките чуха за смъртта на Бакасура в гората, те бяха 
много озадачени. Виждайки Кришна и чувайки историята, те посрещнаха Кришна много 
емоционално, мислейки си, че Кришна и другите момчета са се завърнали от смъртта. 
Така, гледайки Кришна и момчетата със затихнали очи, те не искаха от отделят поглед от 
тях дори и за момент сега, когато момчетата вече бяха в безопасност. 

10.11.55 Пастирите, водени от Нанда Махараджа, започнаха да размислят: Много е 
удивително как въпреки че това момче Кришна много пъти се бе срещало с различни 
причини за смърт, по милостта на Върховния Бог, причините загиваха вместо Него. 

10.11.56 Въпреки, че причините за смъртта, демоните, бяха много страшни, те не можаха 
да убият малкия Кришна. Вместо това, понеже идваха да погубят невинно дете, още с 
доближаването си те намираха смъртта си, точно като мухи, нападащи огън. 

10.11.57 Думите на онези, които са пълни със знание за Брахман, никога не са напразни. 
Смайващо е, че онова, което Гарга Муни бе предсказал, ние сега изживяваме до най-
малката подробност. 

10.11.58 По този начин всички пастири, водени от Нанда Махараджа, се наслаждаваха на 
забавленията на Кришна и Баларама с голямо трансцедентално удоволствие и дори не 
усещаха материалните несгоди. 

10.11.59 Ето как преминаваше детството на Кришна и Баларама във Враджабхуми в 
занимания с детски игри като криеница, правене на въображаеми мостове в океана и 
скачайки насам-натам като маймунки. 
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10.12.1 Шукадева Госвами продължи: О царю, един ден Кришна реши да закуси на 
пикник в гората. Ставайки рано сутринта, Той наду Своя рог и събуди всички пастирчета 
и теленца с неговия красив звук. След това Кришна и момчетата, водейки съответните им 
групи от телета, се отправиха от Враджабхуми към гората. 

10.12.2 В това време стотици и хиляди пастирчета излязоха от своите домове във 
Враджабхуми и се присъединиха към Кришна, водейки пред себе си стотици и хиляди 
групи телета. Момчетата бяха много красиви и носеха торбички за обяд, рогове, флейти и 
пръчки за подкарване на телетата. 

10.12.3 Заедно с пастирчетата и техните групи от телета, Кришна излезе със събрани 
безбройни стада. След това всички момчета започнаха да си играят в гората в много 
шеговито настроение. 

10.12.4 Въпреки че всички тези момчета бяха вече нагиздени от своите майки с 
украшения от кача, гунджа, перли и злато, когато отидоха в гората те се украсиха още с 
плодове, зелени листа, букети цветя, пера от паун и меки минерали. 

10.12.5 Всички пастирчета си крадяха взаимно торбичките за обяд. Когато някое момче 
разбереше, че торбичката му за обяд е взета, другите момчета я хвърляха още по-надалеч, 
а тези, които стояха там, я хвърляха още по-нататък. Когато собственикът на торбичката 
се разочароваше, другите момчета се смееха, собственикът започваше да плаче и тогава 
торбичката му се връщаше. 

10.12.6 Понякога Кришна отиваше на някое отдалечено място, за да види красотата на 
гората. Тогава всички други момчета тичаха да Го съпроводят и всеки казваше: „Аз пръв 
ще стигна до Кришна и ще Го докосна! Аз ще докосна Кришна пръв!” По този начин те се 
наслаждаваха на живота, като постоянно докосваха Кришна. 

10.12.7-11 Всички момчета бяха заети различно. Някои момчета свиреха на своите 
флейти, а други надуваха рогове. Някои имитираха жуженето на пчелите, а други 
подражаваха на гласа на кукувицата. Някои момчета имитираха летящи птици, като 
тичаха след сенките им по земята, други подражаваха на красивите движения и 
привлекателните стойки на лебедите, други седяха тихо заедно с патиците, а трети 
имитираха танца на пауните. Някои момчета привличаха младите маймуни по дърветата, 
други скачаха по дърветата, имитирайки маймуните, други правеха физиономии като 
тези на маймуните, а други скачаха от един клон на друг. Други момчета отиваха при 
водопадите, прекосяваха реката, скачайки с жабите и когато видеха собственото си 
отражение във водата, започваха да се смеят. Те също порицаваха звуците на собственото 
си ехо. По този начин всички пастирчета играеха с Кришна, който е източникът на 
сиянието Брахман за гяните, желаещи да се слеят с това сияние, който е Върховният Бог 
за преданоотдадените, които са приели вечното служене и който за обикновените хора е 
обикновено момче. Пастирчетата, събрали резултатите от благочестивите дейности от 
много животи, можеха да общуват по този начин с Върховния Бог. Как може човек да 
опише тяхното огромно щастие? 

10.12.12 Йогите могат да се подлагат на сурови отречения и покаяния в продължение на 
много животи, практикувайки яма, нияма, асана и пранаяма, никоя от които не се 
изпълнява лесно. Но с течение на времето, когато йогите постигнат съвършенство в 
контролирането на ума, те все още няма да могат да вкусят дори прашинка от лотосовите 
стъпала на Върховния Бог. Как тогава можем да опишем великото щастие на жителите на 
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Враджабхуми, Вриндавана, с които Върховният Бог лично живее и които виждат Бога 
лице в лице? 

10.12.13 Мой скъпи царю Парикшит, след това се появи огромен демон на име Агхасура, 
чиято смърт чакаха дори полубоговете. Полубоговете пиеха нектар всеки ден, но те все 
още се страхуваха от този огромен демон и очакваха неговата смърт. Този демон не 
можеше да понесе трансценденталното удоволствие, на което се наслаждаваха 
пастирчетата в гората. 

10.12.14 Агхасура, който беше изпратен от Камса, бе по-малкият брат на Путана и 
Бакасура. Затова, когато дойде и видя Кришна начело на всички пастирчета, той си 
помисли: „Този Кришна уби сестра ми и брат ми, Путана и Бакасура. Затова, за да 
удовлетворя и двамата, аз ще погубя Кришна, заедно с Неговите другари, пастирчетата.” 

10.12.15 Агхасура си мислеше: Ако мога някак да направя така, че Кришна и Неговите 
другари да послужат като последно предлагане на сусам и вода за напусналите души на 
моите брат и сестра, тогава жителите на Враджабхуми, за които тези момчета са живота и 
душата, автоматично ще умрат. Ако няма живот, няма нужда от тялото; следователно, 
когато синовете им са мъртви, естествено всички жители на Враджа ще умрат. 

10.12.16 След като реши така, коварният Агхасура прие формата на огромен питон, 
широк колкото голяма планина и дълъг осем мили. Приел това изумително тяло на 
питон, той разтвори устата си като голяма пещера в планината и легна на пътя, 
очаквайки да погълне Кришна и Неговите спътници, пастирчетата. 

10.12.17 Неговата долна челюст лежеше на повърхността на земята, а горната му челюст 
достигаше облаците в небето. Границите на устата му наподобяваха стените на голяма 
пещера в планина, а средата й бе изключително тъмна. Езикът му наподобяваше широк 
път, дъхът му бе като топъл вятър, а очите му пламтяха като огън. 

10.12.18 При вида на изумителната форма на демона, която приличаше на огромен 
питон, момчетата си помислиха, че това трябва да е красиво, живописно място от 
Вриндавана. После те си представиха, че то е подобно на устата на огромен питон. С други 
думи, момчетата, без да се страхуват, си помислиха, че това е статуя, направена във 
формата на огромен питон за наслада на техните забавления. 

10.12.19 Момчетата казаха: Скъпи приятели, това създание мъртво ли е, или всъщност е 
жив питон с широко разтворена уста, за да ни погълне всичките? Моля изяснете това 
съмнение.  

10.12.20 След това те решиха: Скъпи приятели, това със сигурност е животно, седящо 
тук, за да ни погълне всичките. Неговата горна челюст наподобява облак, почервенял от 
слънчевата светлина, а долната му челюст напомня червеникавата сянка на облак. 

10.12.21 Двете вдлъбнатини от ляво и дясно, наподобяващи планински пещери, са 
ъглите на устата му, а високите планински върхове са неговите зъби.  

10.12.22 На дължина и ширина езикът на животното прилича на широк път, а вътре в 
устата му е много, много тъмно като пещера в планина. 

10.12.23 Горещият огнен вятър е дъхът, излизащ от устата му, който мирише на 
изгоряла плът, заради всичките мъртви тела, които е изяло. 



10.12.24 .. 10.12.34 Шримад Бхагаватам, Песен 10 

62 

 

10.12.24 Тогава момчетата казаха: „Дали това живо същество е дошло, за да ни погълне? 
Ако го направи, то ще бъде незабавно убито като Бакасура, без отлагане.” Така те 
погледнаха красивото лице на Кришна, врага на Бакасура, и смеейки се силно и 
пляскайки с ръце, влязоха в устата на питона. 

10.12.25 Върховният Бог Шри Кришна, който се намира като антарями, Свръхдушата, в 
сърцето на всекиго, чу момчетата да говорят помежду си за изкуствения питон. Те не 
знаеха, че това всъщност е Агхасура, демон, който е приел формата на питон. Кришна, 
който знаеше това, искаше да забрани на Своите другари да влязат в устата на питона. 

10.12.26 Междувременно, докато Кришна обмисляше как да ги спре, всичките 
пастирчета влязоха в устата на демона. Демонът обаче не ги погълна, тъй като си 
мислеше за собствените си роднини, които бяха убити от Кришна, и Го чакаше да влезе в 
устата му. 

10.12.27 Кришна видя, че всички пастирчета, които не познаваха друг освен Него за 
техен Бог, се изплъзнаха от ръцете Му и бяха безпомощни, влезли като сламки в огъня в 
корема на Агхасура, който беше олицетворение на смъртта. За Кришна беше непоносимо 
да бъде разделен от Своите приятели пастирчетата. Затова, сякаш прозирайки, че това бе 
наредено от Неговата вътрешна енергия, Кришна за миг се зачуди, несигурен какво да 
направи. 

10.12.28 Сега, какво трябваше да се стори? Как можеше едновременно да бъде убит 
демона и да бъдат спасени преданите? Тъй като бе безгранично могъщ, Кришна реши да 
изчака да изнамери хитър начин, по който би могъл едновременно да спаси момчетата и 
да убие демона. След това Той влезе в устата на Агхасура. 

10.12.29 Когато Кришна влезе в устата на Агхасура, полубоговете, скрити зад облаците, 
възкликнаха: „Уви! Уви!” Но приятелите на Агхасура, като Камса и други демони, 
ликуваха. 

10.12.30 Когато непобедимият Върховен Бог Кришна чу полубоговете да плачат „Уви! 
Уви!” зад облаците, Той веднага се разшири в гърлото на демона, за да спаси себе си и 
пастирчетата, Своите другари, от демона, който искаше да ги смаже. 

10.12.31 Тогава, тъй като Кришна беше увеличил размера на Своето тяло, демонът 
разшири размера и на своето тяло до неимоверен размер. Въпреки това дишането му 
спря, той се задуши, а очите му започнаха да се въртят насам–натам и се опулиха. 
Жизненият дъх на демона, обаче, не можа да премине през никой отвор и затова накрая 
излезе през дупка на върха на главата му. 

10.12.32 Когато целият жизнен дъх на демона излезе през тази дупка във върха на 
главата му, Кришна погледна мъртвите теленца и пастирчета, и ги съживи. Тогава 
Мукунда, който може да даде на човек освобождение, излезе от устата на демона със 
Своите приятели и теленцата. 

10.12.33 От тялото на гигантския питон излезе ярко сияние, осветяващо всички посоки, 
и застана в небето докато Кришна излезе от устата на тялото. След това, наблюдавано от 
всички полубогове, това сияние влезе в тялото на Кришна. 

10.12.34 После всички бяха удовлетворени, полубоговете започнаха да хвърлят цветя от 
Нандана-канана, райските танцьорки затанцуваха, а гандхарвите, които са известни с 
пеенето си, поднесоха молитвени песни. Барабанчиците започнаха да бият своите 
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барабани, а брахманите предложиха ведически химни. По този начин, и на небето и на 
земята, всеки започна да изпълнява своите задължения, възхвалявайки Бога. 

10.12.35 Когато Бог Брахма чу прекрасните церемонии, които протичаха близо до 
неговата планета, съпроводени от музика, песни и викове „Джая! Джая!” той веднага 
слезе долу да види тържеството. Съзирайки толкова много възхвала на Бог Кришна, той 
бе напълно удивен. 

10.12.36 О царю Парикшит, когато подобното на питон тяло на Агхасура изсъхна, докато 
се превърна в просто една голяма кожа, то стана чудесно място за посещения за жителите 
на Вриндавана и остана така за много дълго време. 

10.12.37 Тази случка, в която Кришна спасява себе си и Своите другари от смъртта, и 
освобождава Агхасура, приел формата на питон, се случи когато Кришна беше на пет 
години. Тя бе разкрита във Враджабхуми след една година, като че ли се бе случила 
същия ден.  

10.12.38 Кришна е причината на всички причини. Причините и следствията в 
материалния свят, както висшите, така и нисшите, са създадени от Върховния Бог, 
изначалният господар. Когато Кришна се появи като син на Нанда Махарадж и Яшода, 
Той го направи по Своята безпричинна милост. Затова за Него въобще не е удивително да 
прояви Своето безгранично могъщество. Наистина, Той показа толкова велика милост, че 
дори Агхасура, най-греховният злодей, бе издигнат до позицията да бъде един от 
Неговите другари и постигна сарупя-мукти, което е всъщност невъзможно да бъде 
постигнато от материално замърсени личности. 

10.12.39 Ако дори само веднъж или даже насила човек внесе образа на Върховния Бог в 
своя ум, той може да постигне най-висшето спасение по милостта на Кришна, както 
Агхасура. Какво да кажем тогава за тези, в чийто сърца Върховният Бог влиза, когато се 
появи като инкарнация, или за онези, които винаги мислят за лотосовите стъпала на 
Бога, който е източникът на трансцедентално блаженство за всички живи същества и 
който напълно премахва цялата илюзия? 

10.12.40 Шри Сута Госвами каза: О мъдри светци, детските забавления на Шри Кришна 
са много удивителни. След като слушаше за тези забавления на Кришна, който го бе 
спасил в утробата на майка му, Махараджа Парикшит постигна устойчив ум и отново 
запита Шукадева Госвами, за да научи за тези благочестиви дейности. 

10.12.41 Махараджа Парикшит попита: О велики мъдрецо, как може неща, направени в 
миналото, да се опишат като че ли са сторени в настоящето? Бог Шри Кришна извърши 
това забавление – убиването на демона Агхасура - по време на своята възраст каумара. 
Как тогава по време на Неговата възраст пауганда са могли момчетата да опишат тази 
случка, като че ли се е случила наскоро? 

10.12.42 О най-велики йоги, мой духовни учителю, моля те, опиши как се случи това. 
Много съм любопитен да го узная. Мисля, че това не е нищо друго, освен още една 
илюзия, дължаща се на Кришна. 

10.12.43 О мой господарю, мой духовни учителю, въпреки че сме най-низшите от 
кшатриите, ние сме възхвалявани и облагодетелствани, защото имаме възможността 
винаги да слушаме от теб нектара на благочестивите дейности на Върховния Бог. 
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10.12.44 Сута Госвами каза: О Шаунака, най-велик от светците и преданите, когато 
Махараджа Парикшит запита така Шукадева Госвами, Шукадева Госвами незабавно 
изгуби връзка с външния свят, припомняйки си темите за Кришна в глъбините на 
сърцето си. След това много трудно той си възвърна външното сетивно възприятие и 
започна да говори на Махарадж Парикшит за кришна-катха.  
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10.13.1 Шрила Шукадева Госвами каза: О, най-добър сред преданите, надарен със щастие 
Парикшит, твоето запитване е много благоприятно, защото макар че постоянно слушаш 
за забавленията на Бога, ти възприемаш дейностите Му като вечно свежи и нови. 

10.13.2 Парамахамсите, преданите, които са пили есенцията на живота, са привлечени 
към Кришна до дълбините на сърцата си и Той е единствената цел на живота им. 
Присъщо им е да говорят само за Кришна всеки миг, сякаш тези теми са все нови и нови. 
Те са привързани към тези обсъждания, така както материалистите са ентусиазирани да 
разговарят за жени и секс. 

10.13.3 О, царю, любезно ме изслушай с цялото си внимание. Макар че дейностите на 
Върховния Бог са много поверителни и отвъд разбирането на обикновения човек, аз ще 
ти ги разкрия, понеже духовните учители излагат пред смирения ученик дори теми, 
които са много съкровени и трудни за възприемане. 

10.13.4 След като спаси момченцата и теленцата от устата на Агхасура, олицетворението 
на смъртта, Бог Кришна, Върховната Божествена Личност, ги върна обратно на брега на 
реката и каза следното. 

10.13.5 Мои скъпи приятели, само погледнете колко красив е брегът заради приятната 
си атмосфера. Просто вижте как цъфтящите лотоси привличат пчели и птици с уханието 
си. Жуженето на пчелите и чуруликането на птичките отеква сред прекрасните дървета в 
гората. Освен това, пясъкът тук е чист и фин. Ето защо това е най-доброто място за 
нашите игри и забавления. 

10.13.6 Мисля че трябва да обядваме тук, понеже вече сме гладни, тъй като времето 
напредна. Тук теленцата могат да пият вода и, ходейки насам-натам, да пасат. 

10.13.7 Приемайки предложението на Бог Кришна, пастирчетата пуснаха теленцата да се 
напият с вода от реката и после ги завързаха за дърветата, под които бе пораснала свежа, 
крехка трева. След това момченцата отвориха кошниците си с храна и започнаха да 
обядват заедно с Кришна с огромно трансцедентално удоволствие.  

10.13.8 Така както тичинката на лотоса е заобиколена от венчелистчетата и листенцата 
му, Кришна седна в центъра, а приятелите Му, които изглеждаха много красиви, се 
разположиха в кръгове около Него. Всеки от тях се опитваше да погледне Кришна право в 
лицето с надеждата, че Той ще отвърне на погледа му. Така всички се наслаждаваха на 
обяда си в гората. 

10.13.9 Някои от пастирчетата поставиха обяда си на цветята, други на листа, плодове 
или купчинки от листа, при трети храната си остана в кошниците, четвърти я сложиха на 
дървесна кора, а също и на камъни. Децата си представяха, че това са чиниите им, докато 
се хранеха. 

10.13.10 Пастирчетата се наслаждаваха на обяда си с Кришна, като взаимно си показваха 
различните видове храна, която бяха донесли от домовете си. Като опитваха обяда си 
един от друг, те започнаха да се смеят и да се шегуват. 

10.13.11 Кришна е ягя-бхук, което означава, че яде само предложеното при 
жертвоприношение, но за да прояви детските Си забавления, сега Той седеше с флейта, 
втъкната отдясно между кръста и прилепналата Му дреха и с рог и пръчка за подкарване 
на крави отляво. Държейки в ръката Си вкусно ястие от кисело мляко и ориз, с парченца 
от подходящ плод между пръстите Си, Той седеше в средата като сърцевината на лотосов 
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цвят, гледаше приятелите Си и отправяше лични шеги и закачки, предизвиквайки 
звънлив смях сред тях, докато се хранеше. В същото време, жителите на райските 
планети наблюдаваха изумени как Върховният Бог, който приема само предложеното в 
ягя, сега обядваше с приятелите Си в гората. 

10.13.12 О, Парикшит Махарадж, докато пастирчетата, в чиито сърца нямаше нищо друго 
освен Кришна, обядваха в гората, теленцата отидоха навътре в леса, примамени от 
свежата трева. 

10.13.13 Щом Кришна видя, че приятелите му пастирчета се бяха разтревожили, Той, от 
когото се боеше и самият страх, ги успокои със следните думи: „Мои скъпи приятели, не 
прекъсвайте обяда си. Аз ще върна теленцата ви обратно като лично тръгна след тях.“ 

10.13.14 „Нека отида и ги потърся“ предложи Кришна. „Не прекъсвайте удоволствието 
си“. После с малко кисело мляко и ориз в дланта Си, Върховният Бог Кришна веднага се 
отправи в търсене на теленцата на приятелчетата си. За да ги удовлетвори, Той започна 
да претърсва планините, пещерите в тях, храсталаците и тесните пътеки. 

10.13.15 О, Парикшит Махарадж, Брахма, които обитаваше висшата планетарна система 
в небето, беше станал свидетел на това как най-могъщият Кришна бе убил и дарил с 
освобождение Агхасура и беше напълно удивен. Сега същият този Брахма искаше да 
демонстрира част от своята сила и да види силата на Кришна, който бе зает с детските Си 
забавления, като си играеше с наглед обикновени пастирчета. Затова в отсъствието на 
Кришна, Брахма отвлече всички момченца и теленца на друго място. Той се изкуши да 
направи това, за да види съвсем скоро колко могъщ е Кришна.  

10.13.16 След като не успя да открие теленцата, Кришна се върна при брега на реката, но 
там не намери пастирчетата. Така Той започна да издирва сега и теленцата, и 
момченцата, сякаш изобщо не разбираше какво се бе случило.  

10.13.17 Когато Кришна не успя да открие теленцата и пастирчетата, които се грижеха 
за тях, никъде в гората, в миг се досети, че това е дело на Бог Брахма. 

10.13.18 После, за да достави удоволствие както на Брахма, така и на майките на 
теленцата и пастирчетата, Кришна, създателят на космическото проявление, се разшири 
в образите на теленцата и момченцат. 

10.13.19 Чрез аспекта си Вāсудева, Кришна едновременно се прояви в точния брой 
липсващи пастирчета и теленца, със същите черти на тялото и индивидуалните 
особености на ръцете, краката и другите части, пръчките им, рогове и флейти, 
торбичките им за храна, конкретните дрехи и украшения, поставени по различни начини, 
имената им, възрастта и фигурите им, и присъщите им дейности и качества. След като се 
разшири по този начин, прекрасният Кришна доказа твърдението самагра-джагад 
вишнумаям: „Бог Вишну е всепроникващ.“ 

10.13.20 След като се бе разширил във формите на теленцата и пастирчетата и 
изглеждаше досущ като тях, а в същото време оставаше техен водач, Кришна влезе във 
Враджабхуми, земята на баща Му Нанда Махарадж, точно както обикновено правеше, 
наслаждавайки се на обкръжението им. 

10.13.21 О Махараджа Парикшит, Кришна, който се бе размножил като различни теленца 
и пастирчета, влезе в различните обори под формата на теленцата и в различните домове 
в образите на момченцата. 
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10.13.22 Веднага щом чуха звука от флейтите и роговете, на които свиреха синовете им, 
майките на момченцата в миг се откъснаха от домашните си задължение и сложиха 
децата на скута си, прегърнаха ги с двете си ръце и започнаха да ги кърмят с мляко, което 
се лееше поради огромната им любов към Кришна. Всъщност Кришна е всичко, но по това 
време, изразявайки необикновената си любов и привързаност, те особено много се 
наслаждаваха на това да хранят Кришна, Парабрахман, и Кришна сучеше от съответните 
Си майки сякаш това бе амброзия. 

10.13.23 По-късно, о, Махараджа Парикшит, както се очакваше според реда на събитията 
в забавленията Му, Кришна се прибра вечерта в дома на всяко от пастирчетата и се 
държеше точно както техния син, донасяйки на майките трансцедентално удоволствие и 
оживление. Те се погрижиха за момченцата си като ги масажираха с масла, изкъпаха ги, 
намазаха телата им със сандалова паста, украсиха ги, произнесоха защитни мантри, 
поставиха на телцата им тилака и ги нахраниха. Така майките лично служеха на Кришна. 

10.13.24 После всички крави влязоха по оборите си и със силно мучене призоваваха 
теленцата си. Когато те дойдоха, майките им започнаха да лижат телата им отново и 
отново, и ги напоиха обилно с млякото, което струеше от виметата им. 

10.13.25 От самото начало гопите проявяваха майчинска привързаност към Кришна. Тя 
надминаваше дори обичта им към собствените им синове. Давайки израз на обичта си, те 
правеха разлика между Кришна и синовете си, но сега това различие изчезна. 

10.13.26 Макар че жителите на Враджабхуми, пастирите и пастирките преди имаха по-
голяма привързаност към Кришна, отколкото към собствените си деца, ала сега в 
продължение на една година, обичта към синовете им постоянно нарастваше, понеже 
Кришна бе приел образите им. Постоянно засилващата се любов към момченцата им, 
които сега бяха Кришна, бе безгранична. Всеки ден те бяха изпълнени с ново 
вдъхновение да обичат децата си толкова, колкото обичаха Кришна. 

10.13.27 По този начин Бог Шри Кришна, след като бе станал пастирчетата и стадата от 
теленца, поддържаше Себе си чрез Себе си. Така Той продължи забавленията Си във 
Вриндавана и гората в продължение на една година. 

10.13.28 Един ден, пет или шест нощи преди да изтече годината, Кришна, наглеждайки 
теленцата, отиде в гората заедно с Баларама. 

10.13.29 Докато пасяха по хълма Говардхана, кравите погледнаха надолу, търсейки 
трева, и видяха теленцата си, пасящи близо до Вриндавана, не особено далече. 

10.13.30 Щом кравите зърнаха теленцата си от билото на хълма Говардхана, те 
забравиха за себе си и пастирите си, и от породилата се привързаност, макар че пътеката 
бе стръмна и труднопроходима, те се втурнаха към тях с огромна загриженост, тичайки 
сякаш с два крака. Виметата им бяха препълнени и млякото струеше, главите и опашките 
им бяха вирнати, издатините на шиите им се олюляваха и те стремително препускаха 
докато стигнаха до теленцата си, за да ги накърмят. 

10.13.31 Кравите бяха родили нови теленца, но докато слизаха от хълма Говардхана, 
поради увеличената си обич към по-големите теленца, те им позволиха да сучат от 
виметата им и после започнаха да ближат телата им така жадно, сякаш искаха да ги 
погълнат.  
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10.13.32 Пастирите, които не успяха да възпрат кравите от втурването към теленцата им 
се почувстваха едновременно засрамени и ядосани. Те трудно си преправиха път, но 
когато най-сетне се спуснаха долу и съзряха синовете си, се преизпълниха с огромна обич.  

10.13.33 В това време мислите на пастирите се разтопиха в сладостта на бащинската 
обич, породена от гледката на синовете им. Силното привличане, което ги завладя, стопи 
напълно раздразнението им, те вдигнаха и прегърнаха синовете си и се наслаждаваха на 
най-висшето щастие просто като помирисваха косичките на децата си. 

10.13.34 По-късно възрастните пастири, завладени от силното чувство, последвало след 
прегръдката на синовете им, постепенно, с голямо усилие и неохота, лишиха момченцата 
от близостта си и се върнаха в гората. Но само като си помислеха за тях, сълзи започваха 
да се ронят от очите им. 

10.13.35 Заради нарасналата си обич, кравите имаха постоянна привързаност дори към 
поотрасналите вече теленца, които вече бяха отбити. Когато Баладева видя тази 
необикновена привързаност, Той не успя да проумее причината й и удивлението Му се 
изрази в следните думи. 

10.13.36 Какво е това изумително явление? Привързаността на жителите на Враджа, в 
това число и Моята, към тези момченца и теленца е по-силна от всякога и е точно като 
обичта ни към Бог Кришна, Свръхдушата на всички живи същества. 

10.13.37 Кой олицетворява тази мистична сила и откъде се взе тя? Полубогиня ли е или 
демоница? Тя би трябвало да е илюзорната енергия на моя господар Бог Кришна, защото 
кой друг би могъл така да ме озадачи? 

10.13.38 Разсъждавайки така, Бог Баларама бе способен да прозре през призмата на 
трансцеденталното знание, че всички теленца и приятелчетата на Кришна бяха 
проявления от формата на Кришна. 

10.13.39 Бог Баладева каза: „О, върховни повелителю! Оказва се, че тези момченца не са 
могъщи полубогове както смятах преди. Нито пък теленцата са велики мъдреци като 
Нарада. Сега мога да проумея, че единствено и само Ти проявяваш Себе Си в разнообразие 
от форми. И макар че си един, Ти съществуваш в различните форми на теленцата и 
момченцата. Моля Те, обясни Ми накратко това.“ След тази молба на Бог Баладева, 
Кришна разясни ситуацията и Баладева разбра за какво става дума. 

10.13.40 Когато Бог Брахма се върна, след като само един миг бе изминал (според 
времето на полубоговете) той видя, че макар и според земното летоброене да бе изтекла 
цяла година, Бог Кришна след цялото това време по същия начин се забавляваше в игри с 
момченцата и теленцата, които бяха Негови разширения.  

10.13.41 Бог Брахма си помисли: Каквито и момченца и теленца да имаше в Гокула аз ги 
приспах на ложето на мистичното ми могъщество и до днес те не са се събудили. 

10.13.42 Подобен брой момченца и теленца са си играли с Кришна за една година и все 
пак те са различни от тези, които са под влиянието на мистичната ми сила. Кои са те? И 
откъде се появиха? 

10.13.43 Бог Брахма прекара доста дълго време в размишление, опитвайки се да 
разграничи двете групи момченца, които имаха самостоятелно съществуване. Той се 
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мъчеше да разбере кои бяха истинските и кои необяснимите, но не успя да разреши 
загадката.  

10.13.44 И така понеже Бог Брахма пожела да предизвика всепроникващия Бог Кришна, 
който никога не може да бъде объркан, а точно обратното, изумява цялата вселена, 
самият Брахма попадна под заблуждаващото влияние на собствената си мистична сила. 

10.13.45 Така както почернелият сняг се слива с мрака на нощта и светлинката на 
светулката не се забелязва през деня, мистичната сила на по-ниско поставена личност, 
която се опитва да я използва срещу някой с огромно могъщество, не постига нищо, а 
вместо това въздействието й намалява значително. 

10.13.46 Тогава, пред самия взор на Брахма всички теленца и момченцата, които ги 
наглеждаха, изведнъж придобиха синкавия цвят на дъждовен облак и бяха облечени в 
жълти копринени одежди. 

10.13.47-48 Всички те бяха четириръки и държаха раковина, диск, боздуган и лотосов 
цвят в дланите Си. На главите Си носеха шлемове, обици на ушите Си и гирлянди от 
горски цветя около вратовете Си. В горната част на торса Им отдясно се намираше знака 
на богинята на щастието. Освен това Те имаха амулети на ръцете Си, камъка Каустубха 
около шиите Си, белязани с три линии като тези на раковина, и гривни на китките Си. С 
гривни около глезените си, украшения на нозете Си и свещени колани на кръста Си, Те 
изглеждаха много красиви. 

10.13.49 Всяка част от телата Им, от краката до главата, бе богато украсена със свежи, 
нежни гирлянди от листенца туласи, предложени от преданите заети с обожанието на 
Бога чрез най-великите благочестиви дейности, а именно слушане и възпяване.  

10.13.50 Тези Вишну форми с чистата си усмивка, която наподобяваше засилващата се 
светлина на луната, и с погледите Си с крайчеца на червеникавите Си очи, пораждаха и 
покровителстваха желанията на собствените Им отдадени, които сякаш бяха 
предизвикани от проявленията на страстта и доброто. 

10.13.51 Всички същества, подвижни и неподвижни, от четириглавия Брахма до най-
незначителното живо създание, бяха приели форми и обожаваха по различни начини 
тези вишну-мурти, според качествата си, с разнообразни средства за обожание като 
танцуване и пеене. 

10.13.52 Всички вишну-мурти бяха обградени от богатствата, предвождани от анима-
сиддхи, от мистичните енергии, водени от Аджа и от двадесетте и четири елемента за 
сътворяването на материалният свят, начело с махат-таттва. 

10.13.53 После Бог Брахма видя, че кала (времето), свабхава (индивидуалната, изначално 
присъща природа), самскара (пречистващите обреди), кама (желанието), карма 
(плодоносната дейност) и гуните (трите проявления на материалната природа), чието 
отделно съществуване бе напълно подчинено на могъществото на Бога, всички те бяха 
приели форми и също обожаваха вишну-муртите. 

10.13.54 Всички вишну-мурти имаха вечни, неограничени форми, изпълнени със знание 
и блаженство отвъд влиянието на времето. Тяхната безкрайна слава не може да бъде 
дори докосната от гяните, заети с изучаване на Упанишадите. 
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10.13.55 Пред очите на Бог Брахма се разкри и Върховният Брахман, посредством чиято 
енергия се проявява вселената с движещите се и неподвижните живи същества. 
Междувременно той видя и всички теленца и момченца като разширения на Бога. 

10.13.56 Тогава по силата на сиянието на вишну-муртите, Бог Брахма, с единадесетте си 
сетива зашеметени от удивление и вцепенени от трансцедентално блаженство, се 
смълча, подобно на детска глинена кукла в присъствието на божеството в селото. 

10.13.57 Върховният Брахман е недостижим за умствените разсъждения, Той е 
себепроявен, съществуващ в собственото Си блаженство и се намира отвъд материалната 
енергия. Той е познаваем посредством есенцията на Ведите чрез отхвърляне на 
несъстоятелното знание. Така във връзка с Върховния Брахман, Божествената Личност, 
чиято слава засия след проявяването на четириръките форми на Вишну, Бог Брахма, 
господарят на Сарасвати, бе озадачен. „Какво ли е това?“ си помисли той и след това дори 
не можеше да вижда повече. Бог Кришна, който бе наясно с позицията на Брахма, в миг 
премахна покривалото на Своята йогамая.  

10.13.58 Когато външното съзнание на Бог Брахма се възвърна, той се изправи подобно 
на мъртвец, който се съживява. С мъка повдигайки клепачите си, той видя вселената и 
себе си в нея. 

10.13.59 После, оглеждайки се наоколо, Бог Брахма незабавно видя Вриндавана пред 
себе си, покрита с дървета, които бяха източник на препитание за жителите й и еднакво 
удовлетворяващи през всички сезони. 

10.13.60 Вриндавана е трансцеденталната обител на Бога и там няма глад, гняв или 
жажда. И макар враждебни по природа едни към други, и хората, и хищниците живееха 
съвместно в трансцедентално разбирателство. 

10.13.61 След това Бог Брахма съзря Абсолютната Истина - този, който е единствен, 
притежава пълно знание и е безкраен, приел ролята на дете в семейство на пастири и 
останал сам, както преди, с малко храна в дланта Си, да търси навсякъде теленцата и 
приятелчетата Си пастирчета. 

10.13.62 След като видя това Бог Брахма побърза да слезе от лебеда, който го носеше, 
просна се на земята като златна тояга и докосна лотосовите нозе на Бог Кришна с върха 
на короните, поставени на четирите му глави. Отдавайки почитанията си, той обля 
нозете на Кришна с радостните си сълзи.  

10.13.63 Ставайки и покланяйки се многократно и продължително в лотосовите нозе на 
Бог Кришна, Бог Брахма си припомняше отново и отново величието на Бога, което 
неотдавна бе обозрял.  

10.13.64 След това, изправяйки се бавно и попивайки сълзите си, Бог Брахма погледна 
нагоре към Мукунда. Със склонена глава, съсредоточен ум и треперещо тяло Бог Брахма 
започна много смирено, със задавен глас да възхвалява Бог Кришна. 
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10.14.1 Бог Брахма каза: Мой скъпи Господи, Ти си единственият обожаем Бог, 
Върховната Божествена Личност, и затова Ти поднасям смирените си почитания и 
молитви просто, за да Те удовлетворя. О, сине на царя на пастирите, Твоето 
трансцендентално тяло е тъмносиньо като млад облак, одеждите Ти са сияйни като 
светкавица, а хубостта на лицето Ти се увеличава от Твоите гунджа обеци и от пауновото 
перо на главата Ти. Нагизден с гирлянди от различни горски цветя и листа, носещ 
пастирска гега, биволски рог и флейта, Ти си застанал толкова прекрасен с късче храна в 
дланта Си. 

10.14.2 Мой скъпи Господи, нито аз, нито който и да било друг би могъл да оцени 
могъществото на това Твое трансцендентално тяло, което прояви такава милост към мен, 
и което се появява просто, за да сбъдне желанията на Твоите чисти предани. Макар умът 
ми да е напълно отдръпнат от светските дела, аз не мога да проумея Твоя личностен 
облик. Как тогава бих могъл изобщо да разбера щастието, което изпитваш вътре в себе 
си? 

10.14.3 Онези, които макар да остават в своето установено обществено положение, 
отхвърлят процеса на умозрителното знание и с тяло, слово и ум отдават цялата си почит 
на описанията за Твоята личност и дейности, посвещавайки живота си на тези 
повествования, продумани лично от Теб и от Твоите чисти предани, със сигурност Те 
спечелват, макар инак никой в трите свята да не може да Те победи. 

10.14.4 Мой скъпи Господи, преданото служене към Теб е най-добрият път към 
себереализация. Ако някой изостави този път и се заеме с развиване на умозрително 
знание, той просто ще премине през един труден процес, без да постигне желания 
резултат. Както човека, който удря празен житен клас не може да се сдобие със зърно, 
така и онзи, който просто разсъждава, не може да постигне себереализация. 
Единственото, което печели, са проблеми. 

10.14.5 О, всемогъщи Боже, в миналото мнозина йоги в този свят достигнаха нивото на 
преданото служене, посвещавайки Ти всичките си усилия и изпълнявайки с вяра своите 
предписани задължения. Посредством такова предано служене, усъвършенствано чрез 
процеса на слушане и възпяване на Теб, те Те опознаха, о, непогрешими, и с лекота Ти се 
отдадоха, постигайки Твоята върховна обител. 

10.14.6 Неотдадените, обаче, не могат да Те разберат в пълния Ти личностен образ. При 
все това, за тях остава възможността да осъзнаят Твоите експанзии като имперсоналния 
Всевишен, култивирайки пряко възприемане на аза вътре в сърцата си. Ала те могат да 
сторят това единствено като пречистят ума и сетивата си от всички концепции за 
материални обозначения и от всякаква привързаност към материални сетивни обекти. 
Само по този начин Твоят имперсонален облик се разкрива пред тях. 

10.14.7 С времето учените философи или учените може и да съумеят да преброят всички 
атоми на земята, отделните снежинки, или може би дори сияйните молекули, излъчващи 
се от слънцето, звездите и останалите небесни тела. Ала нима някой сред всички тези 
учени люде би могъл да изреди безграничните трансцендентални качества, които 
притежаваш Ти, Върховният Бог, спуснал се на земната повърхност за благото на всички 
живи същества? 

10.14.8 Мой скъпи Господи, онзи, който пламенно очаква да го облееш с безпричинната 
Си милост, като едновременно с това търпеливо изстрадва последиците от предишните 
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си прегрешения и Ти поднася почтителни поклони със сърцето, думите и тялото си, 
несъмнено е достоен за освобождение, защото то му принадлежи по право. 

10.14.9 Мой Господи, виж моята варварска липса на възпитание! За да изпитам силата 
Ти, аз се опитах да разширя илюзорната си енергия и да покрия Теб, безграничната и 
предвечна Свръхдуша, който объркваш дори господарите на илюзията. Та какво съм аз в 
сравнение с Теб? Приличам на малка искрица в присъствието на големия огън. 

10.14.10 Затова, о непогрешими Господи, имай добрината да извиниш оскърбленията 
ми. Родил съм се в гуната на страстта и съм просто един глупец, който се счита за 
всевластен и независим от Теб. Очите ми са ослепени от мрака на невежеството, което ме 
кара да мисля за себе си като за неродения творец на вселената. Но моля Те, гледай на 
мен просто като на Свой слуга, който заслужава състраданието Ти. 

10.14.11 Та кой съм аз, едно мъничко създание, на ръст едва седем педи! Затворен съм в 
една подобна на делва вселена, изградена от материална природа, от цялостната 
физическа енергия, от фалшиво его, небе, въздух, вода и земя. А каква е Твоята слава? 
Безброй вселени преминават през порите на тялото Ти, както прашинките преминават 
през отворите на премрежен прозорец. 

10.14.12 О, Боже Адхокшаджа, нима майката се обижда, когато детето в утробата й я рита 
с крачетата си? А нима има нещо в битието — независимо дали различните философи го 
определят като реално или нереално — което да се намира извън Твоя корем? 

10.14.13 Мой скъпи Господи, казва се, че когато трите планетарни системи потъват във 
водите по време на унищожението, Твоята пълна част, Нараяна, ляга във водите и 
постепенно от пъпа Му пораства лотосово цвете, а Брахма се ражда от това лотосово 
цвете. Несъмнено, тези думи не са лъжа. Нима аз не съм роден от Теб? 

10.14.14 Нима Ти не си изначалният Нараяна, о, върховни господарю, понеже си Душата 
на всяко въплътено същество и вечният свидетел на всички сътворени сфери? В 
действителност, Бог Нараяна е Твоя експанзия, и се нарича Нараяна защото е изворът на 
предвечните води във вселената. Той е истински, не е продукт на Твоята илюзорна мая. 

10.14.15 Мой скъпи Боже, ако Твоето трансцендентално тяло, което подслонява цялата 
вселена, действително лежи върху водите, тогава защо аз не Те видях когато Те търсех? И 
защо, макар да не можех да Те визуализирам правилно в сърцето си, Ти сетне ненадейно 
ми се разкри? 

10.14.16 Мой скъпи Господи, в тази инкарнация Ти доказа, че си върховният господар на 
мая. Макар сега да си в тази вселена, цялото вселенско битие се намира вътре в 
трансценденталното Ти тяло — истина, която Ти демонстрира като показа вселената 
вътре в корема си пред Своята майка, Яшода. 

10.14.17 Точно както цялата тази вселена, включително и Ти самият, бе проявена в Твоя 
корем, така тя сега е проявена навън точно в същата форма. Нима подобни неща биха 
могли да се случат, ако не бяха наредени от Твоята невъобразима енергия? 

10.14.18 Нима днес не ми показа, че както самият Ти, така и всичко в това битие, е 
проявление на невъобразимата Ти мощ? Най-напред се появяваш сам, сетне се проявяваш 
като всички теленца във Вриндавана и като пастирчетата, Твоите другари. След това пък 
се проявяваш като същия брой четириръки Вишну форми, които са обожавани от всички 
живи същества, включително и аз, а после пък се проявяваш като същия брой пълни 
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вселени. Накрая, сега възвърна изначалната си форма на Върховна Абсолютна Истина, 
единствен и неповторим. 

10.14.19 За онези, които са невежи за истинската Ти трансцендентална позиция, Ти 
изглеждаш като част от материалния свят, проявяващ се посредством експанзията на 
невъобразимата Си енергия. Така за сътворяването на вселената Ти се проявяваш като 
мен (Брахма), за поддържането й се проявяваш като себе си (Вишну), а за унищожението 
й се проявяваш като Бог Тринетра (Шива). 

10.14.20 О Боже, о върховни творецо и господарю, Ти нямаш материално раждане, ала 
при все това, за да сразиш фалшивата гордост на безверните демони и да проявиш 
милост към Своите свети отдадени, Ти се раждаш сред полубоговете, светците, 
човешките същества, животните и дори водните обитатели. 

10.14.21 О, върховни и велики! О, Всевишна Божествена Личност! О Свръхдуша и 
господар на всички мистични сили! Твоите забавления текат непрестанно в тези три 
свята, но кой би могъл да оцени къде, как и кога прилагаш духовната Си енергия и 
изиграваш всички тези безчет забавления? Никой не може да проумее загадъчния начин, 
по който действа Твоята духовна енергия. 

10.14.22 Затова цялата тази вселена, която по своята природа е нереална като сън, при 
все това изглежда истинска и по такъв начин покрива съзнанието на човек, потапяйки го 
в неспирни страдания. Тази вселена изглежда истинска, защото е проявена от силата на 
илюзията, излъчваща се от Теб, чийто безбройни трансцендентални форми са изпълнени 
с вечно знание и щастие. 

10.14.23 Ти си единствената Върховна Душа, предвечната Върховна Личност, 
Абсолютната Истина — себепроявена, без край и без начало. Ти си вечен и непогрешим, 
съвършен и цялостен, без съперник и свободен от материални обозначения. Щастието ти 
никога не може да бъде възпрепятствано, нито по какъвто и да било начин си свързан с 
материалното замърсяване. Всъщност, Ти си неунищожимият нектар на безсмъртието. 

10.14.24 Онези, които са получили ясната визия на познанието от подобен на слънце 
духовен учител могат да Те видят така, като самата Душа на душите, Свръхдушата на 
личната душа на всекиго. Разбирайки по такъв начин Твоята истинска идентичност, те са 
способни да прекосят океана на илюзорното материално съществуване. 

10.14.25 Онзи, който взима въжето за змия се бои, ала сетне се избавя от страха си, 
когато разбере, че тъй наречената змия не съществува. По същия начин и за онези, които 
не успяват да Те разберат като Свръхдушата на всички души, обширното илюзорно 
материално съществуване се поражда, ала знанието за Теб незабавно го кара да стихне. 

10.14.26 Както концепцията за материалното обвързване, така и концепцията за 
освобождението и двете са проявления на невежеството. Намирайки се извън обхвата на 
истинското познание, те престават да съществуват когато човек правилно разбере, че 
чистата духовна душа се различава от материята и винаги е напълно съзнателна. Тогава 
обвързването и освобождението не значат вече нищо, точно както денят и нощта не 
означават нищо от перспективата на слънцето. 

10.14.27 Колко са глупави онези невежи, които Те считат за някакво отделено 
проявление на илюзията и смятат, че азът, който всъщност си Ти, е материалното тяло. 
Подобни глупци заключават, че върховната душа трябва да бъде търсена някъде извън 
Твоята превъзходна личност. 
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10.14.28 О, безгранични Боже, светите отдадени Те търсят в собствените си тела, 
отхвърляйки всичко, което е отделно от Теб. И наистина, как би могъл един разсъдлив 
човек да открие истинската природа на въжето, което лежи пред него, докато не 
развенчае илюзията, че това е змия. 

10.14.29 Мой Господи, ако човек има дори най-малката следа от милостта на Твоите 
лотосови стъпала, той може да разбере величието на Твоята личност. Ала онези, които 
чрез умозрение искат да разберат Върховната Божествена Личност са неспособни да Те 
познаят, дори да не спират да изучават Ведите дълги години. 

10.14.30 Мой скъпи Боже, затова се моля да имам късмета в този си живот като Бог 
Брахма или в друг живот, където и да се родя, да мога да бъда считан за един от Твоите 
отдадени. Моля се, където и да се намирам, дори да съм в животинското царство, да мога 
да съм зает с предано служене в Твоите лотосови нозе. 

10.14.31 О, всемогъщи Господи, какви щастливки са кравите и жените на Вриндавана, 
нектарът на чието мляко ти си пил до насита, приемайки образите на техните теленца и 
деца! Всички ведически жертвоприношения, извършвани от незапомнени времена чак до 
днес, не са ти донасяли такова удовлетворение. 

10.14.32 Какви късметлии са Нанда Махарадж, пастирите и всички останали обитатели 
на Враджабхуми! Щастието им няма предел, защото Абсолютната Истина, изворът на 
трансценденталното блаженство, вечният Върховен Брахман, е станал техен приятел. 

10.14.33 При все това, макар пределът на добрата съдба на тези обитатели на 
Вриндавана да е невъобразим, ние, единадесетте божества, отговарящи за различните 
сетива, начело с Бог Шива, също сме големи късметлии, защото сетивата на тези 
преданоотдадени от Вриндавана са чашите, чрез които пием безспир нектарната, 
опияняваща медена амброзия на Твоите лотосови нозе. 

10.14.34 Най-голямото ми щастие би било да се родя под каквато и да било форма в тази 
гора на Гокула и главата ми да се къпе в прахта от лотосовите нозе на кой да е от нейните 
обитатели. Целият им живот и душа е Върховният Бог, Мукунда, прахта от лотосовите 
нозе на когото е обектът на търсене във всички ведически мантри и досега. 

10.14.35 Умът ми се обърква само щом започна да мисля каква награда освен Теб би 
могла да се намери където и е. Ти си въплъщението на цялата благодат, която лееш върху 
обитателите на пастирското селце Вриндавана. Ти вече направи така, че да дадеш себе си 
на Путана и на членовете на семейството й, само защото тя се престори на отдадена. 
Какво повече можеш да дадеш на тези предани от Вриндавана, чиито домове, богатства, 
приятели, роднини, тела, деца, самият им жизнен дъх и сърца са посветени единствено на 
Теб? 

10.14.36 Мой скъпи Господи Кришна, докато хората не станат Твои отдадени, техните 
материални привързаности и желания си остават крадци, домовете им си остават 
затвори, а чувствата им на обич към членовете на семействата им си остават окови. 

10.14.37 Скъпи ми господарю, макар да нямаш нищо общо с материалното съществуване, 
Ти идваш на тази земя и се преструваш, че живееш материален живот, просто за да 
увеличиш разнообразието от екстатична наслада за Своите отдадени. 

10.14.38 Има хора, които казват, "Аз знам всичко за Кришна." Нека си мислят каквото 
щат. Колкото до самия мен, не бих искал да говоря по този въпрос. О, мой Господи, нека 
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кажа само това: стане ли въпрос за Твоите съвършенства, те до едно са отвъд обсега на 
ума, тялото и словата ми. 

10.14.39 Мой скъпи Кришна, сега смирено те моля да ми разрешиш да се оттегля. 
Всъщност, Ти познаваш и виждаш всички неща. Ти си господарят на цялата вселена, ала 
при все това аз ти поднасям тази вселена. 

10.14.40 Мой скъпи Шри Кришна, Ти обливаш с щастие лотосоподобната династия 
Вришни и разгръщаш огромните океани, състоящи се от земята, полубоговете, 
брахманите и кравите. Ти разпръскваш гъстия мрак на безбожието и се 
противопоставяш на демоните, появили се на тази земя. О, Върховни Боже, докато тази 
вселена съществува, докато слънцето грее, аз ще Ти поднасям своите почитания. 

10.14.41 Шукадева Госвами каза: Като поднесе по този начин молитвите си, Брахма 
обиколи три пъти своя обожаем Господ, безграничния Върховен Бог, а сетне се поклони в 
нозете Му. После той, назначеният за творец на вселената, се завърна в своята обител. 

10.14.42 След като даде разрешение на Своя син Брахма да се оттегли, Върховният Бог 
взе теленцата, които все още се намираха там, където бяха и преди година, и ги отведе 
при реката, където бе обядвал и където приятелите Му пастирчетата стояха както преди. 

10.14.43 О царю, макар момчетата да бяха прекарали цяла година разделени от 
господаря на самия си живот, те бяха покрити от илюзорната енергия на Бог Кришна и 
считаха тази година просто за половин миг. 

10.14.44 И наистина, какво ли не забравят онези, чиито умове са объркани от 
илюзорната енергия на Бога? По силата на тази мая цялата вселена тъне в неизменно 
объркване и в тази забрава никой не може да проумее собствената си идентичност. 

10.14.45 Пастирчетата-приятели казаха на Кришна: Колко бързо се върна! Не сме изяли 
и хапка докато Те нямаше. Моля Те, седни да си доядеш на спокойствие. 

10.14.46 Тогава Бог Хришикеша усмихвайки се довърши обяда си в компанията на 
Своите другарчета пастири. Докато се завръщаха от горите към домовете си във Враджа, 
Бог Кришна показа на пастирчетата кожата на мъртвата змия Агхасура. 

10.14.47 Трасценденталното тяло на Бог Кришна бе украсено с паунови пера и цветя, и 
изрисувано с горски минерали, а бамбуковата Му флейта отекваше високо и радостно. 
Докато викаше теленцата си по име, Неговите приятели пастирчетата пречистваха целия 
свят, възпявайки славата Му. Така Бог Кришна навлезе в пасището на Своя баща, Нанда 
Махарадж, а гледката на Неговата красота бе празник за очите на всички пастирки. 

10.14.48 На влизане в селцето Враджа, пастирчетата пееха, "Днес Кришна ни спаси като 
уби една грамадна змия!" Някои от момчетата описваха Кришна като синът на Яшода, а 
други като синът на Нанда Махараджа. 

10.14.49 Цар Парикшит попита: О брамине, как пастирките успяха да развият към 
Кришна, който бе чужд, а не техен син, такава безпрецедентна чиста любов — любов, 
каквато не са изпитвали дори към собствените си деца? Моля те, обясни това. 

10.14.50 Шри Шукадева Госвами каза: О царю, най-скъпото за всяко сътворено същество 
несъмнено е самото то. Ценността на всичко друго - деца, богатства и т.н.— се дължи 
единствено на собствената ценност. 
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10.14.51 По тази причина, о най-добър сред царете, въплътената душа е егоцентрична: 
тя е повече привързана към собственото си тяло и личност, отколкото към тъй 
наречените си притежания като деца, богатство и дом. 

10.14.52 Наистина, за онзи, който смята, че е това тяло, о най-добър сред царете, нещата, 
чиято ценност се състои единствено във връзката им с тялото, никога не са толкова 
скъпи, колкото самото тяло. 

10.14.53 Ако човек стигне до нивото да смята тялото за „мое”, вместо за „мен," той със 
сигурност няма да го цени толкова, колкото аза. В крайна сметка, въпреки че тялото 
остарява и става все по-безполезно, човек иска да продължава да живее. 

10.14.54 Така че собственият аз е най-скъп за всяко живо същество, и именно за 
удовлетворение на този аз съществува цялото творение от подвижни и неподвижни 
същества. 

10.14.55 Трябва да знаеш, че Кришна е изначалната Душа във всички живи същества. За 
благото на цялата вселена, по безпричинната си милост, Той се появи като обикновено 
човешко същество. Той направи това по силата на вътрешната си енергия. 

10.14.56 В този свят онези, които разбират Бог Кришна такъв, какъвто е, гледат на 
всички неща, били те подвижни или неподвижни, като на проявени форми на Върховния 
Бог. Подобни просветлени люде не виждат никаква друга реалност, съществуваща 
отделно от Върховния Бог Кришна. 

10.14.57 Изначалната, непроявена форма на материалната природа е източникът на 
всички материални неща, а източник дори на фината материална природа е Върховният 
Бог, Кришна. Какво в такъв случай може човек да сметне за отделно от Него? 

10.14.58 За онези, които са се прислонили в лодката на лотосовите нозе на Бога, който е 
убежище на космичното проявление и е прославен като Мурари, врагът на демона Мура, 
океанът на материалния свят е като водата, съдържаща се в копитото на теленце. 
Тяхната цел е парам падам, Ваикунтха, мястото отвъд материалните страдания, а не там 
където опасността дебне на всяка стъпка. 

10.14.59 Понеже ме попита, аз подробно ти описах дейностите, които извърши Бог Хари 
преди да навърши шестата си година. 

10.14.60 Всеки, който слуша или възпява тези забавления на Бог Мурари, извършени 
заедно с другарчетата Му пастири— убиването на Агхасура, обядването на горската 
трева, проявите на трансценденталните образи на Бога и дивните молитви, поднесени от 
Бог Брахма — със сигурност ще сбъдне всичките си духовни желания. 

10.14.61 Ето как момчетата прекарваха детството си в земите на Вриндавана, играейки 
на криеница, строейки мостчета, скачайки насам-натам като маймунки и всякакви 
подобни игри. 
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10.15.1 Шукадева Госвами каза: „Когато Бог Рама и Бог Кришна стигнаха до възрастта 
пауганда (между шест и десет години) докато живееха във Вриндавана, пастирите им 
разрешиха да се грижат за кравите. Като се занимаваха с това заедно със своите 
приятели, двете момчета превърнаха земята на Вриндавана в най-благодатната земя, 
понеже оставяха по нея следите от лотосовите си нозе.  

10.15.2 Така в желанието си да се забавлява Бог Мадхава засвири на флейта, заобиколен 
от пастирчета, които Го възпяваха, и заедно с Бог Баладева подкара кравите пред себе си, 
навлизайки в гората на Вриндаван, пълна с цветя и храна за животните.  

10.15.3 Върховният Бог огледа тази гора, изпълнена с омайните звуци на животни, 
птици и пчели, в която имаше езеро, чиито бистри води приличаха на умовете на 
великите души, и подухваше лек ветрец, който носеше аромата на столистни лотоси. Като 
видя всичко това, Бог Кришна реши да се наслади на прекрасната атмосфера. 

10.15.4 Изначалният Бог видя, че величествените дървета, с красивите си червеникави 
пъпки и тежкия си товар от плод и цвят, се навеждат, за да докоснат с върховете на 
клоните си Неговите нозе. Той се усмихна леко и се обърна към по-големия си брат. 

10.15.5 Върховният Бог каза: „О, най-велик сред Боговете, погледни само как тези 
дървета свеждат глави в лотосовите Ти нозе, които обожават и безсмъртните полубогове. 
Тези дървета Ти предлагат плодовете и цветовете си, за да изкорениш непрогледното 
невежество, което ги е довело до прераждане като дървета.  

10.15.6 О, Изначална Личност, тези пчели сигурно са велики мъдреци и извисени Твои 
отдадени, понеже Те обожават като Те следват и Те възпяват, те, които сами са свещено 
място за целия свят. Макар и да си се скрил в сърцето на тази гора, о, Безгрешни, те 
отказват да Те изоставят, Теб – техният обожаван Бог. 

10.15.7 О, Най-обожаван, тези пауни танцуват пред Теб от радост, а сърните Те галят с 
нежните си очи, точно като гопите, а пък тези кукувици Те почитат с ведически молитви. 
Всички тези обитатели на гората са блажени и отношението им към Теб подобава на 
велики души, които посрещат в дома си друга велика душа.  

10.15.8 Тази земя вече е благословена, понеже Ти докосна тревите и храстите й с нозете 
си и дърветата и лианите й с пръстите си, и защото удостои реките, планините, птиците и 
животните й с милостивия си поглед. Но най-вече защото взе младите пастирки в 
прегръдките си – жест, за който милее и самата богиня на щастието.”  

10.15.9 Шукадева Госвами каза: „Като изрази по този начин задоволството си от 
красивата Вриндаванска гора и от нейните обитатели, Бог Кришна с радост се зае да пасе 
кравите и другите животни заедно с приятелите си по бреговете на река Ямуна под хълма 
Говардхана.  

10.15.10-12 Понякога пчелите във Вриндавана така полудяваха от екстаз, че затваряха 
очи и започваха да пеят. Като минаваше по горските пътеки с приятелите си 
пастирчетата и Баладева, Бог Кришна отговаряше на пчелите като имитираше песента 
им, докато приятелите му пееха за забавленията Му. Понякога Той имитираше 
папагалите, понякога вика на кукувицата, а друг път лебедите. Понякога енергично 
изиграваше танца на пауните, а приятелите му пастирчетата се смееха. Друг път с глас, 
дълбок като тътена на буреносен облак, Той извикваше с любов имената на отклонилите 
се от стадото животни и така омагьосваше както кравите, така и пастирчетата.  
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10.15.13 Понякога имитираше крясъците на птици като чакора, краунча, чакрахва, 
бхарадваджа и пауни, а друг път хукваше да бяга с по-малките животни все едно, че ги е 
подгонил лъв или тигър.  

10.15.14 Когато по-големият Му брат, уморен от игрите, лягаше с глава в скута на някое 
пастирче, Бог Кришна му помагаше да се отпусне като лично масажираше нозете Му и Го 
обгрижваше.  

10.15.15 Понякога докато пастирчетата танцуваха, пееха, ходеха наоколо и се боричкаха 
на игра, Кришна и Баларама заставаха наблизо и, хванати за ръце, възхваляваха 
заниманията на приятелите си и се смееха.  

10.15.16 Понякога Бог Кришна се уморяваше от боричкането и лягаше под някое дърво 
върху легло от меки клонки и пъпки, и слагаше глава в скута на някое пастирче вместо 
възглавница. 

10.15.17 Някои от пастирчетата, които до едно бяха велики души, масажираха 
лотосовите Mу нозе, а други, поради това, че бяха неопетнени от грях, умело Mу вееха с 
ветрило. 

10.15.18 Скъпи царю, пастирчетата пееха омайни песни според случая и сърцата им се 
топяха от любов към Бога.  

10.15.19 Така Върховният Бог, чиито меки лотосови нозе обгрижва лично богинята на 
щастието, прикриваше трансценденталното си величие чрез вътрешната си енергия и се 
държеше като син на пастир. Но дори и когато се забавляваше като селско момче в 
компанията на съселяните си, Той често правеше неща, които само Бог би могъл да 
направи. 

10.15.19 Веднъж едни от пастирчетата – Шридама, много близък приятел на Кришна и 
Рама, заедно със Субала, Стокакришна и други – нежно изрекоха следното. 

10.15.21 [Пастирчетата казаха:] О, Рама, Рама, Силноръки! О, Кришна, Унищожителю на 
злодеите! Недалеч от тук има великолепна гора с много палмови дървета.  

10.15.22 В тази гора Талавана от дърветата падат купища плодове и още много лежат по 
земята. Но всички те се пазят от злия Дхенука. 

10.15.23 О, Рама! О, Кришна! Дхенука е един много могъщ демон, който е приел образа на 
магаре. Заобиколен е от много свои приятели в същия облик, които са не по-малко 
могъщи.  

10.15.24 Демонът Дхенука яде живи хора и затова и хора и животни ужасно се страхуват 
да отидат в гората Тала. О, Убиецо на враговете, дори и птиците ги е страх да 
прехвръкнат там.  

10.15.25 В гората Тала има благоуханни плодове, които никой никога не е вкусвал. 
Всъщност даже и в момента можем да усетим как се носи наоколо ароматът им. 

10.15.26 О, Кришна! Молим Те, донеси ни тези плодове. Умовете ни са така привлечени 
от техния аромат! Скъпи Баларама, желанието ни да ядем от тези плодове е много 
голямо. Ако смятате, че това е добра идея, хайде да отидем в гората Тала. 
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10.15.27 Като чуха думите на Своите скъпи другари, Кришна и Баларама се засмяха и, за 
да ги зарадват, тръгнаха към Талавана заедно с тях. 

10.15.28 Бог Баларама влезе в гората пръв. После започна да разтърсва едно дърво с две 
ръце със силата на разярен слон и плодовете западаха по земята.  

10.15.29 Като чу шума от падащите плодове, магарето-демон Дхенука се хвърли в 
нападение така, че земята и дърветата потрепериха. 

10.15.30 Могъщият демон се втурна към Бог Баладева и рязко Го удари в гърдите със 
задните си копита. После започна да тича наоколо, като ревеше с все сила.  

10.15.31 Като се насочи пак към Бог Баларама, о, царю, побеснялото магаре се обърна със 
задницата си към Бога. После с яростен рев Го ритна отново със задните си крака. 

10.15.32 Бог Баларама сграбчи Дхенука за копитата, завъртя го над главата си с една 
ръка и го хвърли на върха на една палма. Силното въртене уби демона.  

10.15.33 Бог Баларама хвърли мъртвото тяло на Дхенукасура на най-високото палмово 
дърво в гората и когато мъртвият демон увисна на върха, дървото започна да се клати. 
Огромната палма разтресе и тази до нея, и накрая се счупи от тежестта на демона. 
Съседното дърво пък разтърси друго до него, което на свой ред се удари в следващото и 
разклати и него. Така много дървета в гората се разтресоха и се счупиха.  

10.15.34 Заради забавлението на Бог Баларама да хвърли тялото на демона магаре на 
върха на най-високата палма, всички дървета започнаха да се тресат и да се удрят едно в 
друго, сякаш ги брулеше мощен вятър. 

10.15.35 Скъпи Парикшит, това, че Бог Баларама уби Дхенукасура не е нещо удивително, 
като се има предвид, че Той е безграничната Личност на Бога, повелителят на цялата 
вселена. Всъщност целият космос почива върху Него, както тъканото платно се държи на 
напречните и надлъжните си нишки. 

10.15.36 Другите демони магарета, близки приятели на Дхенукасура, се разгневиха при 
вида на смъртта му и незабавно нападнаха Кришна и Баларама. 

10.15.37 О, царю, нападнати от демоните, Кришна и Баларама лесно ги сграбчваха един 
по един за задните им крака и ги нахвърляха всичките по върховете на дърветата.  

10.15.38 Тогава земята се украси с купища плодове и с мъртвите тела на демоните, които 
бяха оплетени в счупените върхове на палмите. И наистина, земята грееше като небе, 
украсено с облаци.  

10.15.39 Като чуха за величествената победа на двамата братя, полубоговете и другите 
възвишени същества започнаха да посипват земята с цветя и да Ги благославят с музика 
и молитви.  

10.15.40 Сега хората можеха свободно да се върнат в гората, където Дхенука бе убит, и 
без страх да ядат плодовете на палмите. Кравите също можеха спокойно да пасат там. 

10.15.41 Тогава лотосоокият Бог Шри Кришна, чиято слава е изключително 
благоприятно да се възпява и да се слуша за нея, се върна вкъщи във Враджа с по-
големия си брат Баларама. По пътя пастирчетата, Неговите верни последователи, Го 
възпяваха.  
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10.15.42 Косата на Бог Кришна, покрита с праха, който вдигаха кравите, беше украсена с 
пауново перо и горски цветя. Той хвърляше очарователни погледи и се усмихваше 
красиво, докато свиреше на флейтата си, а последователите му Го възпяваха.  

10.15.43 Жените на Вриндавана гледаха красивото лице на Бог Мукунда, сякаш пчели 
пият нектар, и се освободиха от мъката, която ги изпълваше през деня, заради раздялата 
с Него. 

10.15.44 Майка Яшода и майка Рохини посрещнаха синовете си с много любов и им 
предложиха най-хубавите неща, за да удовлетворят всяко Тяхно желание в най-
подходящото за това време.  

10.15.45 Банята и масажът премахнаха умората, която се бе насъбрала в двамата млади 
Богове от ходенето по селските пътища. После Ги облякоха в красиви одежди и Ги 
накичиха с трансцендентални гирлянди и аромати. 

10.15.46 След богатата вечеря от вкусна храна, поднесена от майките им, и след многото 
различни грижи, двете момчета легнаха в разкошните си легла и заспаха в село Враджа.  

10.15.47 О, царю, ето как Върховният Бог Кришна се разхождаше из Вриндавана и се 
забавляваше. Веднъж заедно със своите приятели Той отиде до река Ямуна без Баларама.                                                                                                                       

10.15.48 Беше време, в което кравите и пастирчетата се измъчваха ужасно от палещото 
лятно слънце. Жадни, те пиха вода от река Ямуна. Но тя беше отровена. 

10.15.49-50 Щом допряха отровната вода до устните си, всички крави и момчета 
изгубиха съзнание по божествената сила на Господа и нападаха безжизнени покрай брега 
на реката. О, герою от династията Куру, като ги видя в това състояние Бог Кришна, най-
великият от всички владетели на мистични сили, изпита състрадание към тези Свои 
отдадени, които нямаха друг Бог освен Него. Затова Той незабавно ги върна към живота 
като ги удостои щедро с нектарения си поглед. 

10.15.51 Възвръщайки съзнанието си, кравите и момчетата се изправиха и започнаха да 
се оглеждат един друг с голямо учудване. 

10.15.52 О, царю, тогава пастирчетата решиха, че макар да бяха пили отрова и в 
действителност бяха умрели, само благодарение на милостивия поглед на Говинда се 
бяха съживили и се бяха изправили със собствени сили. 
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10.16.1 Шукадева Госвами каза: Виждайки, че водата на река Ямуна е замърсена от 
отровата на черната змия Калия, Бог Шри Кришна, Върховната Божествена Личност, 
пожела да пречисти реката и по такъв начин изгони Калия от нея.  

10.16.2 Цар Парикшит попита: О учени мъдрецо, моля те, обясни как Върховният Бог 
наказа змията Калия в бездънните води на Ямуна, и как стана така, че Калия живя там в 
продължение на толкова много векове.  

10.16.3 O брамине, безкрайната Върховна Божествена Личност действа свободно според 
собствените си желания. Кой може да се насити да слуша нектара от възвишените 
забавления, които Той извърши като пастирче във Вриндавана?  

10.16.4 Шри Шукадева Госвами каза: В реката Калинди [Ямуна] се намираше езеро, 
обитавано от змията Калия, чиято люта отрова постоянно подгряваше водите й и ги 
караше да врят. Всъщност, образуваните по този начин изпарения бяха толкова отровни, 
че птиците, прелитащи над замърсеното езеро, падаха в него.  

10.16.5 Вятърът, който вееше над това смъртоносно езеро, носеше капчици вода на 
брега. Просто влизайки в досег с този отровен повей, всички растения и създания на 
брега погиваха.   

10.16.6 Бог Кришна видя как змията Калия е замърсила река Ямуна с ужасно силната си 
отрова. Понеже Кришна бе дошъл от духовния свят със специалната мисия да усмири 
завистливите демони, Богът незабавно се изкачи на върха на едно много високо дърво 
кадамба и се подготви за битка. Той пристегна пояса си, плесна с ръце и скочи в 
отровената вода.  

10.16.7 Когато Върховната Божествена Личност цопна в езерото на змията, змиите там 
изключително се разбуниха и започнаха да дишат тежко и още повече да замърсяват 
езерото с големи количества отрова. Силата, с която Богът нахлу в езерото, го накара да 
прелее на всички страни, и отровни, страховити вълни заляха прилежащите земи на 
разстояние до сто дължини на лък. Това изобщо не е за учудване, обаче, защото 
Върховният Бог притежава безгранична сила.  

10.16.8 Кришна започна да се забавлява в езерото на Калия като надменен слон, 
движейки бързо ръцете си и пляскайки по водата по различни начини. Когато Калия дочу 
тези звуци, той разбра, че някой е нахълтал в неговото езеро. Змията не можа да изтърпи 
това и незабавно се появи.  

10.16.9 Калия видя, че Шри Кришна, който носеше жълти копринени одежди, беше много 
нежен, с привлекателно тяло, което сияеше като бляскав бял облак, със знака Шриватса 
на гърдите Му, с красиво усмихнато лице и нозе, наподобяващи тичинката на лотосов 
цвят. Богът си играеше безстрашно във водата. Въпреки прекрасния Му облик, Калия 
свирепо Го ухапа по гърдите и след това напълно Го обви с пръстените си.   

10.16.10 Когато членовете на пастирската общност, които бяха приели Кришна за свой 
най-скъп приятел, Го видяха обгърнат от пръстените на змията и неподвижен, изпитаха 
огромно безпокойство. Те бяха отдали на Кришна всичко — самите себе си, семействата 
си, богатството си, своите съпруги и удоволствия. При вида на Бога в хватката на змията 
Калия, разумът им се помрачи от скръб, ридание и уплах, и загубили съзнание те се 
свлякоха на земята.  
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10.16.11 Много измъчени, кравите, биковете и женските теленца завикаха жално към 
Кришна. С погледи, приковани в Него, те стояха вцепенени от страх, сякаш готови да 
заплачат, но твърде уплашени, за да проливат сълзи.  

10.16.12 На територията на Вриндавана тогава се появиха всичките три вида ужасяващи 
поличби - по земята, в небето и в телата на живите създания – които предвещаваха 
надвиснала опасност.  

10.16.13-15 Виждайки неблагоприятните знамения, Нанда Махараджа и другите 
пастири се изпълниха със страх, защото знаеха, че Кришна е отишъл да пасе кравите този 
ден без своя по-голям брат Баларама. Понеже бяха посветили умовете си на Кришна, 
приемайки Го за по-ценен от живота си, те не бяха осъзнати за огромното Му могъщество 
и съвършенства. Така те заключиха, че неблагоприятните знамения посочват, че Го е 
застигнала смъртта и бяха завладени от скръб, вопли и страх. Всички жители на 
Вриндавана, в това число децата, жените и старците, мислеха за Кришна както една крава 
мисли за безпомощното си младо теленце, и така тези бедни, нещастни хора се завтекоха 
извън селото, решени да Го открият.  

10.16.16 Върховният Бог Баларама, господарят на цялото трансцедентално знание, се 
усмихна и не каза нищо, когато видя обитателите на Вриндавана в такова печално 
състояние, тъй като Той разбираше изключителната сила на Своя по-малък брат.  

10.16.17 Жителите на Вриндавана се забързаха към бреговете на Ямуна в търсене на 
своя най-любим Кришна, следвайки отпечатъците от нозете Му по пътя, където бяха 
отбелязани всички неповторими знаци на Божествената Личност.  

10.16.18 Отпечатъците от нозете на Бог Кришна, господаря на цялата пастирска 
общност, бяха белязани с лотосово цвете, ечемичено зърно, пръчка за подкарване на 
слонове, мълния и знаме. Мой скъпи царю Парикшит, виждайки Неговите отпечатъци на 
пътя сред следите от копитцата на теленцата, жителите на Вриндавана се втурнаха бързо 
напред.  

10.16.19 Докато се движеха бързо покрай брега на реката Ямуна, те видяха отдалеч, че 
Кришна е в езерото, неподвижен в пръстените на черната змия. Сетне видяха, че 
пастирчетата са загубили съзнание, а животните са се пръснали навсякъде и плачат за 
Кришна. Съзирайки цялата тази сцена, жителите на Вриндавана бяха поразени от силна 
болка и объркване.  

10.16.20 Когато младите гопи, чиито умове бяха постоянно привързани към Кришна, 
безграничния Върховен Бог, видяха, че Той сега се намира в хватката на змията, те си 
припомниха любящото Му приятелство, усмихнатите Му погледи и разговорите Му с тях. 
Изгарящи от непосилна скръб, цялата вселена им се видя пуста.  

10.16.21 Въпреки че възрастните гопи изпитваха също толкова страдание и изплакваха 
потоци скръбни сълзи, на тях им се наложи насила да удържат майката на Кришна, чието 
съзнание бе напълно погълнато от нейния син. Стоящи като трупове, с погледи, 
приковани върху лицето Му, тези гопи се изредиха да разказват забавленията на 
любимеца на Враджа.  

10.16.22 Тогава Бог Баларама видя как Нанда Махараджа и другите пастири, които бяха 
посветили живота си на Кришна, започнаха да влизат в змийското езеро. Като 
Върховната Божествена Личност, Бог Баларама познаваше изцяло действителната мощ 
на Бог Кришна и затова Той ги възпря.  
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10.16.23 Богът остана за известно време в хватката на змията, подражавайки на 
поведението на обикновените смъртни. Но когато долови, че жените, децата и другите 
обитатели на Неговото селце Гокула страдаха остро заради любовта си към Него, техния 
единствен подслон и цел в живота, Той незабавно се измъкна от плена на змията Калия.  

10.16.24 С пръстени, изтерзани от разширяващото се тяло на Бога, Калия се принуди да 
Го пусне. Силно разгневена, змията изду нависоко качулките си и застина, дишайки 
тежко. Ноздрите й изглеждаха като съдове за приготвяне на отрова, а втренчените очи на 
лицето й като огнени главни. Така змията се взираше в Бога. 

10.16.25 Отново и отново Калия облизваше устните си с разклонените си езици и се 
взираше в Кришна с поглед, изпълнен с ужасен, злостен пламък. Но Кришна закачливо 
обикаляше около него, точно както Гаруда би си играл с някоя змия. В отговор Калия 
също се движеше, търсейки възможност да ухапе Бога.  

10.16.26 След като сериозно бе изчерпал силите на змията с непреклонното си 
обикаляне, Шри Кришна, източникът на всичко, натисна Калия по вдигнатите рамена и 
се покачи на широките му змийски глави. Така Бог Шри Кришна, изначалният учител по 
всички изящни изкуства, започна да танцува, като лотосовите Му нозе придобиха силно 
червен цвят от досега с многобройните скъпоценности по качулките на змията.  

10.16.27 Виждайки танцуващия Бог, слугите Му на райските планети – гандхарвите, 
сиддхите, мъдреците, чараните и съпругите на полубоговете – незабавно пристигнаха 
там. С голяма наслада те започнаха да пригласят на танца на Бога, като свиреха на 
барабани от типа мриданги, панави и анаки. Те също направиха приношения от песни, 
цветя и молитви.  

10.16.28 Мой скъпи царю, Калия имаше 101 издадени глави и когато някоя от тях не се 
прекланяше, Бог Шри Кришна, който наказва злодеите, смазваше тази непреклонна 
глава, като я удряше с нозете си. Тогава, докато Калия се гърчеше предсмъртно, той 
започна да върти наоколо главите си и да повръща противна кръв от устите и ноздрите 
си. Така змията изпитваше извънредна болка и страдание.  

10.16.29 Отделяйки отровна слуз от очите си, Калия от време на време се осмеляваше да 
надигне някоя от главите си, която дишаше тежко от яд. Тогава Богът танцуваше върху 
нея и я укротяваше, принуждавайки я с крака Си да се преклони. Полубоговете се 
възползваха от тези прояви, за да обожават Него, предвечната Божествена Личност, с 
порой от цветя.  

10.16.30 Мой скъпи царю Парикшит, прекрасният и могъщ танц на Бог Кришна потъпка 
и разкъса всичките хиляда качулки на Калия. Тогава змията, повръщаща обилно кръв от 
устите си, най-накрая разпозна в Кришна вечната Божествена Личност, върховния 
господар на всички подвижни и неподвижни същества, Шри Нараяна. Така в ума си Калия 
прие подслон при Бога.  

10.16.31 Когато съпругите на Калия видяха как змията се е изтощила от прекалената 
тежест на Бог Кришна, който поддържа цялата вселена в корема Си, и как 
чадъроподобните качулки на Калия бяха раздробени от ударите на петите на Кришна, те 
изпитаха голямо страдание. Тогава с одежди, украшения и коси, разпилени в безпорядък, 
те се обърнаха към вечната Божествена Личност.  

10.16.32 С много разтревожени умове, тези свети жени поставиха децата си отпред и 
сетне се поклониха на Бога на всички създания, просвайки се на земята. Те желаеха 
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освобождението на греховния си съпруг и подслона на Върховния Бог, който дарява 
крайното убежище, и затова с допрени в молитва длани те се обърнаха към Него.  

10.16.33 Съпругите на змията Калия казаха: Наказанието, на което беше подложен този 
оскърбител, е несъмнено справедливо. Все пак, Ти си се появил в този свят, за да 
обуздаеш завистливите и жестоки личности. Ти си толкова безпристрастен, че гледаш 
еднакво на Своите врагове и на собствените си синове, защото когато наказваш някое 
живо същество Ти знаеш, че това е за негово крайно добро.  

10.16.34 Това, което стори тук, всъщност е проява на милост към нас, тъй като 
наказанието, което налагаш на порочните, със сигурност изчиства цялото им 
замърсяване. Наистина, понеже тази обусловена душа, която е наш съпруг, е толкова 
грешен, че е приел змийско тяло, трябва да се разбира, че гневът Ти към него е очевидно 
проява на Твоята милост.  

10.16.35 Нима съпругът ни внимателно е извършвал аскеза в предишен живот, с ум 
освободен от гордост и изпълнен с уважение към другите? Затова ли си удовлетворен от 
него? Или в някое свое предишно прераждане той старателно е изпълнявал религиозни 
задължения със състрадание към всички живи същества и ето защо Ти, животът на 
всички живи създания, сега си удовлетворен от него?  

 10.16.36 О Господи, ние не знаем как змията Калия е постигнала тази велика 
възможност да бъде докосвана от прахта на Твоите лотосови нозе. За да постигне това, 
богинята на щастието извършваше отречения с векове, изоставяйки всички други 
желания и съблюдавайки строги обети и отречения.  

10.16.37 Получилите праха от Твоите лотосови нозе никога не копнеят за власт над рая, 
безграничен суверенитет, поста на Брахма или управление над земята. Те не се 
интересуват от съвършенствата на йога или от самото освобождение.   

10.16.38 О Боже, въпреки че този Калия, царят на змиите, се е родил в гуната на 
невежеството и е подвластен на гняв, той е постигнал това, което е трудно за постигане 
от други. Въплътените души, които са пълни с желания и така се скитат в кръговрата на 
раждане и смърт, могат да получат всички благословии, проявени пред очите им, просто 
като получат прахта от Твоите лотосови нозе.  

10.16.39 Поднасяме почитанията си на Теб, Върховната Божествена Личност. Въпреки че 
присъстваш в сърцата на всички живи същества като Свръхдуша, Ти си всепроникващ. 
Въпреки че си изначалният подслон на всички създадени материални елементи, Ти 
съществуваш преди тяхното сътворение. И въпреки че си причината на всичко, Ти си 
трансцедентален към всяка материална причина и следствие, тъй като си Върховната 
Душа.  

10.16.40 Почитания на Теб, Абсолютната Истина, който си вместилището на цялото 
трансцедентално съзнание и могъщество, и притежаваш безкрайни енергии. Въпреки че 
си напълно свободен от материални качества и преобразувания, Ти си най-главният сред 
тези, които задвижват материалната природа.  

10.16.41 Почитания на Теб, който си самото време, негово убежище и свидетел във 
всичките му фази. Ти си вселената и също неин отделен наблюдател. Ти си нейният 
творец и също целокупността от нейните причини.  
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10.16.42-43 Почитания на Теб, който си върховната душа на физическите елементи, на 
финото основание на възприятието, на сетивата, на жизнения дъх на живота и на ума, 
разума и съзнанието. По Твое нареждане безкрайно малките духовни души погрешно се 
отъждествяват с трите гуни на материалната природа и тяхното възприятие на 
истинското им себе се замъглява. Отдаваме почитания на Теб, безкрайния Върховен Бог, 
който си извънредно изтънчен и едва доловим, всезнаещата Божествена Личност, който 
е винаги установен в неизменна трансцедентност, който разрешава противоположните 
възгледи на различните философии, който си силата, поддържаща изказаните идеи и 
думите, които ги изразяват.  

10.16.44 Отдаваме своите почитания отново и отново на Теб, който си определящият 
принцип на всички авторитетни доказателства, който си създателят и първоначалният 
източник на разкритите писания, и който си се проявил в тези ведически произведения, 
насърчаващи сетивното наслаждение, както и в онези, които насърчават отречение от 
материалния свят.  

10.16.45 Отдаваме своите почитания на Бог Кришна и Бог Рама, синовете на Васудева, и 
на Бог Прадюмна и Бог Анируддха. Отдаваме своите смирени почитания на господаря на 
всички свети предани на Вишну.  

10.16.46 Почитания на Теб, о Господи, който проявяваш разнообразие от материални и 
духовни качества. Ти се прикриваш зад материалните качества, ала при все това 
действието на същите тези материални качества в крайна сметка разкрива Твоето 
съществувание. Ти оставаш настрана от материалните качества като свидетел и можеш 
да бъдеш напълно опознат единствено от Своите предани.  

10.16.47 О Боже Хришикеша, господарю на сетивата, нека отдадем почитанията си на 
Теб, чиито забавления са невъобразимо славни. Човек може да си направи заключение 
относно Твоето съществуване поради необходимостта от творец и проявител на всички 
космически творения. Но въпреки че преданите Ти могат да Те разберат по този начин, за 
неотдадените Ти оставаш мълчалив и погълнат от собственото си удовлетворение.  

10.16.48 Почитания на Теб, който знаеш местоназначението на всички неща, висши и 
нисши, и който контролираш и властваш над всичко съществуващо. Ти си различен от 
вселенското творение и при все това Ти си изходната точка, върху която материалната 
илюзия се разгръща, а също и свидетелят на тази илюзия. Нещо повече, Ти си коренната 
причина на цялото мироздание.  

10.16.49 О всемогъщи Господи, въпреки че нямаш причина да се въвличаш в материални 
дейности, при все това Ти действаш посредством вечната си енергия на времето, за да 
организираш сътворението, поддържането и унищожението на тази вселена. Ти правиш 
това като подбуждаш специалните функции на всяка от гуните на природата, които 
преди сътворението са в латентно състояние. Просто посредством погледа си Ти 
съвършено изпълняваш всички тези дейности по космичния контрол в игриво 
настроение.  

10.16.50 Затова всички материални тела из трите свята – тези, които са умиротворени, 
намиращи се в гуната на доброто; онези, които са превъзбудени, намиращи се в гуната 
на страстта; и онези, които са глупави, намиращи се в гуната на невежеството – всички те 
са Твои творения. Въпреки това, онези живи същества, чиито тела са в гуната на доброто, 
са Ти особено скъпи и именно затова Ти присъстваш сега на земята, за да ги поддържаш и 
да закриляш религиозните им принципи.  
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10.16.51 Поне веднъж господарят трябва да изтърпи обидата, нанесена му от негово 
дете или подчинен. О върховна умиротворена Душа, затова трябва да простиш на 
глупавия ни съпруг, който не разбра кой си Ти.  

10.16.52 О Върховни Господи, молим Те бъди милостив. Подобава на светите личности 
да изпитват състрадание към жени като нас. Тази змия е на път да се прости с живота си. 
Молим Те, върни ни съпруга, който е наш живот и душа.  

10.16.53 Сега молим Те, кажи на нас, Твоите слугини, какво трябва да сторим. Със 
сигурност всеки, който с вяра изпълнява заръките Ти, се освобождава автоматично от 
всеки страх.  

10.16.54 Шукадева Госвами каза: Възхвален така от Нагапатните, Върховният Бог 
освободи змията Калия, който беше изпаднал в безсъзнание, с глави, смачкани от 
ударите на лотосовите нозе на Бога.  

10.16.55 Калия бавно възвърна жизнената си сила и действията на сетивата. Тогава, 
дишайки силно и болезнено, бедната змия се обърна към Бог Кришна, Върховната 
Личност, в смирено покорство.  

10.16.56 Змията Калия каза: Самото ни раждане като змии ни е направило завистливи, 
невежи и постоянно гневни. О мой Господи, толкова е трудно за хората да изоставят 
обусловената си природа, посредством която се отъждествяват с това, което е 
недействително.  

10.16.57 О върховни творецо, от Теб се поражда тази вселена, съставена от 
разнообразните подредби на материалните гуни, и в хода на нейното развитие Ти 
проявяваш различни категории личности и видове, разнообразни проявления на сетивна 
и физическа сила и различни майки и бащи с разнообразни умствени нагласи и образи.  

10.16.58 О, Върховни Боже, сред всички видове в Твоето материално творение, ние 
змиите сме по природа винаги разярени. Заблудени по този начин от Твоята илюзорна 
енергия, която е много трудно да бъде изоставена, как е възможно сами да се освободим 
от нея?  

10.16.59 О Господи, понеже Ти си всезнаещият Бог на вселената, Ти си истинската 
причина за освобождението от илюзията. Моля Те, направи за нас това, което смяташ за 
подходящо, било то чрез милост или наказание.  

10.16.60 Шукадева Госвами рече: След като изслуша думите на Калия, Върховният Бог, 
който играеше ролята на човешко същество, отвърна: О змийо, ти не можеш да останеш 
повече тук. Върни се в океана незабавно, заедно със свитата си от деца, съпруги, други 
роднини и приятели. Нека кравите и хората се радват на водите на тази река.  

10.16.61 Ако един простосмъртен внимателно помни Моята заръка към теб – да 
напуснеш Вриндавана и да отидеш в океана – и разказва тази случка при изгрева и залеза 
на слънцето, той никога няма да се бои от теб.  

10.16.62 Ако някой се изкъпе на това място, където проявих забавленията Си, и предлага 
водата от това езеро на полубоговете и други почитаеми личности, или ако съблюдава 
пост и прилежно Ме обожава и помни, той със сигурност ще се избави от всички греховни 
реакции.  
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10.16.63 В страх от Гаруда, ти напусна острова Раманака и дойде да се прислониш в това 
езеро. Но понеже сега си белязан с отпечатъците от Моите нозе, Гаруда няма повече да се 
опитва да те изяде.  

10.16.64 Шукадева Госвами продължи: Мой скъпи царю, освободен от Бог Кришна, 
Върховната Божествена Личност, чиито дейности са удивителни, Калия се присъедини 
към съпругите му, които Го обожаваха с голяма радост и почит.  

10.16.65-67 Калия обожаваше Бога на вселената като Му поднасяше изящни одежди, 
заедно с огърлици, накити и други ценни украшения, прекрасни аромати и мехлеми, и 
голям гирлянд от лотосови цветове. След като така достави удоволствие на Бога, чийто 
флаг е белязан със символа на Гаруда, Калия почувства удовлетворение. Получавайки 
разрешение да си тръгне, Калия Го обиколи и Му отдаде почитания. Сетне, взимайки със 
себе си своите съпруги, приятели и деца, той се отправи към острова си в морето. В 
момента, в който Калия си тръгна, изначалното състояние на Ямуна незабавно бе 
възстановено – пречистена от отровата и пълна с нектарна вода. Това се случи по 
милостта на Върховният Бог, който бе проявил човекоподбна форма, за да се наслаждава 
на Своите забавления. 
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10.17.1 [Чувайки по какъв начин Бог Кришна наказа Калия,] цар Парикшит попита: Защо 
Калия напусна остров Раманака, обителта на змиите, и защо Гаруда бе толкова враждебен 
към него? 

10.17.2-3 Шукадева Госвами каза: За да избегнат да бъдат изядени от Гаруда, в миналото 
змиите бяха сключили споразумение с него, според което всяка от тях ще принася 
месечен налог в основата на едно дърво. О, могъщи царю Парикшит, така всеки месец 
редовно всяка змия щяла да носи приношенията си за могъщия носач на Вишну, като 
отплата срещу защита. 

10.17.4 Въпреки че всички останали змии надлежно принасяха своя налог на Гаруда, 
една змия – арогантната Калия, синът на Кадру – изяждаше всичките приношения преди 
Гаруда да може да ги получи. Така Калия пряко се противопостави на носача на Бог 
Вишну. 

10.17.5 О, царю, великият и могъщ Гаруда, който е много скъп на Върховния Бог, се 
разгневи, когато чу за това. В желанието си да убие Калия, той се спусна стремително към 
змията с шеметна скорост. 

10.17.6 Докато Гаруда бързо се снишаваше над него, Калия, който разполагаше с отровни 
оръжия, надигна множеството си глави да противодейства на атаката. Показвайки 
свирепите си езици и разширявайки ужасните си очи, Калия тогава ухапа Гаруда с 
отровните си зъби. 

10.17.7 Гневният син на Таркшя се движеше с изумителна скорост, отблъсквайки 
нападението на Калия. Този страховит могъщ носач на Бог Мадхусудана удари сина на 
Кадру с лявото си крило, което светеше като злато. 

10.17.8 Ударен от крилото на Гаруда, Калия бе извънредно объркан и се скри в едно 
езеро, свързано с река Ямуна. Гаруда не можеше да влезе в това езеро. Всъщност, дори не 
можеше да го доближи. 

10.17.9 Точно в това езеро Гаруда веднъж бе пожелал да се нахрани с риба, която в 
крайна сметка е неговата нормална храна. Въпреки че му било забранено от мъдреца 
Саубхари, който медитирал във водата, Гаруда се престрашил и чувствайки глад, грабнал 
рибата. 

10.17.10 Виждайки нещастието на наскърбените риби при смъртта на техния водач, 
Саубхари изрекъл следното проклятие смятайки, че извършва милостиво действие в 
полза на езерните обитатели. 

10.17.11 Ако някога Гаруда отново влезе в това езеро и яде риба тук, незабавно да загуби 
живота си! Това, което казвам е истината. 

10.17.12 От всички змии, само Калия научи за това и в страх от Гаруда се настани в това 
езеро на Ямуна. По-късно Бог Кришна го изкара от там. 

10.17.13-14 [Възобновявайки описанието на наказването на Калия от Кришна, Шукадева 
Госвами продължи:] Кришна се издигна от езерото, носейки божествен гирлянд, 
благоухания и одежди, покрити с много изящни скъпоценности и украсени със злато. 
Когато пастирите Го видяха, всичките се изправиха незабавно, точно както човек идва на 
себе си, след като е бил в несвяст. Изпълнени с голяма радост, те нежно Го прегръщаха. 
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10.17.15 Възвръщайки живота си, Яшода, Рохини, Нанда и всички останали пастирки и 
пастири отидоха при Кришна. О, потомъко на рода Куру, тогава дори изсъхналите 
дървета се съживиха. 

10.17.16 Бог Баларама прегръщаше непогрешимия Си брат и се смееше, знаейки за 
безграничността на енергиите на Кришна. Поради силни любовни чувства, Баларама 
повдигна Кришна в скута си и се взираше в Него постоянно. Кравите, биковете и младите 
телета също изпитваха най-висше удоволствие. 

10.17.17 Всички уважавани брахмани, заедно с жените си, се приближиха към Нанда 
Махараджа. Те му казаха, „Синът ти бе в прегръдките на Калия, но по силата на 
Провидението, сега Той е свободен.“ 

10.17.18 После брахманите посъветваха Нанда Махараджа, „За да си сигурен, че синът ти 
винаги ще е защитен от опасност, трябва да раздадеш благотворителност на 
брахманите.“ О, царю, Нанда Махараджа тогава с голяма радост и удовлетворение, им 
даде крави и злато като дарове. 

10.17.19 Извънредно щастливата майка Яшода, която бе изгубила сина си, а след това си 
Го бе възвърнала отново, Го взе в скута си. Тази свята жена плачеше с неспирни потоци 
от сълзи, докато Го прегръщаше непрестанно. 

10.17.20 О, най-добър сред царете [Парикшит], тъй като обитателите на Вриндавана 
бяха изнемощели от глад, жажда и умора, те заедно с кравите прекараха нощта там, 
лежейки покрай бреговете на Калинди. 

10.17.21 През нощта, докато всички жители на Вриндавана спяха, избухна огромен 
пожар в пресъхналата лятна гора. Пожарът обгради жителите на Враджа от всички 
страни и започна да ги обгаря. 

10.17.22 Тогава жителите на Враджа се събудиха, извънредно смутени от големия пожар, 
заплашващ да ги изпепели. Затова те се подслониха при Кришна, Върховния Бог, който 
чрез духовната си енергия се появи като обикновено човешко същество. 

10.17.23 [Жителите на Вриндавана казаха:] Кришна, Кришна, О, Господи на всички 
богатства! О, Рама, владетелю на безгранично могъщество! Този ужасен пожар ще 
погълне нас, Твоите предани! 

10.17.24 О, Господи, ние сме Твои истински приятели и отдадени. Моля Те, защити ни от 
този непреодолим смъртоносен пожар. Ние никога няма да можем да се откажем от 
лотосовите Ти нозе, които прогонват всеки страх. 

10.17.25 Виждайки своите отдадени толкова смутени, Шри Кришна, безкрайният Бог на 
вселената и владетел на безгранична сила, тогава погълна ужасния горски пожар. 
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10.18.1 Шукадева Госвами каза: Заобиколен от щастливите си другари, които постоянно 
Го славеха, Шри Кришна тогава влезе в селото Враджа, което бе украсено със стада от 
крави. 

10.18.2 Докато по този начин Кришна и Баларама се наслаждаваха на живота във 
Вриндавана под прикритието на обикновени пастирчета, постепенно лятото настъпваше. 
Този сезон не е много приятен за въплътените души. 

10.18.3 Въпреки това, тъй като Върховният Бог лично пребиваваше във Вриндавана 
заедно с Баларама, лятото прояви качествата на пролетта. Такива е особеността на 
земята на Вриндавана. 

10.18.4 Във Вриндавана високият шум на водопадите заглушаваше звука на щурците, и 
постоянно оросяваше дърветата, които разкрасяваха цялата област. 

10.18.5 Вятърът, носещ се над вълните на езера и реки, разнасяше цветния прашец на 
много лотоси и лилии, и разхлаждаше цялата област на Вриндавана. По този начин 
обитателите й не страдаха от горещината на изгарящото лятно слънце и сезонните 
изгарящи пожари. Всъщност Вриндавана изобилстваше от прясна зелена трева. 

10.18.6 С плискащите си вълни, дълбоките реки напояваха бреговете, като ги мокреха и 
наквасваха. По този начин лъчите на слънцето, които бяха страховити като изгаряща 
отрова, не можеха да изсушат влагата от земята или да изгорят зелената трева. 

10.18.7 Цветята красиво декорираха гората на Вриндаван, и много различни животни и 
птици я изпълваха със звуци. Пауните и пчелите пееха, кукувиците кукаха, а жеравите 
кряскаха. 

10.18.8 Възнамерявайки да се впусне в забавления, Бог Кришна, Върховният Господ, 
придружен от Бог Баларама, наобиколени от пастирчетата и кравите, навлязоха в гората 
на Вриндавана, докато Той свиреше на флейтата Си. 

10.18.9 Украсявайки се с млади листа, паунови пера, гирлянди, китки от напъпили 
цветове и разноцветни камъни, Баларама, Кришна и Техните приятели пастирчетата 
танцуваха, бореха се и пееха. 

10.18.10 Докато Кришна танцуваше, някои от момчетата пееха в съпровод, а други 
свиреха на флейти, каратали и биволски рогове, докато останалите се възхищаваха на 
танцуването Му. 

10.18.11 О, царю, полубоговете се престориха на пастири, точно като Кришна и 
Баларама, и както един театрален танцьор хвали друг, те Ги възхваляваха. 

10.18.12 Кришна и Баларама играеха с Техните приятели пастирчетата въртейки се 
вихрено, подскачайки, хвърляйки се, шляпайки с ръце и борейки се. Понякога Кришна и 
Баларама подръпваха за косите някои от пастирчетата. 

10.18.13 Докато другите момчета танцуваха, о, царю, Кришна и Баларама понякога пееха 
и свиреха в съпровод, а понякога двамата Богове ги хвалеха, казвайки, „Много добре! 
Много добре!“ 

10.18.14 Понякога пастичетата си играеха с плодове билва или кумбха, а понякога с 
шепи, пълни с плодове амалака. Друг път се гонеха с цел да се докоснат един друг, или се 
опитваха да се разпознават със завързани очи, а понякога имитираха животни и птици. 
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10.18.15 Понякога те подскачаха като жаби, правейки различни шеги, понякога се 
люлееха един друг на люлки, а понякога имитираха царско поведение. 

10.18.16 По този начин Кришна и Баларама играеха всякакви видове познати игри, 
докато се скитаха покрай реките, хълмовете, доловете, храсталаците, горичките и езерата 
на Вриндавана. 

10.18.17 Така докато Рама, Кришна и Техните приятели пастирчетата пасяха кравите 
във вриндаванската гора, демонът Праламба влезе между тях. Той беше се преобразил в 
облика на пастирче с намерението да отвлече Кришна и Баларама. 

10.18.18 Тъй като Върховният Бог Кришна, който се бе появил в династията Дашарха, 
вижда всичко, Той разбра кой беше демонът. Въпреки това Богът се престори, че приема 
демона за един от приятелите Си, докато в същото време обмисляше как да го погуби. 

10.18.19 Кришна, който познава всички видове игри и спортове, тогава събра заедно 
пастирчетата и каза следното: „Хей, пастирчета! Нека направим една игра! Да се разделим 
на два равни отбора.“ 

10.18.20 Пастирчетата избраха Кришна и Баларама за водачи на двата отбора. Някои от 
тях бяха на страната на Кришна, а други се присъединиха към Баларама. 

10.18.21 Момчетата играеха различни игри, в които едните носеха другите. В тези игри, 
победителите се качваха на гърбовете на загубилите, които трябваше да ги носят. 

10.18.22 По този начин, носени или носещи се един друг, и пасейки междувременно 
кравите, момчетата последваха Кришна към баняновото дърво, на име Бхандирака. 

10.18.23 Мой скъпи царю Парикшит, когато Шридама, Вришабха и други членове на 
групата на Баларама станаха победители, Кришна и Неговата група трябваше да ги носят. 

10.18.24 Победен, Върховният Бог Кришна носеше Шридама. Бхадрасена носеше 
Вришабха, а Праламба носеше Баларама, сина на Рохини. 

10.18.25 Смятайки Бог Кришна за непобедим, прочутият демон [Праламба] бързо 
пренесе Баларама далеч от мястото, където трябваше да остави своя пътник. 

10.18.26 Докато големият демон носеше Баларама, Богът стана тежък колкото голямата 
планина Сумеру, и Праламба трябваше да забави ход. Тогава той възвърна 
първоначалната си форма – тяло блестящо от златни украшения, наподобяващо облаци, 
обхванати от светкавици, докато носеха луната. 

10.18.27 Когато Бог Баларама, който носи плуг за оръжие, видя гигантското тяло на 
демона, докато той се носеше бързо в небето – с пламтящи очи, страховита коса, ужасни 
зъби, простиращи се до намръщените му вежди, и блясъка от неговите дрехи, корона и 
обици – Богът изглеждаше леко уплашен. 

10.18.28 Припомняйки си същинското положение, безстрашният Баларама разбираше, 
че демонът се опитва да Го отвлече и раздели от приятелите му. Тогава Богът се разяри и 
удари демона по главата с тежкия си юмрук, точно както Индра, царят на полубоговете, 
удря планината с неговото мълниеносно оръжие. 
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10.18.29 Ударена от юмрука на Баларама, главата на Праламба веднага се разцепи. 
Демонът повърна кръв, напълно загуби съзнание и със силен шум се строполи безжизнен 
на земята, като планина опустошена от Индра. 

10.18.30 Пастичетата бяха извънредно удивени как могъщият Баларама уби демона 
Праламба, и възклицаваха, „Отлично! Отлично!“ 

10.18.31 Те отправиха към Баларама много благословии и Го славеха подобаващо. 
Прегръщаха Го, обзети от екстатична любов, все едно се бе върнал от мъртвите. 

10.18.32 Когато прокълнатият Праламба бе убит, полубоговете бяха извънредно 
щастливи и посипваха Бог Баларама с гирлянди от цветя, възхвалявайки величието на 
делата Му. 
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10.19.1 Шукадева Госвами каза: Докато пастирчетата бяха напълно погълнати в игрите 
си, кравите им се отдалечиха. Те търсеха още трева и, останали без наблюдение, влязоха в 
една гъста гора. 

10.19.2 Преминавайки от една част на обширната гора в друга, козите, кравите и 
биволите попаднаха на място, обрасло с остри тръстики. От горещината на разгарящия се 
наблизо горски пожар те бяха прежаднели и в безпокойството си мучаха и блееха. 

10.19.3 Като не видяха кравите пред себе си, Кришна, Рама и приятелите Им пастирчета 
внезапно почувстваха вина, че ги бяха пренебрегнали. Момчетата търсеха навсякъде, но 
не успяха да ги открият. 

10.19.4 Тогава те започнаха да проследяват пътя им по отпечатъците, оставени от 
копитата им и опасаната и смачкана трева. Всички пастирчета бяха много притеснени, 
тъй като бяха изгубили препитанието си.  

10.19.5 В гората Мунджа пастирчетата най-накрая намериха ценните си крави, които се 
бяха загубили и мучаха жалостиво. След това момчетата, жадни и уморени, подкараха 
кравите обратно по пътя към дома. 

10.19.6 Върховният Бог призоваваше животните с глас, който отекваше като буреносен 
облак. Чувайки имената си, кравите се зарадваха и откликваха в отговор на Бога. 

10.19.7 Изведнъж от всички страни се разгоря огромен горски пожар, заплашвайки да 
погълне всички горски обитатели. Като колесничар, вятърът разпалваше пожара и 
разпръскваше страховити искри във всички посоки. И наистина, силният пожар се 
доближаваше с пламтящите си езици към всички подвижни и неподвижни създания. 

10.19.8 Кравите и пастирчетата, гледайки как горският пожар ги обгражда от всички 
страни, много се изплашиха. Тогава момчетата потърсиха закрила при Кришна и 
Баларама, подобно на тези, които обезпокоени от страха от смъртта се обръщат към 
Върховния Бог. Момчетата Им казаха следното. 

10.19.9 (Пастирчетата казаха:) О, Кришна! Кришна! Ти си най-могъщият! О, Рама! Ти, 
който си непобедим! Молим Ви спасете преданите Си, които са застрашени да изгорят в 
горския пожар и потърсиха спасение при Вас! 

10.19.10 Кришна! Без съмнение Твоите собствени приятели не трябва да загинат. О, Ти, 
който познаваш природата на всичко, ние Те приехме за наш Бог и сме души, които са Ти 
се отдали! 

10.19.11 Шукадева Госвами каза: След като изслуша жалостивите думи на приятелите 
Си, Върховният Бог Кришна Им отвърна: „Просто затворете очи и не се страхувайте.“ 

10.19.12 „Добре“ съгласиха се момчетата и в миг затвориха очите си. Тогава Върховният 
Бог, повелителят на цялото мистично могъщество, отвори устата Си и погълна ужасния 
пожар, избавяйки приятелите Си от опасността. 

10.19.13 Пастирчетата отвориха очи и с изненада откриха, че не само те и кравите бяха 
спасени от страховития горски пожар, но и че всички бяха пренесени обратно при 
дървото бхандира. 



Глава 19: Поглъщането на горския пожар 10.19.14 .. 10.19.16  

101 

 

10.19.14 Щом пастирчетата осъзнаха, че бяха спасени от горския пожар чрез мистичното 
могъщество на Бога, което се проявява посредством вътрешната Му енергия, те 
започнаха да си мислят, че Кришна би трябвало да е някой полубог. 

10.19.15 Вече бе късен следобед и Бог Кришна, придружен от Баларама, подкара кравите 
към къщи. Свирейки по необикновен начин на флейтата Си, Кришна се завърна в 
пастирското селце, съпроводен от приятелите Си пастирчета, които Го възхваляваха. 

10.19.16 Младите гопи се изпълниха с огромно удоволствие като видяха Говинда да се 
прибира вкъщи, понеже за тях дори и един миг без Неговото присъствие преминаваше 
като сто години. 
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10.20.1 Шукадева Госвами каза: След това пастирчетата разказаха с пълни подробности 
на жените във Вриндавана за удивителните действия на Кришна и Баларама в 
спасяването им от горския пожар и убиването на демона Праламба.  

10.20.2 По-възрастните пастири и съпругите им бяха изумени да чуят разказа им и 
стигнаха до заключението, че Кришна и Баларама би трябвало да са издигнати 
полубогове, които са се появили във Вриндавана.  

10.20.3 Бе дошло време за дъждовния сезон, който дарява живот и поддържа живите 
същества. В небето се разнесе гръм и проблесна светкавица. 

10.20.4 Небето бе покрито с плътни, синкави облаци, прорязвани от светкавици и 
проехтяващи от тътена на гръмотевиците. По този начин небето и присъщата му 
светлина бяха скрити, така както душата е обвита от трите проявления на материалната 
природа. 

10.20.5 С лъчите си в продължение на осем месеца слънцето поглъщаше един от 
даровете на земята под формата на вода. И сега, в подходящото време, слънцето започна 
да освобождава натрупаното богатство. 

10.20.6 Прорязвани от ярки светкавици, огромни облаци бяха разтърсвани и скупчвани 
от поривисти ветрове. Подобно на милостивите личности, те отдадоха съществуването си 
за удовлетворение на света. 

10.20.7 Земята бе съсухрена от лятната горещина, но бе отново изобилно напоена от 
бога на дъжда. Земята бе като някой, чието тяло бе изпосталяло от отречения с 
материална цел, но който отново се бе възстановил след като бе постигнал плодовете от 
въздържанието си. 

10.20.8 През дъждовния сезон, в тъмнината на здрача се забелязваха светулки, но не и 
звездите, точно както в епохата на Кали превесът на греховните дейности позволява на 
атеистични доктрини да засенчат истинското знание на Ведите. 

10.20.9 Жабите, които досега се бяха смълчали, изведнъж се разкрякаха когато чуха 
тътена, носещ се от дъждовните облаци. По същия начин учениците брахмани, които 
изпълняват утринните си задължения в мълчание започват да казват уроците си, когато 
учителят ги извика. 

10.20.10 Със започването на дъждовния сезон малките ручейчета, които бяха 
пресъхнали, започнаха да се изпълват с вода и да се отклоняват от течението си, като 
тялото, собствеността и парите на човек, подвластен на подтиците на сетивата. 

10.20.11 Свежо покаралата трева придаде изумрудено-зелен цвят на земята, насекомите 
индрагопа добавиха червеникав нюанс, а белите гъби внесоха и своята окраска и форми. 
Така земята заприлича на внезапно забогатял човек. 

10.20.12 С изобилието си от зърнени насаждения полята донесоха радост на жътварите. 
Но същите поля причиниха чувство на вина в сърцата на тези, които бяха твърде 
горделиви, за да се занимават със земеделие и не успяваха да проумеят как всичко се 
намира под контрола на Бога. 

10.20.13 Така както всички създания и на сушата, и във водата се възползваха от 
проливните дъждове и формите им станаха привлекателни и приятни за окото, така и 
отдаденият се разхубавява, когато е зает в служене на Върховния Бог. 
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10.20.14 В устията реките се сливаха бурно с океана, чиито вълни се издигаха под напора 
на ветровете, точно както умът на незрелия йоги се възбужда защото той все още е 
замърсен от похотта и привързан към обектите за сетивно наслаждение. 

10.20.15 Така както преданите, чиито умове са потопени във Върховния Бог, остават 
умиротворени дори и когато са изложени на най-различни опасности, така и планините 
по време на дъждовния сезон изобщо не бяха обезпокоени от повтарящите се удари на 
мълнии от дъждовните облаци. 

10.20.16 През дъждовния сезон непочистените пътища се затлачваха с трева и разни 
отломки, и ставаха труднопроходими. Те наподобяваха религиозни писания, които 
брахманите бяха спрели да изучават и така се изопачаваха и заличаваха с течение на 
времето. 

10.20.17 И макар че дъждовете са доброжелателни приятели на живите същества, 
светкавицата, непостоянна в пристрастията си, се появява от един облак в друг, подобно 
на похотлива жена, невярна дори и на достойни мъже. 

10.20.18 Когато извитият лък на Индра (дъгата) се появи в небето, в което все още 
прогърмяваше, той не изглеждаше като обикновен лък, тъй като бе без тетива. Подобно 
на това, когато Върховният Бог слиза в този свят, който е взаимодействие между 
материалните качества, Той се различава от обикновените хора, понеже остава 
недокоснат от материалните качества и напълно независим от всякакви материални 
условия. 

10.20.19 През дъждовния сезон луната бе прикрита от плътните облаци, но самите те 
бяха посребрени от лунните й лъчи. Така живите същества, попаднали в материалното 
съществуване, не могат да се проявят поради това, че са покрити с лъжливото его, а 
самото то е проникнато и осветено от съзнанието на чистата душа. 

10.20.20 Пауните се оживиха и започнаха да издават радостни звуци когато видяха 
задаващите се облаци, точно както хората, притеснени в семейния си живот, изпитват 
удоволствие, когато чистите отдадени на непогрешимия Върховен Бог ги посещават. 

10.20.21 Дърветата се бяха изтънили и съсухрили, но след като бяха напоени с прясната, 
дъждовна вода чрез корените си, възвърнаха разцвета си. Така този, чието тяло е 
изпосталяло и отслабнало от отречения, отново възстановява здравето и силата си след 
като се наслади на материалните обекти, придобити чрез това отречение. 

10.20.22 Жеравите продължаваха да обитават бреговете на езерата, макар че те бяха 
заливани през дъждовния сезон, точно както материалистите със замърсени умове 
винаги остават вкъщи, въпреки многото безпокойства там. 

10.20.23 Когато Индра изля дъждовете си, придошлите води пробиха защитните диги в 
полетата, така както в Кали-юга измамните теории на атеистите проникват през 
принципите на ведическите предписания. 

10.20.24 Облаците, тласкани от ветровете, изливаха нектарната си вода за 
благоденствието на живите същества, подобно на царете, които, посъветвани от 
свещенослужителите си брахмани, раздават подаяния на поданиците си. 
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10.20.25 Когато гората във Вриндавана се преобрази живописно, пълна със сочни фурми 
и плодове джамбу, Бог Кришна, заобиколен от кравите и приятелите Си пастирчета 
заедно с Баларама отиде там, за да се наслаждава. 

10.20.26 Кравите трябваше да се придвижват бавно заради натежалите си вимета, но те 
се втурнаха към Върховния Бог веднага щом ги повика и от привързаността им към Него 
бозките им се навлажниха. 

10.20.27 Богът видя жизнерадостните момичета, които живееха в гората, дърветата, от 
които се процеждаше сладостен сок и планинските водопади, чиито екот подсказваше, че 
наблизо имаше и пещери. 

10.20.28 Когато валеше Богът понякога се приютяваше в някоя пещера или в хралупата 
на дърво, за да си играе и яде коренчета и плодове. 

10.20.29 Бог Кришна приемаше ястието Си от сварен ориз и кисело мляко, приготвено 
вкъщи, в компанията на Бог Санкаршана и пастирчетата, които редовно се хранеха с Него. 
Всички те сядаха, за да се нахранят на голям камък покрай водата. 

10.20.30-31 Бог Кришна наблюдаваше доволните бикове, теленца и крави, лежащи и 
преживящи със затворени очи и забеляза, че кравите бяха изнурени от тежестта на 
препълнените си вимета. Възприемайки красотата и великолепието на дъждовния сезон 
във Вриндавана, непресъхващ източник на огромно щастие, Богът отдаде почитта Си на 
този сезон, който бе проявен от собствената Му вътрешна енергия. 

10.20.32 Докато Бог Рама и Бог Кешава си живееха така във Вриндавана, пристигна 
есента, когато небето е безоблачно, водата бистра, а ветровете приятни. 

10.20.33 Есента, която подновяваше лотосовите цветове, възстанови също и 
изначалната чистота на различните водоизточници, така както процесът на преданото 
служене пречиства умовете на провалилите се йоги, когато те отново се завърнат към 
него. 

10.20.34 Есента изчисти облаците от небето, позволи на животните да излязат на воля 
от тесните си скривалища, пресуши калта по земята и пречисти водата от замърсявания, 
по същия начин както любящото служене, отдадено на Бог Кришна, освобождава 
принадлежащите към четирите духовни подразделения от съпътстващи ги 
неприятности. 

10.20.35 Облаците, отдали цялата си вода, сияеха с пречистена светлина, като 
умиротворени мъдреци, които бяха изоставили всички материални стремежи и така се 
бяха освободили от склонността към грехове. 

10.20.36 През този сезон планините понякога даряваха чистата си вода, а друг път – не, 
точно както сведущите в трансцеденталната наука понякога споделят нектара на 
трансцеденталното знание, а друг път – не. 

10.20.37 Рибите, които плуваха във все по-плитката вода, изобщо не разбираха, че тя 
намалява, така както не особено интелигентните глави на семейства не виждат как 
времето, което им остава да живеят, се съкращава с всеки изминал ден. 

10.20.38 Точно както един нещастен бедняк, прекалено обсебен от семейния си живот 
страда, защото не може да подчини сетивата си, така и рибите, плуващи в плитката вода, 
бяха изложени на горещината от есенното слънце. 
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10.20.39 Постепенно калта по различни части от земята позасъхна и растенията 
преминаха стадия на незрялост, по същия начин, по който трезвомислещите мъдреци 
изоставят егоизма и обсебеността. Тези качества произтичат от това, което се различава 
от истинското Аз, а именно материалното тяло и страничните му производни. 

10.20.40 С настъпването на есента, океанът и езерата утихнаха, водата им застина, така 
както един мъдрец, прекратява всички материални дейности и спира да произнася 
ведическите мантри. 

10.20.41 По същия начин, по който практикуващите йога поставят сетивата си под строг 
контрол, за да възпрат съзнанието си от разпиляване навън посредством възбудените 
сетива, земеделците издигнаха здрави диги от пръст, за да задържат водата в оризовите 
си поля.  

10.20.42 Есенната луна облекчава всички създания от изтощението, причинено от 
слънчевите лъчи, така както мъдростта освобождава човек от страданието, породено от 
отъждествяването му с материалното тяло и както Бог Мукунда избавя жените на 
Вриндавана от безпокойството, възникнало след раздялата им с Него. 

10.20.43 Безоблачно, обсипано с ясни звезди, есенното небе сияеше ярко, като духовното 
съзнание на този, който непосредствено преживява същността на ведическите писания. 

10.20.44 Пълната луна сияеше в небето, заобиколена от звезди, точно както Шри 
Кришна, Повелителят на династията Яду, блестеше ослепително на земята, обкръжен от 
всички вришни. 

10.20.45 С изключение на гопите, чиито сърца бяха откраднати от Кришна, хората 
успяха да забравят страданията си посрещайки вятъра, който повяваше от изпълнената с 
цветя гора. Той не бе нито горещ, нито студен. 

10.20.46 Под влиянието на есента, всички крави, сърни, жени и женски птици бяха 
готови да заченат живот и бяха следвани от партньорите си, водени от желанието си за 
сексуално наслаждение, така както дейностите, извършвани в служене на Върховния Бог, 
неминуемо са следвани от всички благоприятни резултати.  

10.20.47 О, царю Парикшит, при изгрева на есенното слънце, лотосовите цветове се 
отвориха радостно, единствено без цъфтящите през нощта кумут, така както в 
присъствието на силен управник всички се изпълват с безстрашие, освен крадците. 

10.20.48 Във всички градчета и селца се организираха прекрасни празненства, на които 
се извършваше ведическо огнено жертвоприношение за почитане и опитване на първите 
стръкове от житните реколти, заедно с подобни обичаи, които следваха местните 
традиции. Така земята, обогатена с новопоникналите зърнени растения и най-вече 
разкрасена от присъствието на Кришна и Баларама, сияеше прекрасно като разширение 
на Върховния Бог. 

10.20.49 Търговците, мъдреците, царете и учениците брахмачари, които бяха принудени 
от дъжда да стоят на закрито, най-сетне бяха свободни да излязат навън и да се сдобият с 
желаното от тях, така както тези, които постигнат съвършенство в този живот могат, 
когато настъпи подходящото време, да напуснат материалното тяло и да постигнат 
съответните си духовни форми. 
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10.21.1 Шукадева Госвами каза: Вриндаванската гора бе изпълнена с бистри есенни 
потоци, разхлаждана от ароматни бризове с ухание на лотосови цветове, растящи в 
чистите езера. Непогрешимият Бог, придружен от Своите крави и пастирчета, навлезе в 
тази вриндаванска гора. 

10.21.2 Езерата, реките и хълмовете на Вриндавана ехтяха от звуците на влудените 
пчели и разклащането на цветните дървета от птичите ятата. В компанията на 
пастирчетата и Баларама, Мадхупати [Шри Кришна] навлезе в тази гора, и докато пасеше 
кравите, Той започна да свири на флейтата Си. 

10.21.3 Когато младите девойки в селото на пастирите Враджа чуха песента на флейтата 
на Кришна, която разбужда магията на Купидон, някои от тях поверително започнаха да 
описват качествата на Кришна на близките си приятелки. 

10.21.4 Младите пастирки започнаха да говорят за Кришна, но докато си припомняха 
дейности Му, о, царю, силата на Купидон завладяваше умовете им и те замлъкваха. 

10.21.5 Украсил главата Си с пауново перо и със сини цветя карникара зад ушите Си, 
облечен с жълта дреха, ярка като злато, и с гирлянд ваиджаянти на гърдите Си, Бог 
Кришна показваше трансценденталната Си форма на най-великия танцьор, докато 
навлизаше във вриндаванската гора, разкрасявайки я с отпечатъци от нозете Си. Той 
изпълваше отворите на флейтата Си с нектара на лотосовите Си устни, а пастирчетата 
възпяваха славата Му. 

10.21.6 О, царю, когато девойките от Враджа чуха звука на флейтата на Кришна, който 
пленява умовете на всички живи същества, те се прегърнаха една друга и започнаха да го 
описват. 

10.21.7 Младите пастирките казаха: О, приятелки, щастливи са наистина онези очи, 
които виждат красивите лица на синовете на Махараджа Нанда. Докато тези двама 
синове навлизат в гората, наобиколени от приятели Си, подкарвайки кравите пред Тях, 
Те държат флейтите до устните Си и поглеждат с любов жителите на Вриндавана. За тези, 
които имат очи, няма по-дивна гледка от тази. 

10.21.8 Облечени в прекрасни и разнообразни дрехи, върху които лежат гирляндите Им, 
и украсили се с паунови пера, лотоси, лилии, млади мангови филизи и китки от 
разцъфнали цветове, Кришна и Баларама сияят величествено начело в компанията на 
пастирчетата. Понякога припявайки, Те изглеждат точно като най-добри танцьори, 
излизащи на театрална сцена.  

10.21.9 Мои скъпи гопи, какви ли благоприятни дейности трябва да е изпълнявала 
флейтата, за да се наслаждава свободно на нектара от устните на Кришна, и да оставя 
само жаждата за този вкус на нас, гопите, за които всъщност е предвиден този нектар! 
Предците на флейтата, бамбуковите дървета, проливат сълзи на щастие. Майка й, реката, 
на чийто брегове бамбукът е поникнал, тържествува, докато нейните разцъфнали 
лотосови цветове стоят изправени като настръхнали (в екстаз) коси. 

10.21.10 О, приятелки, Вриндавана увеличава славата на земята, тъй като се е сдобила 
със съкровището на лотосовите нозе на Кришна, сина на Деваки. Пауните танцуват в 
екстаз, когато чуят флейтата на Говинда, а останалите живи същества са зашеметени, 
съзиращи ги от околните възвишения. 
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10.21.11 Благословени са всички тези неразсъждаващи елени, защото те се приближиха 
до сина на Махараджа Нанда, който е облечен великолепно и свири на Своята флейта. И 
наистина, и кошутата, и еленът обожаваха Господа, с погледи пълни с любов и нежност. 

10.21.12 Красотата и характерът на Кришна карат всяка жена да ликува. Действително, 
когато съпругите на полубоговете, преминаващи върху летателни апарати със съпрузите 
си, Го зърнат и чуят звучната песен на флейтата Му, сърцата им биват пронизани от 
Купидон, и те толкова се самозабравят, че цветята падат от косите им, а коланите им се 
разхлабват. 

10.21.13 Използвайки ушите си като съдини, кравите пият от нектара на песента на 
флейтата, леещ се от устата на Кришна. А теленцата, с усти пълни с мляко от виметата на 
майките си, стоят притихнали и съзерцават Говинда с изпълнените си със сълзи очи, и Го 
прегръщат в сърцата си. 

10.21.14 О, майко, в тази гора всички птици са кацнали нависоко по красивите клони на 
дърветата, за да виждат Кришна. Със затворени очи, те просто слушат в тишина сладките 
вибрации на Неговата флейта, и не са привлечени от никакъв друг звук. Със сигурност 
тези птици са на нивото на великите мъдреци. 

10.21.15 А когато реките чуват песента на флейтата на Кришна, умовете им започват да 
Го желаят, и по този начин потоците на теченията им се раздвижват, образувайки 
водовъртежи. И тогава с ръцете на вълните си реките прегръщат лотосовите нозе на 
Мурари, притискайки се до тях и Му поднасят лотосовите си цветове. 

10.21.16 В компанията на Баларама и пастирчетата, Бог Кришна непрестанно свири на 
флейтата Си, докато води на паша животните на Враджа, дори под горещото лятно 
слънце. Виждайки това, облакът в небето се разстила в знак на любов. Извисил се високо, 
той прави сянка на своя приятел с тялото си, с чадър направен от множество капки вода 
във формата на цветчета. 

10.21.17 Местните жени от областта на Вриндавана са смутени от похот, когато съзират 
тревата със следи от червеникав прах от кункума. Напомнящ цвета на лотосовите нозе на 
Кришна, този прах е паднал от украсата на гърдите на Неговите любими. И когато 
местните жени го натъркват по лицата и гърдите си, те са напълно удовлетворени и 
всички тревоги ги напускат. 

10.21.18 От всички отдадени, хълмът Говардхана е най-добрият! О, скъпи приятелки, 
този хълм осигурява на Кришна и Баларама, и на Техните телета, крави и пастирчета, 
всичко необходимо - питейна вода, мека трева, пещери, плодове, цветя и зеленчуци. По 
този начин хълмът поднася своите почитания към Бога. Докоснат от лотосовите нозе на 
Кришна и Баларама, хълмът Говардхана тържествува.  

10.21.19 Мои скъпи приятелки, докато Кришна и Баларама минават през гората с 
Техните приятели пастирчетата, водейки кравите Си, те носят въжета, с които връзват 
кравите по време на доене. Когато Бог Кришна свири на флейтата Си, тази сладка музика 
кара подвижните живи същества да застиват замаяни на място, а неподвижните да 
трептят в екстаз. Това е наистина възхитително. 

10.21.20 Разказвайки си една на друга игривите забавления на Върховния Бог, докато 
Той се скиташе из гората на Вриндавана, гопите напълно се вглъбиха в мисли за Него. 
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10.22.1 Шукадева Госвами каза: По време на първия зимен месец, младите неомъжени 
девойки от Гокула дадоха обет да се покланят на богинята Катяяни. През целия месец те 
ядоха само кхичри без подправки. 

10.22.2-3 О царю, призори след като се окъпеха във водите на Ямуна, девойките правеха 
от пръст изображение на Дурга и й се покланяха, поднасяха сандалова паста и други 
дарове, разкошни и най-обикновени: лампи, плодове и цветя, ядки, млади листа, 
ароматни гирлянди и благовония. 

10.22.4 Покланяйки се на богинята, всяка от девойките повтаряше следната мантра: „О 
богиньо Катяяни, о велика енергия на Бога, притежаваща огромно мистично могъщество, 
о всесилна повелителко, моля те, направи така, че синът на Махараджа Нанда да стане 
мой мъж. Почтително се прекланям пред теб”. 

10.22.5 В продължение на цял месец момичетата изпълняваха своя обет. Потънали в 
мисли за Кришна, те се покланяха на богинята Бхадракали и в ума им имаше само едно 
желание: "Нека синът на Нанда стане мой мъж". 

10.22.6 Всеки ден те ставаха по изгрев. Викаха се една друга по име, хващаха се за ръце и 
тръгваха към Калинди /Ямуна/ да извършват ритуално измиване. По пътя високо пееха 
песни в прослава на Кришна. 

10.22.7 Веднъж, те дойдоха на брега на реката, както обикновено свалиха облеклото си и 
започнаха да си играят във водата, прославяйки Кришна. 

10.22.8 Кришна, Върховният Бог, повелителят на всички, които притежават мистични 
сили, знаеше какво правят гопите и затова, искайки да възнагради момичетата за 
техните старания, се появи на това място, съпроводен от Своите млади приятели. 

10.22.9 Събирайки в наръч дрехите на момичетата, Той бързо се изкатери на върха на 
едно дърво кадамба и, смеейки се гръмко заедно със Своите спътници, се обърна към 
момичетата с шеговити думи.  

10.22.10 [Бог Кришна каза:] Скъпи Мои момичета, ако обичате, заповядайте всяка да си 
вземе дрехите. Не смятам да се шегувам с вас, тъй като виждам, че суровата аскеза ви е 
изтощила. 

10.22.11 Никога досега в живота Си не съм лъгал и тези момчета знаят това. О красавици 
със стройни фигури, моля, идвайте насам всички заедно или една по една и си взимайте 
дрехите. 

10.22.12 Когато гопите видяха, че Кришна се шегува с тях, сърцата им се преизпълниха с 
любов към Него. Те започнаха да се споглеждат помежду си, да се смеят и шегуват 
въпреки притеснението си, но все пак не излизаха от водата. 

10.22.13 Шеговитите думи на Шри Говинда завъртяха главите на момичетата. Но 
стоейки до шия в студената вода, те скоро премръзнаха. Треперейки от студ, гопите се 
обърнаха към Кришна със следните думи. 

10.22.14 [Гопите казаха:] Драги Кришна, не постъпвай с нас нечестно! Ние знаем, че Ти 
си син на почтения Нанда и че всички във Враджа Те уважават. Освен това ние Те 
обичаме. Моля Те, върни ни дрехите – вече треперим от студ. 
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10.22.15 О Шямасундара, ние сме Твои слугини и ще направим всичко, което пожелаеш, 
но първо ни върни дрехите. Ти прекрасно познаваш всички религиозни заповеди. Ако не 
си получим дрехите, ще трябва да се оплачем от Теб на царя. Хайде, пожали ни!  

10.22.16 Върховният Бог каза: Ако наистина сте решили да Ми служите и да правите 
всичко, каквото ви кажа, идвайте тук една по една с невинна усмивка на лицето и си 
взимайте дрехите. Ако не Ме послушате нищо няма да ви дам. А царят дори да се 
разсърди, какво може да Ми направи? 

10.22.17 Тогава, треперейки от студ, всички момичета излязоха от водата, прикривайки 
с ръце интимните си части. 

10.22.18 Като видя колко са смутени гопите, Богът остана доволен от тяхната чиста и 
вярна обич. Като преметна през рамо дрехите им, Той се усмихна и нежно им заговори. 

10.22.19 [Бог Кришна каза:] Извършвайки своя обет, вие влязохте в реката голи и така 
оскърбихте полубоговете. За да изкупите това прегрешение, ще се наложи да им 
покажете почитанието си като допрете събраните си длани към главата. След това ще 
можете да получите дрехите си. 

10.22.20 Като премислиха думите на Бог Ачюта, младите девойки на Враджа се 
съгласиха, че влизайки в реката голи са нарушили своя обет. И понеже не искаха 
досегашните им усилия да отидат напразно, те решиха да изкупят греха си и се 
поклониха на Кришна, крайната цел на всички благочестиви постъпки. 

10.22.21 Като ги видя да Му се покланят така, Върховният Бог, синът на Деваки, 
почувства към тях състрадание и доволен от постъпката им, им върна дрехите. 

10.22.22 Независимо, че Кришна излъга гопите, накара ги да се откажат от своята 
срамежливост, присмя им се, отне им дрехите и се отнесе с тях като с кукли, те все пак не 
Му се разсърдиха. Напротив, бяха щастливи, че са в компанията на Своя възлюбен. 

10.22.23 Очарованите от Кришна гопи най-много от всичко на света искаха постоянно да 
са с Него. Затова, дори вече облечени, те не помръдваха от местата си, а продължаваха да 
си стоят, плахо гледайки своя възлюбен. 

10.22.24 Върховният Бог видя, колко са решителни девойките в изпълнението на своя 
обет. Знаейки също така, че гопите желаят да се докоснат до Неговите лотосови нозе, Бог 
Дамодар /Кришна/ им каза следните слова. 

10.22.25 [Бог Кришна каза:] О безгрешни девойки, Аз знам, че истинската цел на обета ви 
е да Ме обожавате. Доволен съм от вашите намерения и желанието ви непременно ще се 
изпълни.  

10.22.26 В сърцето на този, който постоянно мисли за Мен, никога не пониква желанието 
за чувствени удоволствия, точно както не покълват обгорелите от слънцето и сварени 
зърна ечемик. 

10.22.27 А сега, девойки, върнете се във Враджа. Вашето желание ще се изпълни, тъй 
като през предстоящите нощи вие ще се наслаждавате на Моята компания – нали точно 
затова, о чисти сърца, вие се покланяхте на богинята Катяяни. 
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10.22.28 Шукадева Госвами каза: Като получиха такива наставления от Върховния Бог, 
младите девойки, чието желание се бе изпълнило, с голямо усилие си тръгнаха към 
Враджа; по пътя те си мислеха за лотосовите стъпала на Бога. 

10.22.29 Известно време след това Бог Кришна, синът на Деваки, заедно с момчетата-
пастири и по-големия си брат Баларама подкараха кравите на паша и отидоха далече от 
Вриндаван. 

10.22.30 Когато жегата стана непоносима, виждайки как дърветата като чадъри Го 
защитават от препичащите слънчеви лъчи, Бог Кришна се обърна към Своите другари 
със следните думи.  

10.22.31-32 [Бог Кришна каза:] О Стока-Кришна и Амшу, о Шридама, Субала и Арджуна, о 
Вришабха, Оджасви, Вишала, Девапрастха и Варутхапа, погледнете само тези дървета, от 
които няма по-благополучни. В действителност те жертват себе си заради благото на 
другите, защитавайки ни от вятъра, дъжда, жегата и снега, докато самите те търпеливо 
понасят всяко лошо време. 

10.22.33 Погледнете на тези дървета – те дават всичко необходимо на всеки! Животът 
им не минава напразно. Тяхното поведение е като поведението на великите хора, понеже 
нито един нуждаещ се не си тръгва от дървото с празни ръце. 

10.22.34 Тези дървета изпълняват всички желания, давайки на всеки своите листа, 
цветя, плодове, сянка, кора и дървесина. Дори техният аромат, сок, пепел, дървесно 
влакно и млади кълнове служат на другите. 

10.22.35 Дълг на всяко живо същество е да действа за благото на другите чрез своя 
живот, имуществото си, разума и речта си. 

10.22.36 Преминавайки през гъсталаците от горски дървета, чиито клони се превиваха 
под тежестта на зрели плодове, цветове, листа и млади кълнове, Бог Кришна стигна до 
река Ямуна. 

10.22.37 Пастирчетата напоиха кравите с чиста, прохладна, лековита вода от Ямуна. О 
царю Парикшит, след това самите пастирчета се напиха до насита с тази сладка вода. 

10.22.38 След това, о царю, кравите започнаха да пощипват трева в една горичка на 
брега на Ямуна, а момчетата ги наглеждаха. Скоро обаче, изгладнели, те се обърнаха към 
Кришна и Баларам със следните думи. 
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10.23.1 Пастирчетата казаха: О Рама, Рама, Силноръки! О, Кришна, покорителю на 
нечестивите! Ние сме измъчвани от глад и Ти трябва да направиш нещо. 

10.23.2 Шукадева Госвам каза: Така помолен от пастирчета, Върховният Бог, синът на 
Деваки, отговори по следния начин, желаейки да удовлетвори някои от Своите отдадени, 
които бяха съпруги на брахмани". 

10.23.3 [Бог Кришна каза:] Моля, отидете при жертвената арена, където група от 
брахмани, вещи във ведическите предписания, сега извършват жертвоприношението 
Ангираса, за да се издигнат до рая. 

10.23.4 Когато отидете там, скъпи мои пастирчета, просто помолете за малко храна. 
Назовете името на Моя брат, Върховния Бог Баларама, а също и Моето име и обяснете, че 
сте изпратени от нас. 

10.23.5 Посъветвани така от Върховният Бог, пастирчета отидоха там и изразиха своята 
молба. Те застанаха пред брахманите с длани, допрени в молитва и след това се проснаха 
на земята, за да им отдадат почитания. 

10.23.6 [Пастирчета казаха:] О земни богове, моля ви, чуйте ни. Ние, пастирчета, 
изпълняваме заповедите на Кришна и сме изпратени тук от Баларама. Желаем ви всичко 
добро. Моля, уважете пристигането ни. 

10.23.7 Бог Рама и Бог Ачюта се грижат за кравите \си недалеч от тук. Те са гладни и ви 
молят да им дадете малко от вашата храна. Затова, о брахмани, най-добри сред 
познавачите на религията, ако имате вяра, моля дайте малко храна за тях. 

10.23.8 Освен в промеждутъка между инициирането на извършителя на 
жертвоприношението и действителната жертва на животното, о най-чисти брахмани, не е 
осъдително дори за посветения да вземе от храната, поне в жертвоприношенията, 
различни от Саутрамани. 

10.23.9 Брахманите чуха молбата на Върховният Бог, но не й обърнаха внимание. 
Всъщност, те бяха пълни с дребнави желания и заплетени в сложните ритуали. Въпреки 
че се смятаха за напреднали във ведическото знание, те всъщност бяха неопитни глупци. 

10.23.10-11 Въпреки че елементите на жертвоприношението - място, време, специални 
принадлежности, мантри, ритуали, свещеници, огньове, полубогове, изпълнител, 
предлагане и все още невидими благотворни резултати - са просто аспекти на Неговите 
съвършенства, брахманите видяха Бог Кришна като обикновен човек, поради своята 
изкривена интелигентност. Те не успяха да разпознаят в него Върховната Абсолютна 
Истина, непосредствено проявената Божествена Личност, която материалните сетива 
обикновено не могат да възприемат. Така, объркани от фалшивото отъждествяване със 
смъртното тяло, те не му отдадоха подобаваща почит. 

10.23.12 Когато брахманите не отговориха дори с едно просто "да" или "не", о 
покорителю на враговете [Парикшит], пастирчета се върнаха разочаровани при Кришна 
и Рама, и разказаха какво бе станало. 

10.23.13 Изслушвайки какво се бе случило, Върховният Бог, Господарят на вселената, 
просто се засмя. След това Той отново се обърна към пастирчета, показвайки им как 
хората постъпват в този свят. 



10.23.14 .. 10.23.26 Шримад Бхагаватам, Песен 10 

116 

 

10.23.14 [Бог Кришна каза:] Кажете на съпругите на брахманите, че съм дошъл тук с Бог 
Санкаршана. Те със сигурност ще ви дадат всичката храна, която желаете, понеже са 
много привързани към Мен и, всъщност, умът им е насочен само в Meн. 

10.23.15 След това пастирчета отидоха в къщата, където бяха отседнали съпругите на 
брахманите. Там момчетата видях тези целомъдрени дами да седят, красиво нагиздени с 
изящни накити. Покланяйки се на браминските съпруги, момчетата се обърнаха към тях с 
цялото си смирение. 

10.23.16 [Пастирчета казаха:] Почитания на вас, жени на учените брахмани. Моля, чуйте 
нашите думи. Ние сме изпратени тук от Бог Кришна, който минава недалеч от тук. 

10.23.17 Той извървя дълъг път с пастирчета и Господ Баларама, грижейки се за 
кравите. Сега е гладен, така че някаква храна трябва да бъде дадена за Него и другарите 
Му. 

10.23.18 Съпругите на брахманите винаги бяха нетърпеливи да видят Кришна. Техните 
умове бяха очаровани от разказите за Него. Веднага щом чуха, че е дошъл, те много се 
развълнуваха. 

10.23.19 Взимайки големи съдове с четири вида храни, изобилстващи на фини вкусове и 
аромати, всички дами излязоха да посрещнат своя любим, точно както реките текат към 
морето. 

10.23.20-21 Въпреки че техните съпрузи, братя, синове и други роднини се опитаха да 
им забранят да тръгнат, надеждата им да видят Кришна, подхранена от многобройните 
разкази, които бяха слушали за Неговите трансцедентални качества, надделя. По 
поречието на река Ямуна, в една градина, украсена с пъпките на дърветата ашока, те Го 
видяха да се разхожда в компанията на пастирчета и на Своя по-голям брат, Баларама. 

10.23.22 Цветът на кожата Му беше тъмносин, а дрехата му - златна. Закичен с пауново 
перо, цветни минерали, напъпили клончета и гирлянда от горски цветя и листа, Той беше 
облечен точно като танцьор на сцена. Едната Му ръка почиваше на рамото на един 
приятел, а с другата въртеше лотос. Лилии украсяваха ушите Му, косата Му падаше над 
страните Му, а лотосоподобното Му лице се усмихваше. 

10.23.23 O господарю на хората, от дълго време тези браминки бяха слушали за Кришна, 
своя любим и славата Му бе станала постоянно украшение на ушите им. Всъщност, 
техните умове бяха непрекъснато обсебени от Него. През отворите на очите си сега те Го 
принудиха да влезе в сърцата им, и след това дълго Го прегръщаха там. По този начин 
най-накрая се избавиха от болката на раздялата с Него, точно както мъдреците се 
отървават от тревогата на фалшивото его, прегръщайки най-дълбокото си съзнание. 

10.23.24 Бог Кришна, който е свидетел на мислите на всички същества, разбра как тези 
дами са се отказали от всички земни надежди и са дошли тук просто, за да Го видят. Той 
се обърна към тях с усмивка на лицето си. 

10.23.25 [Бог Кришна каза:] Добре дошли, о, най-щастливи сред жените. Моля, седнете и 
се настанете удобно. Какво мога да направя за вас? Това, че сте дошли тук, за да Ме 
видите, ви прави чест. 
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10.23.26 Разбиращите личности, които виждат истинският си интерес, извършват 
безкористно и непрекъснато предано служене директно към Мен, защото съм най-скъпия 
на душата. 

10.23.27 Само благодарение на връзката ни с душата нашият дъх, интелект, ум, 
приятели, тяло, жена, деца, богатство и така нататък също са ни скъпи. Затова има ли 
нещо, което би могло да ни бъде по-скъпо, отколкото самата ни душа? 

10.23.28 Вие трябва да се върнете при жертвената арена, защото съпрузите ви, учените 
брахмани, са семейни и се нуждаят от вашата помощ, за да завършат съответните 
жертвоприношения. 

10.23.29 Съпругите на брахманите отговориха: O Всемогъщи, умоляваме Те, не говори 
такива жестоки думи. Вместо това трябва да изпълниш обещанието си, че винаги ще 
отвръщаш на чувствата на Своите предани. Сега, когато сме постигнали Твоите лотосови 
нозе, ние просто желаем да останем тук, в гората, така че да можем да носим върху 
главите си гирлянди от листица туласи, които небрежно си подритнал с лотосовите си 
нозе. Ние сме готови да се откажем от всички материални взаимоотношения. 

10.23.30 Нашите съпрузи, бащи, синове, братя, други роднини и приятели вече няма да 
ни приемат обратно и как може някой друг да пожелае да ни даде подслон? Заради това, 
че сме се отдали в Твоите лотосови нозе и няма къде другаде да отидем, молим Те, о 
покорителю на враговете, удовлетвори желанието ни. 

10.23.31 Върховният Бог отговори: Бъдете спокойни! Нито мъжете ви ще се окажат от 
вас, нито бащите ви, братята, синовете, другите ви роднини или хората като цяло. Аз 
лично ще ги посъветвам за ситуацията. Всъщност, дори полубоговете ще изразят своето 
одобрение от постъпката ви. 

10.23.32 Ако останете тук и общувате с Мен, това със сигурност няма да удовлетвори 
хората в този свят, нито пък ще бъде най-добрият начин да увеличите любовта си към 
Мен. По-скоро, трябва да съсредоточите умовете си върху Мен и много скоро ще ме 
постигнете. 

10.23.33 Просто като слушате за Мен, като съзерцавате Моята форма като мурти, 
медитирайки върху Мен и възпявайки имената и славата Ми, обичта ви към Мен ще 
нараства, а не чрез физическа близост. Затова, моля ви, върнете се по домовете си. 

10.23.34 [Шрила Шукадева Госвами каза:] Посъветвани така, съпругите на брахманите 
се върнаха на мястото за жертвоприношения. Брахманите не намериха вина у жените си 
и заедно с тях завършиха жертвоприношението. 

10.23.35 Една от дамите бе насила задържана от съпруга си. Когато чу другите да 
описват Върховния Бог Кришна, тя Го прегърна в сърцето си и се отказа от материалното 
си тяло - основата на обвързването с материалните дейности. 

10.23.36 Говинда, Върховната Личност, нахрани пастирчета с тези четири вида храна. 
Сетне всемогъщият Бог сам си взе от гозбите. 

10.23.37 Така Върховният Бог, които се явява като човешко същество, за да покаже 
забавленията си, подражаваше на дейностите в човешкото общество. Той се 
наслаждаваше да доставя удоволствие на кравите, на приятелите си пастирите и на 
пастирките с красотата, думите и делата си. 
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10.23.38 След това брахманите дойдоха на себе си и започнаха силно да се разкайват. Те 
мислеха, "Ние сме съгрешили, защото отхвърлихме искането на двамата Господари на 
вселената, които привидно се явиха като обикновени човешки същества". 

10.23.39 Като видяха чистотата на съпругите си, трансценденталната им преданост към 
Бог Кришна, Върховната Личност, и собствената си липса на отдаденост, брахманите бяха 
много наскърбени и започнаха да се проклинат. 

10.23.40 [Брахманите казаха:] Да вървят по дяволите трикратно ни раждане, обета ни за 
полово въздържание и нашата голяма ученост! Да вървят по дяволите аристократичния 
ни произход и опитността ни в ритуалите на жертвоприношенията! Всички те са 
осъдителни, защото се държахме враждебно към трансцеденталната Божествена 
Личност. 

10.23.41 Илюзорната енергия на Върховният Бог със сигурност обърква дори великите 
мистици, какво да говорим за нас. Като брахмани от нас се очаква да бъдем духовни 
учители от всички класи хора, но ние бяхме заблудени относно истинският ни интерес. 

10.23.42 Вижте неограничената любов, която тези жени са развили към Бог Кришна, 
духовния учител на цялата вселена! Тази любов е скъсала за тях оковите на смъртта - 
тяхната привързаност към семейния живот. 

10.23.43-44 Тези жени никога не са били подложени на пречистващите ритуали на два 
пъти родените, нито са живели като брахмачари в ашрама на духовен учител, нито пък са 
изпълнявали аскетизъм, разсъждавайки върху природата на аза, следвайки етикета за 
чистота, нито са се ангажирали в благочестиви ритуали. Независимо от това, те имат 
непоколебима посветеност към Бог Кришна, чиято слава се възпява от възвишените 
химни на Ведите и който е върховен владетел на всички господари на мистичната сила. 
От друга страна, ние не разполагаме с такава преданост към Бога, въпреки че сме 
изпълнявали всички тези процеси. 

10.23.45 Наистина, увлечени в своите семейни дела, ние напълно се отклонихме от 
истинската цел на живота. Но сега вижте как Господ, чрез думите на тези прости 
пастирчета, ни напомни за крайната цел на всички истински трансценденталисти. 

10.23.46 Иначе защо на Всевишният - всяко желание на когото е вече изпълнено, и който 
е господар на освобождението и всички други трансцедентални благословии - Му е 
необходимо да поиска това от нас, които винаги се намираме под властта Му? 

10.23.47 Надявайки се на докосне Неговите лотосови нозе, богинята на щастието 
постоянно Го обожава, загърбвайки всичко друго и отказвайки се от своята гордост и 
непостоянство. Това, че Той проси, несъмнено е учудващо за всички. 

10.23.48-49 Всички аспекти на жертвоприношението - благоприятното местоположение 
и времето, различните атрибути и принадлежности, ведическите химни, предписаните 
ритуали, свещениците и жертвените огньове, полубоговете, патрона на 
жертвоприношението, жертвеното предлагане и получените благочестиви резултати - 
всички те са просто проявления на Неговите съвършенства. И все пак, въпреки че бяхме 
чули, че Върховната Личност, Вишну, Господаря на всички мистични владетели, е приел 
раждане в династията Яду, бяхме толкова глупави, че не можахме да разпознаем в 
Кришна тази личност. 
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10.23.50 Нека отдадем почитанията си на Бог Кришна, Върховната Личност. Неговата 
интелигентност никога не е объркана, докато ние, заблудени от илюзорната Му енергия, 
скитаме по пътищата на плодоносната дейност. 

10.23.51 Бяхме объркани от илюзорната енергия на Бог Кришна и затова не можахме да 
разберем Неговото въздействие като изначалната Личност. Сега се надяваме, че Той 
милостиво ще прости оскърблението ни. 

10.23.52 Размишлявайки така върху греха, който бяха извършили, пренебрегвайки Бог 
Кришна, те нямаха търпение час по-скоро да Го видят. Но, страхувайки се от Цар Камса, 
брахманите не посмяха да отидат във Враджа. 
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10.24.1 Шукадева Госвами каза: Стоейки на същото това място заедно с брат си Баладева, 
Бог Кришна случайно видя пастирите, забързани да правят приготовления за 
жертвоприношение на Индра. 

10.24.2 Тъй като е всезнаещата Свръхдуша, Бог Кришна разбра как стоят нещата, но при 
все това запита смирено по-възрастните, начело с Неговия баща, Нанда Махарадж. 

10.24.3 [Бог Кришна каза:] Мой скъпи татко, милостиво ми обясни с каква цел е всичкото 
това твое огромно усилие? Какво е предназначено да постигне? Ако е някаква ритуална 
жертва, за чие удовлетворение е предназначена и по какъв начин ще бъде извършена? 

10.24.4 Моля те, разкажи ми за това, тате! Имам голямо желание да науча и съм готов да 
слушам със силна вяра. Несъмнено никакви тайни не бива да пазят онези свети хора, 
които гледат на всички като на себе си, които не правят разлика между „мое” и „чуждо" и 
не вземат под внимание кой е приятел, кой враг, и кой неутрален. 

10.24.5 Неутралният може да бъде избягнат като враг, но приятеля трябва да считаш за 
същия като самия теб. 

10.24.6 Когато хората в този свят извършват дейности, понякога разбират какво вършат, 
а друг път не. Онези, които знаят какво правят, постигат успех в делата си, докато 
невежите не успяват. 

10.24.7 След като така стоят нещата, трябва ясно да ми обясниш тези свои 
ритуалистични усилия. Дали това е церемония, основаваща се на наставленията в 
писанията или е просто някакъв обичай на светското общество? 

10.24.8 Нанда Махарадж отвърна: Великият Бог Индра е господарят на дъжда. Облаците 
са негови лични представители и пряко носят дъжд, който дарява щастие и препитание 
на всички живи същества. 

10.24.9 Не само ние, скъпи сине, но и много други хора обожават него – бога и господаря 
на дъждовните облаци. Поднасяме му зърно и други предмети на обожание, произведени 
по собствената му милост, изляна под формата на дъжд. 

10.24.10 Приемайки остатъците от жертвоприношенията, извършени за Индра, хората 
поддържат живота си и осъществяват трите цели – религиозност, икономическо 
благоденствие и сетивно наслаждение. Така чрез Бог Индра постигат плодове и успех 
трудолюбивите хора. 

10.24.11 Този религиозен принцип се основава на здрава традиция. Всеки, който го 
отхвърля от похот, враждебност, страх или алчност несъмнено няма да бъде постигнат от 
добра съдба. 

10.24.12 Шукадева Госвами каза: Когато Бог Кешава (Кришна) изслуша думите на своя 
баща, Нанда, и на останалите възрастни жители на Враджа, Той отвърна на баща си по 
следния начин, за да събуди гняв у Бог Индра. 

10.24.13 Бог Кришна каза: Живото същество се ражда по силата на карма и единствено 
по силата на карма среща гибелта си. Неговите щастие, нещастие, страх и чувство за 
сигурност до едно възникват от ефектите на карма. 

10.24.14 Дори да има някакъв върховен господар, който дарява на всички други 
последиците от дейностите им, той също трябва да зависи от делата на извършителите. В 
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крайна сметка, не може да става и въпрос да даряваш плодовете от дейността ако 
плодоносната дейност не е била извършена. 

10.24.15 Живите същества в този свят са принудени да преживяват последиците от 
собствените си предишни дела. Щом Бог Индра не може по никакъв начин да промени 
съдбата на човешките същества, която е породена от собствената им природа, защо 
хората трябва да го обожават? 

10.24.16 Всеки се намира под властта на собствената си обусловена природа и е 
принуден да я следва. Цялата тази вселена, с всичките й полубогове, демони и човешки 
същества, се основава на обусловената природа на живите създания. 

10.24.17 Тъй като карма е причината живото същество да приема, а сетне на свой ред да 
изоставя различни низши и висши материални тела, именно карма е неговият враг, 
приятел, неутрален свидетел, духовен учител и всевластен господар. 

10.24.18 Затова човек сериозно трябва да обожава самата работа. Той трябва да остава в 
позицията, съответстваща на природата му, и да изпълнява собствения си дълг. 
Всъщност онова, с чиято помощ можем да живеем добре, в действителност е нашето 
обожавано божество. 

10.24.19 Ако едно нещо поддържа живота ни, а ние приемаме подслон в нещо друго, как 
бихме могли да постигнем някаква полза? Ще заприличаме на невярна жена, която не 
може да спечели никаква истинска облага като се събира с любовника си. 

10.24.20 Един брахмана се препитава като изучава и преподава Ведите, членът на 
кралския орден – като защитава земята, ваишята – чрез търговия, а шудрата – чрез 
служене на по-висшите, два пъти родени класи. 

10.24.21 Предписаните задължения на ваишите имат четири подразделения: земеделие, 
търговия, отглеждане на крави и лихварство. От тях, нашата общност се занимава винаги 
с отглеждане а крави. 

10.24.22 Причините за сътворението, поддържането и унищожението са трите гуни на 
природата — а именно добродетел, страст и невежество. И по-специално, гуната на 
страстта сътворява тази вселена, като посредством сексуалното съчетаване я изпълва с 
многообразие. 

10.24.23 Подтиквани от материалната гуна на страстта, облаците леят дъжда си 
навсякъде, а този дъжд осигурява препитание на всички същества. Какво общо има 
великият Индра с всичко това? 

10.24.24 Мой скъпи татко, ние не живеем нито в градове, нито в поселища. Ние сме 
горски обитатели, които винаги живеят в лесовете и по хълмовете.. 

10.24.25 Затова нека направим жертвоприношение за удоволствие на кравите, 
брахманите и хълма Говардхана! С всички елементи на обожание, насъбрани за ягята на 
Индра, нека извършим това жертвоприношение вместо другото. 

10.24.26 Нека бъдат сготвени различни видове храна, от сладък ориз до зеленчукови 
супи! Трябва да се приготвят и много видове сладкиши – печени и пържени. За 
жертвоприношението следва да бъдат използвани и всички налични млечни продукти. 
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10.24.27 Брамините, обучени във ведическите мантри, трябва подобаващо да призоват 
жертвените огньове. Сетне трябва да нахраните свещенослужителите с вкусно 
приготвената храна и да им подарите крави и други дарове. 

10.24.28 След като раздадете подобаващо храна на всички останали, включително на 
такива изпаднали души като кучета и кучеядци, трябва да дадете трева на кравите, а 
сетне да поднесете почтителните си приношения на хълма Говардхана. 

10.24.29 Когато всеки се е нахранил до насита, всички трябва да се облечете и нагиздите 
красиво, да намажете телата си със сандалова паста, а после да обиколите кравите, 
брахманите, жертвените огньове и хълма Говардхана. 

10.24.30 Това е моята идея, татко, и можеш да я изпълниш, ако намира отклик в теб. 
Такова жертвоприношение би било много скъпо на кравите, на брахманите и на хълма 
Говардхана, а също и на Мен. 

10.24.31 Шукадева Госвами каза: Бог Кришна, който сам по себе си е могъщото време, 
искаше да унищожи лъжливата гордост на Индра. Когато Нанда и останалите възрастни 
мъже във Вриндавана изслушаха думите на Кришна, те ги приеха за правилни. 

10.24.32-33 Сетне общността на пастирите стори всичко, което беше предложил 
Мадхусудхана. Повикаха брахмани да рецитират благоприятни ведически мантри, и 
използвайки предметите, предназначени за жертвоприношението на Индра, поднесоха 
приношения на хълма Говардхана и на брахманите с уважение и почит. Дадоха също и 
трева на кравите. После, поставяйки кравите, биковете и теленцата пред себе си, 
обиколиха Говардхана. 

10.24.34 Следваха ги прекрасно нагиздените пастирки, седнали на волски каруци, които 
възпяваха славата на Бог Кришна и песните им се сливаха с браминските песнопения и 
благослови. 

10.24.35 Тогава Кришна прие невиждан, грамаден облик, за да вдъхне вяра на пастирите. 
Заявявайки: „Аз съм хълмът Говардхана!" Той изяде обилните приношения. 

10.24.36 Заедно с народа на Враджа, Богът се поклони пред тази форма на хълма 
Говардхана, поднасяйки в действителност почитания на самия себе си. Сетне Той каза, 
"Просто вижте как този хълм се появи лично и ни облива с милостта си!” 

10.24.37 "Този хълм Говардхана, приемайки образи, каквито си пожелае, ще погуби 
всеки горски жител, който го пренебрегне. Затова нека му поднесем почитанията си, за да 
защитим себе си и нашите крави." 

10.24.38 След като бяха вдъхновени от Бог Вāсудева да извършат по правилен начин 
жертвоприношението за хълма Говардхана, за кравите и брахманите, членовете на 
пастирската общност се завърнаха заедно с Бог Кришна в своето селце, Враджа. 
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10.25.1 Шукадева Госвами каза: Мой скъпи царю Парикшит, когато Индра разбра, че 
жертвоприношението за него е било отменено, той се разгневи на Нанда Махарадж и на 
останалите пастири, които приемаха Кришна за техен Бог. 

10.25.2 Вбесеният Индра изпрати облаците на всемирното унищожение, познати като 
Самвартака. Въобразявайки си, че е Върховният Господ, той каза следното. 

10.25.3 [Индра каза:] Я ги виж тези горски пастири как са се опиянили от 
благоденствието си! Отдадоха се на обикновено човешко същество, Кришна, 
оскърбявайки по този начин боговете. 

10.25.4 Тяхното прислоняване при Кришна е като глупавия опит на човек, който 
изоставя трансценденталното познание за аза и вместо това се опитва да прекоси 
огромния океан на материалното съществуване в лъжовната лодка на плодоносните 
ритуални жертвоприношения. 

10.25.5 Тези пастири постъпиха враждебно към мен, приемайки убежище в това 
обикновено човешко същество, Кришна, който се мисли за много умен, но е просто едно 
глупаво, нахално и бъбриво момченце. 

10.25.6 [Цар Индра каза на облаците на унищожението:] Благоденствието на тези хора ги 
е накарало да обезумеят от гордост, а наглостта им е подкрепяна от Кришна. Сега идете и 
ги лишете от гордостта им, съсипвайки всичкия им добитък. 

10.25.7 Ще дойда заедно с вас във Вражда, яздейки на своя слон Аиравата и вземайки със 
себе си ураганните и могъщи богове на вятъра, които да изличат пастирското селце на 
Нанда Махарадж. 

10.25.8 Шукадева Госвами каза: По заповед на Индра облаците на вселенското 
унищожение, преждевременно освободени, отидоха над пасищата на Нанда Махарадж. 
Там започнаха да измъчват обитателите, изливайки върху им могъщи порои от дъжд. 

10.25.9 Тласкани от страховитите богове на вятъра, облаците пламтяха от светкавици, 
гърмяха и трещяха, сипейки градушки. 

10.25.10 Докато облаците изливаха порои от дъжд, плътни като масивни колони, земята 
потъна в наводнение и височините вече не се отличаваха от доловете. 

10.25.11 Кравите и останалите животни, треперейки от силния вятър и дъжд, както и 
пастирите и пастирките, зъзнещи до болка от студа, до един потърсиха убежище при Бог 
Говинда. 

10.25.12 Разтреперани от ужаса, който всяваха в тях яростните порои, стремейки се да 
покрият главите си и прикривайки теленцата със собствените си тела, кравите се 
втурнаха към лотосовите нозе на Върховния Бог. 

10.25.13 [Пастирите и пастирките се обърнаха към Бога:] Кришна, Кришна, о най-
щастливи, моля избави кравите от гнева на Индра! О Господи, ти се отнасяш толкова 
любящо към Своите предани. Умоляваме те, спаси и нас! 

10.25.14 Виждайки обитателите на Своята Гокула почти изпаднали в несвяст от 
буйството на градушките и ураганния вятър, Върховният Бог разбра, че това е дело на 
разгневения Индра. 
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10.25.15 [Шри Кришна си рече:] Понеже спряхме жертвоприношението Индра изпрати 
този необикновено силен, ненавременен дъжд, придружен от ужасяващи ветрове и 
градушки. 

10.25.16 Чрез мистичната си мощ Аз ще противодействам на този смут, причинен от 
Индра. Полубоговете като него са се възгордели от могъществото си, и от глупост 
погрешно се считат за господари на вселената. Сега ще сложа край на подобно 
невежество. 

10.25.17 Тъй като полубоговете са надарени с качеството добродетел, лъжовната 
гордост да се считат за Господ несъмнено не би трябвало да ги засяга. Като унищожавам 
фалшивия престиж на онези, които са лишени от добродетел, моята цел е да им донеса 
облекчение. 

10.25.18 Затова трябва да защитя общността на пастирите с мистичната си мощ, тъй 
като Аз съм техният подслон, Аз съм техният господар и всъщност те са Моето семейство. 
В крайна сметка, дал съм обет да закрилям преданите си. 

10.25.19 Като си каза така Бог Кришна, който е самият Вишну, повдигна хълма 
Говардхана с едната си ръка и го задържа със същата лекота, с която някое дете би 
държало гъба. 

10.25.20 Сетне Богът се обърна към пастирите: О майко, о татко, о обитатели на Враджа, 
ако желаете можете да заповядате под този хълм заедно с кравите си. 

10.25.21 Не се бойте, че тази планина ще падне от дланта Ми. И не се страхувайте от 
вятъра и дъжда, защото вече направих така, че да бъдете избавени от подобни бедствия. 

10.25.22 С умове, успокоени от Бог Кришна, те всички влязоха под хълма, където 
намериха предостатъчно място и за себе си, и за своите крави, каруци, слуги и 
свещенослужители, както и за всички останали членове на общността. 

10.25.23 Забравил глад и жажда и изоставил всякакви съображения за лично удобство, 
Бог Кришна остана така, повдигнал хълма, в продължение на седем дни, докато 
обитателите на Враджа се взираха в Него. 

10.25.24 Когато Индра видя проявената от Бог Кришна мистична мощ, той напълно се 
смая. Рухнал от издигнатата позиция на измамната си слава, с осуетени намерения, той 
заповяда на облаците да се оттеглят. 

10.25.25 Като видя, че вятърът и дъждът вече са спрели, че небето се е прочистило от 
дъждовни облаци и слънцето е изгряло, Бог Кришна, който бе повдигнал хълма 
Говардхана, рече следното на събралите се пастири. 

10.25.26 [Бог Кришна каза:] Мои скъпи пастири, можете да излезете със съпругите, 
децата и притежанията си. Недейте да се страхувате. Вятърът и дъждът спряха, а 
високите речни води се оттекоха. 

10.25.27 След като повикаха кравите си и натовариха притежанията си на каруците, 
пастирите излязоха вън. Жените, децата и старците постепенно ги последваха. 

10.25.28 Под погледа на всички Върховният Бог постави хълма обратно на мястото му, 
точно както си беше стоял преди. 
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10.25.29 Всички жители на Вриндавана бяха обзети от трансцендентална любов, 
дойдоха и поздравиха Кришна, всеки според индивидуалните си взаимоотношения с Него 
— някои Го прегръщаха, други Му се покланяха и т.н. Пастирките поднесоха вода, 
примесена с кисело мляко и цели ечемичени зърна в знак на почитание и Го обсипаха с 
благословии. 

10.25.30 Майка Яшода, майка Рохини, Нанда Махарадж и Баларама, най-великият сред 
най-силните, до един прегърнаха Кришна. Завладени от обич, те му поднесоха 
благословиите си. 

10.25.31 В небесата, о царю, всички полубогове, включително сиддхите, садхите, 
гандхарвите и чараните запяха в прослава на Бог Кришна и посипаха надолу цветя в 
голямо задоволство. 

10.25.32 Мой скъпи Парикшит, полубоговете в небесата звучно засвириха на раковините 
и барабаните си, а най-добрите сред гандхарвите, начело с Тумбуру, запяха. 

10.25.33 Тогава, заобиколен от любящите си другари пастирчетата и от Бог Баларама, 
Кришна отиде на мястото, където обикновено пасеше кравите. Пастирските девойки се 
завърнаха по домовете си, пеейки радостно за повдигането на хълма Говардхана и за 
другите славни дела, извършени от Бог Кришна, които толкова дълбоко бяха затрогнали 
сърцата им. 
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10.26.1 Шукадева Госвами каза: Пастирите бяха смаяни от постъпките на Кришна, като 
например повдигането на хълма Говардхана. Неспособни да проумеят 
трансценденталната Му мощ, те отидоха при Нанда Махарадж и казаха следното. 

10.26.2 [Пастирите казаха:] Щом това момче извършва такива необикновени дела, как е 
могло да се роди сред обикновени хора като нас — такова раждане за Него би трябвало да 
е унизително? 

10.26.3 Как можа това седемгодишно момче като на игра да задържи огромния хълм 
Говардхана, както могъщ слон държи лотосово цвете? 

10.26.4 Като новороден младенец, едва що отворил очи, Той изсмука млякото от гръдта 
на могъщата демоница Путана, а заедно с него и жизнения й дъх, точно както всесилното 
време изсмуква младостта от нечие тяло. 

10.26.5 Веднъж, когато беше само на три месеца, малкият Кришна плачеше и риташе с 
крачета, докато лежеше под една голяма каруца. Тогава каруцата падна и се преобърна, 
просто защото беше ударена от върха на Неговия палец. 

10.26.6 На едногодишна възраст докато си седеше кротко, Той бе отнесен високо в 
небето от демона Тринаварта. Обаче бебето Кришна сграбчи шията на демона, 
причинявайки му страшна болка, и така го уби. 

10.26.7 Веднъж майка Му Го завърза с въжета за един хаван, защото Го бе хванала да 
краде масло. Тогава, пълзейки на ръчичките Си, Той завлече хавана между две дървета 
арджуна и ги изкорени. 

10.26.8 Друг път, когато Кришна пасеше теленцата в гората заедно с Баларама и 
пастирчетата, демонът Бакасура дойде с намерението да убие Кришна. Ала Кришна 
сграбчи враждебния демон през устата и го разкъса. 

10.26.9 Желаейки да погуби Кришна, демонът Ватса се престори на теленце и се вмъкна 
сред стадото на Кришна. Обаче Кришна уби демона и с помощта на тялото му се 
наслаждаваше да брули плодове капитха от дърветата. 

10.26.10 Заедно с Бог Баларама Кришна уби демона магаре и неговите другари, и 
оттогава насетне гората Талавана, изобилстваща от зрели палмови плодове, е безопасна. 

10.26.11 След като стори така, че могъщият Бог Баларама да погуби ужасния демон 
Праламбха, Кришна спаси пастирчетата на Враджа и техния добитък от горски пожар. 

10.26.12 Кришна наказа най-отровния змей, Калия, и след като го усмири, изпъди го от 
езерото на Ямуна. По такъв начин Богът очисти водите на реката от могъщата отрова на 
змея. 

10.26.13 Скъпи Нанда, как така и ние, и останалите обитатели на Враджа не можем да 
престанем да обичаме твоя син? И как така Той е толкова спонтанно привързан към нас? 

10.26.14 От една страна това момче е само на седем години, а от друга видяхме как Той 
повдигна огромния хълм Говардхана. Затова, о царю на Враджа, у нас се пробуди 
съмнение относно сина ти. 
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10.26.15 Нанда Махарадж отвърна: О, пастири, просто изслушайте думите ми и нека 
всичките ви съмнения по отношение на сина ми се разсеят. Преди известно време Гарга 
Муни ми каза следното за това момче. 

10.26.16 [Гарга Муни бе казал:] Твоят син Кришна се появява като инкарнация във всеки 
милениум. В миналото Той прие три различни окраски — бяла, червена и жълта — а сега 
се е появил в черен цвят. 

10.26.17 По много причини този твой красив син понякога се е появявал преди като син 
на Васудева. Затова онези, които са учени, понякога наричат това момче Вāсудева. 

10.26.18 Този твой син има много образи и имена, съответстващи на 
трансценденталните Му качества и дейности. Аз ги зная, но хората като цяло не ги 
разбират. 

10.26.19 За да увеличи трансценденталното щастие на пастирите от Гокула, това дете 
винаги ще постъпва благоприятно за вас. И само по Неговата милост ще преодолеете 
всички трудности. 

10.26.20 О, Нанда Махарадж, както е записано в историята, когато има порочно, 
некадърно правителство, когато Индра е свален от престола и когато честните хора са 
тормозени и притеснявани от крадци, това момче идва, за да накаже негодниците, да 
защити народа и да му помогне да благоденства. 

10.26.21 Демоните не могат да навредят на полубоговете, на чиято страна винаги е Бог 
Вишну. По същия начин и никой човек или група от хора, които са привързани към 
всеблагоприятния Кришна, не могат да бъдат победени от враговете. 

10.26.22 Така че, о Нанда Махарадж, това дете е същото като Нараяна. По 
трансцендентални качества, съвършенства, име, слава и власт, то е досущ като Нараяна. 
Затова не бива да се удивяваш на дейностите Му. 

10.26.23 [Нанда Махарадж продължи:] След като Гарга Риши ми каза тези думи и се 
завърна у дома си, аз започнах да си мисля, че Кришна, който ни пази от неприятности, в 
действителност е експанзия на Бог Нараяна. 

10.26.24 [Шукадева Госвами продължи:] Като чуха Нанда Махарадж да преразказва 
словата на Гарга Муни, жителите на Вриндавана се ободриха. Объркването им се разсея, и 
те обожаваха Нанда и Бог Кришна с голяма почит. 

10.26.25 Индра се разгневи, че жертвоприношението за него бе прекъснато, затова 
изпрати дъжд и Градушки върху Гокула, придружени от мълнии и ураганни ветрове, 
които причиниха големи страдания на пастирите, добитъка и жените. Когато Бог 
Кришна, който по природа винаги е състрадателен, видя положението на онези, които си 
нямат друг подслон освен Него, Той широко се усмихна и повдигна хълма Говардхана с 
една ръка, точно както малко дете вдига гъба, за да си поиграе с нея. Държейки хълма 
високо, Той защити общността на пастирите. Дано Той, Говинда, господарят на кравите, 
който съсипа гордостта на Индра, бъде доволен от нас. 
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10.27.1 Шукадева Госвами каза: След като Кришна вдигна хълма Говардхана и така 
защити жителите на Враджа от унищожителния порой, Сурабхи, майката на кравите, 
дойде от планетата си, за да се срещне с Кришна. Тя бе съпроводена от Индра. 

10.27.2 Индра бе чувстваше много виновен за това, че бе оскърбил Бога. Приближавайки 
се към Него на усамотено място, Индра се просна на земята и положи шлема си, който 
сияеше като слънцето, в лотосовите нозе на Бога. 

10.27.3 Индра вече бе чул и видял трансцеденталната сила на всемогъщия Кришна и 
измамната му горделивост от това, че е господарят на трите свята, бе съкрушена. Допрял 
молитвено дланите си, той се обърна към Бога както следва. 

10.27.4 Цар Индра каза: Твоята трансцедентална форма, проявление на чистото добро, е 
необезпокоявана от промени, искряща от знание и лишена от страст и невежество. В Теб 
не съществува мощният поток от проявленията на материалната природа, която се 
основава на илюзия и невежество. 

10.27.5 Как тогава биха намерили място в Теб признаците на невежия – алчност, похот, 
гняв и завист – които произлизат от предишното въвличане на човек в материалното 
съществуване и са причина той да се оплете още повече в него? И въпреки това като 
Върховния Бог Ти налагаш наказания, за да защитиш религиозните принципи и озаптиш 
зловредните. 

10.27.6 Ти си бащата и духовният учител на вселената, а също и върховният й повелител. 
Ти си непобедимото време, налагащо наказание върху грешника за негово собствено 
добро. И наистина, в различните Си инкарнации, избрани според собствената Ти 
свободна воля, Ти преднамерено действаш така, че да отстраниш илюзорната гордост на 
тези, които се считат за господари на света. 

10.27.7 Дори глупци като мене, смятащи се за господари на вселената, бързо изоставят 
горделивостта си и направо поемат по пътя на духовно напредващите, когато видят, че 
Ти си безстрашен дори пред лицето на времето. Следователно Ти наказваш провинилите 
се само, за да ги поучиш. 

10.27.8 Обзет от гордост поради властта си, в незнание за Твоето великолепие, аз те 
оскърбих. О, Боже, моля Те прости ми. Интелигентността ми бе объркана, но нека 
съзнанието ми никога вече да не е така нечисто. 

10.27.9 Ти слизаш в този свят, о, трансцендентални Боже, за да унищожиш 
войнолюбците, който обременяват земята и са източник на многобройни, ужасни 
страдания. О, Боже, в същото време Ти действаш и в името на благото на тези, които 
вярно служат в лотосовите Ти нозе. 

10.27.10 Моите почитания към Теб, Върховния Бог, великата Душа, който си 
всепроникващ и присъстваш в сърцата на всички. Моите почитания към Теб, Кришна, 
повелителя на династията Яду. 

10.27.11 На Него, който приема трансцендентални тела според желанията на преданите 
Си, на Него, чиято форма сама по себе Си е чисто съзнание, на Него, който е всичко, семето 
на всичко и душата във всички създания, отдавам смирените си почитания. 
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10.27.12 Мой скъпи Боже, когато жертвоприношението към мене беше прекъснато, аз 
много се разгневих поради измамната си гордост. Ето защо се опитах да унищожа 
селището на пастирите Ти с поройни дъждове и ураганни ветрове. 

10.27.13 О, Боже, Ти показа милостта Си към мене като разби илюзорната ми 
горделивост и предотврати опита ми (да накажа Вриндавана). При Теб, Върховния Бог, 
духовен учител и Върховна душа, дойдох да намеря подслон. 

10.27.14 Шукадева Госвами каза: След като бе възхвален от Индра, Бог Кришна, 
Върховният Бог, се усмихна и му каза следното с гръмовен глас като облаците. 

10.27.15 Върховната Божествена Личност каза: Мой, скъпи Индра, само поради милостта 
Си преустанових жертвоприношението, предназначено за теб. Ти се бе самозабравил 
заради богатствата си като цар на райските планети. а Аз исках винаги да Ме помниш. 

10.27.16 Човек, заслепен от опиянението от властта и богатството си, не може да Ме 
види, че съм близо до него с жезъла на наказанието в ръката Си. И ако му желая истинско 
благополучие, Аз го свалям от материално благоприятната му позиция. 

10.27.17 Индра, сега може да тръгваш. Изпълнявай наставлението Ми и запази 
положението си като цар на райските планети. Но бъди трезвомислещ, без лъжлива 
гордост. 

10.27.18 Майка Сурабхи, заедно с поколението си, кравите, отдаде почитанията си Бог 
Кришна. Уважително молейки за вниманието Му, кротката жена се обърна към 
Върховния Бог, който стоеше пред нея като пастирче. 

10.27.19 Майка Сурабхи каза: О, Кришна, Кришна, о най-велик сред мистиците! О, душа и 
източник на вселената! Ти си повелителят на света и по Твоята милост, о, непогрешими 
Боже, Те имаме за наш господар. 

10.27.20 Ти си нашето обожаемо Божество. Следователно, О Боже на вселената, за 
благополучието на кравите, брахманите, полубоговете и всички други свети личности, 
моля Те, стани наш Индра. 

10.27.21 Както Бог Брахма разпореди, ние ще извършим ритуалното Ти къпане, за да те 
коронясаме за Индра. О, душа на вселената, Ти слизаш в този свят, за да облекчиш земята 
от бремето й.  

10.27.22-23 Шукадева Госвами каза: След тази молба към Бог Кришна, майка Сурабхи 
извърши церемонията по къпането Му със собственото си мляко, а Индра, както му бе 
наредено от Адити и другите майки на полубоговете, обля Бога с райската вода на Ганг от 
хобота на своя носач, слона Аиравата. Така в присъствието на полубоговете и велики 
мъдреци, Индра короняса Бог Кришна, потомъка на Дашарха, и Му даде името Говинда. 

10.27.24 Тумбуру, Нарада и други гандхарви, заедно с видядхарите, сиддхите и чараните, 
пристигнаха там, за да възпяват славата на Бог Хари, който пречиства целия свят. А 
съпругите на полубоговете, изпълнени с радост, затанцуваха заедно в чест на Бога. 

10.27.25 Най-високопоставените полубогове възхваляваха Бога и Го обсипваха с дъжд от 
цветя. В трите свята цареше пълно удовлетворение, а кравите обливаха земята с млякото 
си. 
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10.27.26 Течаха реки от различни вкусни течности, от дърветата се процеждаше мед, 
годни за храна растения зрееха без отглеждане, а хълмовете даряваха скъпоценни 
камъни, скрити дотогава във вътрешността им. 

10.27.27 О, Парикшит, любим на династията Куру, след церемониалното къпане на Бог 
Кришна, всички живи същества, дори и жестоките по природа, бяха изцяло лишени от 
враждебност. 

10.27.28 След като изкъпа ритуално Бог Говинда, който е господарят на кравите и 
пастирската общност, цар Индра с разрешението на Бога, обкръжен от полубоговете и 
други издигнати същества, се завърна в райската си обител. 
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10.28.1 Шри Бадараяни каза: След като обожава Бог Джанардана и пости на Екадаши, 
Нанда Махарадж пристъпи във водите на Калинди на Двадаши, за да се изкъпе. 

10.28.2 И защото Нанда Махарадж влезе във водата по тъмни доби, без да се съобрази, че 
времето бе неблагоприятно, един демоничен слуга на Варуна го похити и заведе при 
господаря си. 

10.28.3 О, царю, като не откриха Нанда Махарадж, пастирите извикаха силно: „О, Кришна! 
О, Рама!“ Бог Кришна чу зова им и разбра, че баща Му е в плен на Варуна. Затова 
всемогъщият Бог, който прави преданите Си безстрашни, отиде в обителта на 
Варунадева. 

10.28.4 Като видя, че е дошъл Богът, Хришикеша, полубогът Варуна започна да Го 
обожава като Му предлагаше изтънчени приношения. Варуна бе обзет от всепоглъщаща 
радост щом зърна Бога и заговори както следва. 

10.28.5 Шри Варуна каза: Сега вече тялото ми изпълни предназначението си. И наистина, 
целта на живота ми е постигната, о, Боже. Тези, които приемат лотосовите Ти нозе, о, 
Божествена Личност, могат да се издигнат над пътя на материалното съществуване. 

10.28.6 Отдавам почитанията си на Теб, Върховния Бог, Абсолютната Истина, 
Върховната Душа, в когото няма и следа от илюзорната енергия, под чиито надзор се 
сътворява този свят. 

10.28.7 Баща Ти, който се намира тук, бе похитен от един глупав и невеж мой слуга, 
който не разбира правилно задълженията си. Затова, моля Те, прости ни. 

10.28.8 О, Кришна, Ти, който виждаш всичко, моля Те дари с милостта си дори и мен. О, 
Говинда, Ти си изпълнен с обич към баща си. Моля Те, отведи го вкъщи. 

10.28.9 Шукадева Госвами каза: Удовлетворен от думите на Бог Варуна, Шри Кришна, 
Върховният Бог, Повелителят на повелителите, взе баща си и се върна вкъщи, където 
роднините им ги посрещнаха, преизпълнени с радост. 

10.28.10 Нанда Махарадж бе прехласнат като попадна за първи път сред пищното 
великолепие на Варуна, владетеля на океанската планета, а също и че беше свидетел на 
това как Варуна и слугите му отдадоха най-смирените си почитания на Кришна. Нанда 
описа всичко това на приятелите си пастири. 

10.28.11 (Като изслушаха забавлението на Кришна с Варуна), пастирите решиха, че 
Кришна би трябвало да е Върховният Бог и умовете им, о, царю, бяха завладени от 
неустоимо желание. Те си помислиха: „Дали Върховният Бог ще ни възнагради с 
трансцеденталната Си обител?“ 

10.28.12 Понеже вижда всичко, Бог Кришна, Върховната Божествена Личност, от само 
себе Си разбра какви бяха догадките на пастирите. Желаейки да покаже състраданието 
Си към тях като осъществи желанията им, Богът си помисли следното. 

10.28.13( Бог Кришна Си помисли:) Без съмнение хората в този свят странстват из по-
висши и по-низши места, които постигат посредством дейности, извършвани според 
стремежите им и без цялостно знание. Така те не знаят какво е истинското им 
местоназначение. 
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10.28.14 Преценявайки дълбоко ситуацията, всемилостивият Върховен Бог Хари разкри 
пред очите на пастирите обителта Си, която се намира отвъд материалния мрак. 

10.28.15 Бог Кришна прояви неунищожимото духовно сияние, което е безкрайно, 
осъзнато и вечно. Мъдреците съзират духовното съществуване докато са в транс, когато 
съзнанието им е освободено от проявленията на материалната природа. 

10.28.16 Бог Кришна заведе пастирите до Брахма-храда, накара ги да се потопят във 
водата и после ги издигна. От същото място, от където пред погледа на Акрура се разкри 
духовния свят, сега пастирите видяха планетата на Абсолютната Истина. 

10.28.17 Нанда Махарадж и другите пастири почувстваха най-голямото щастие при 
гледката на трансцеденталната обител. Те бяха особено изумени да видят Самия Кришна 
там, заобиколен от олицетворените Веди, които Му отдаваха молитви. 

 

 

 



138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 29: СРЕЩАТА НА КРИШНА И ГОПИТЕ ЗА ТАНЦА РАСА  



Глава 29: Срещата на Кришна и гопите за танца раса 10.29.1 .. 10.29.13  

139 

 

10.29.1 Шри Бадараяни [Шукадева Госвами] каза: Шри Кришна е Върховният Бог, 
изпълнен с всички съвършенства, ала при все това, под действието на есенните нощи, 
изпълнени с аромата на жасмин, Той получи настроение за любовни забавления. За да 
постигне целите си Той си послужи с вътрешната Си енергия. 

10.29.2 Луната се издигна, озарявайки източния хоризонт с червеникавия оттенък на 
успокояващите си лъчи, и по този начин разсея болката на всички, които я гледаха. 
Луната бе като любим съпруг, който се завръща след дълго отсъствие и украсява лицето 
на своята съпруга с червена кункума. 

10.29.3 Бог Кришна погледна изпълнения диск на новата луна, сияещ с червено 
излъчване на току-що нанесен цинобър, сякаш беше лицето на богинята на щастието. Той 
видя още лотосите кумуда, разтварящи се в отговор на появяването на луната, и гората, 
меко озарена от лъчите й. И тогава Господът започна да свири сладко на флейтата Си, 
привличайки умовете на гопите с прекрасни очи. 

10.29.4 Когато девойките от Вриндавана чуха песента на флейтата на Кришна, която 
събужда романтични чувства, умовете им бяха пленени от Бога. Те забързаха с 
разлюлени обеци в посоката, където ги чакаше техният любим, всяка без да знае за 
останалите. 

10.29.5 Някои от гопите дояха кравите, когато чуха флейтата на Кришна. Те спряха 
доенето и хукнаха, за да Го срещнат. Някои оставиха млякото да изкипява на огъня, а 
други – питките да изгарят във фурните. 

10.29.6-7 Някои от тях се обличаха, кърмеха бебетата си или прислужваха на съпрузите 
си, но всички те изоставиха тези дейности и хукнаха да срещнат Кришна. Други гопи 
вечеряха, къпеха се, слагаха си грим или си рисуваха очите с каджалато. Но всички гопи 
прекратиха дейностите си и въпреки че дрехите и украшенията им не бяха нагласени, 
веднага побягнаха към Кришна.  

10.29.8 Съпрузите, бащите, братята и останалите им роднини се опитаха да ги спрат, но 
Кришна вече бе откраднал сърцата им. Пленени от звука на флейтата Му, те отказаха да 
се върнат.  

10.29.9 Но някои гопи не успяха да излязат от къщите си. Те останаха по домовете си, и 
затворили очи, медитираха с чистата си любов за Него.  

10.29.10-11 Непоносимата раздяла от техния любим предизвика силна агония, която 
изгори всяка неблагоприятна карма у гопите, които не успяха да идат при Кришна. 
Медитирайки върху Него, те усетиха прегръдката Му, а екстазът, който изживяха, 
пресуши напълно материалното им благочестие. Въпреки че, Бог Кришна е Върховната 
Душа, тези момичета просто мислеха за Него като за свой любим и бяха свързани с Него в 
това интимно настроение. По този начин кармичната им привързаност бе унищожена и 
те изоставиха материалните си тела. 

10.29.12 Шри Парикшит Махараджа каза: О, мъдрецо, гопите възприемаха Кришна 
единствено като свой любим, а не като Върховната Абсолютна Истина. Тогава как тези 
момичета, с умове подвластни на вълните на материалната природа, се избавиха от 
материалната привързаност? 
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10.29.13 Шукадева Госвами каза: Този въпрос вече ти бе разяснен. Тъй като дори 
Шишупала, който мразеше Кришна, постигна съвършенство, тогава какво остава за 
скъпите отдадени на Господа. 

10.29.14 О, царю, Върховният Бог е неизчерпаем и неизмерим, и Той е неопетнен от 
материалните качества, тъй като ги владее напълно. Личното Му появяване на този свят 
има за цел да дари на човечеството най-висшето благо. 

10.29.15 Онези, които постоянно насочват своята похот, гняв, страх, закрилническа обич, 
чувство за безличностно единство или приятелството си към Бог Хари, със сигурност ще 
бъдат погълнати от мисли за Него. 

10.29.16 Не бива да бъдеш толкова изненадан от Кришна, нероденият господар на 
всички господари на мистичните сили, Върховния Бог. В крайна сметка, Той е Господът, 
който освобождава този свят. 

10.29.17 Виждайки, че момичетата на Враджа бяха дошли, Бог Кришна, най-добрият от 
всички поети, ги поздрави с очарователни думи, които омаяха умовете им. 

10.29.18 Бог Кришна каза: О, най-щастливи дами, добре дошли! Какво мога да направя, за 
да ви удовлетворя? Всичко наред ли е във Враджа? Моля кажете ми причината за 
идването ви тук! 

10.29.19 Нощта е много страшна, и плащещи същества се промъкват наоколо. Върнете се 
във Враджа, момичета с фини талии. Това не е подходящо място за жени. 

10.29.20 Като не ви намират у дома, вашите майки, бащи, синове, братя и съпрузи със 
сигурност ви търсят. Не предизвиквайте тревога у своите близки. 

10.29.21-22 Вече видяхте вриндаванската гора, пълна с цветя и сияеща под светлината 
на пълната луна. Видяхте красотата на дърветата, с листа трептящи от нежния бриз, 
идващ откъм Ямуна. Така че върнете се сега в селото на пастирите! Не се бавете! О, 
непорочни дами, служете на съпрузите си, накърмете бебетата си и дайте мляко на 
телетата. 

10.29.23 От друга страна, може би вие сте дошли тук поради голямата си любов към Мен, 
която владее сърцата ви. Всички живи същества притежават естествено привличане към 
Мен, но това което вие изпитвате е достойно за похвала.  

10.29.24 Най-високият религиозен дълг за една жена е искрено да служи на съпруга си, 
да се отнася добре към неговото семейство и да се грижи добре за децата си. 

10.29.25 Жените, които желаят добра съдба през следващия си живот, не бива никога да 
изоставят съпруг, който не е паднал от нивото на религиозния стандарт, дори и да 
изглежда отвратително, да е злочест, стар, неинтелигентен, болнав или беден. 

10.29.26 За жена от уважавано семейство, дори дребните прелюбодейства винаги са 
осъдителни. Те заключват пътя й към рая, разрушават репутацията й и й носят 
трудности и страх. 

10.29.27 Трансцененталната любов към Мен се събужда чрез преданите процеси на 
слушане за Мен, съзерцание на формата Ми на божество, медитиране върху Мен и 
възпяване с вяра на славата Ми. Същият резултат не се постига просто чрез физическа 
близост. Така че, моля ви, приберете се по домовете си. 
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10.29.28 Шукадева Госвами каза: Чувайки студените думи, изговорени от Говинда, 
гопите помръкнаха. Големите им надежди бяха охладени и те почувстваха непреодолима 
скръб. 

10.29.29 С наведени глави гопите ровеха в пръстта с пръстите на краката си, а тежкото 
им печално дишане изсушаваше начервените им устни. Сълзи потекоха от очите им, 
отнасяйки каджалата и отмивайки кункумата, нанесена върху гърдите им. Така те 
стояха притихнали с натежали от мъка сърца. 

10.29.30 Въпреки че Кришна беше техният любим, и въпреки че те бяха изоставили 
всички други желания заради Него, Той им говореше дистанцирано. При все това, те 
останаха непоколебими в привързаността си към Него. Потискайки плача си, те 
избърсаха сълзите си и започнаха да говорят с пресекнали от вълнение гласове. 

10.29.31 Красивите гопи казаха: О, всемогъщи, не бива да си толкова жесток. Не ни 
отхвърляй, тъй като ние се отказахме от всяко материално наслаждение, за да отдаваме 
предано служене в лотосовите Ти нозе. О, непреклонни, отговори на чувствата ни, така 
както извечният Бог, Шри Нараяна, откликва на стремежите на своите отдадени за 
освобождение. 

10.29.32 Скъпи Кришна, като познавач на религията, Ти ни даде съвет, че правилният 
религиозен дълг на жените е вярно да служат на съпрузите, децата и другите си роднини. 
Съгласни сме, че този принцип е в сила, но всъщност това служене трябва да се отдава на 
Теб. В крайна сметка, о, Господи, Ти си най-скъпият приятел на всички въплътени души. 
Ти си най-близкият им роднина и в действителност Си самата им най-съкровена същност. 

10.29.33 Вещите трансценденталисти винаги насочват привързаността си към Теб, 
защото знаят, че Ти си тяхната най-дълбока същност и техният вечен любим. Каква е 
ползата от съпрузи, деца и роднини, които единствено ни създават проблеми? Затова, о, 
върховни владетелю, бъди милостив към нас. О, лотосооки, молим Те, не пресичай 
нашите дълго лелеяни надежди да бъдем в компанията Ти. 

10.29.34 До днес умовете ни бяха заети с домакински задължения, но ти с лекота 
открадна и умовете, и ръцете ни, и ги отклони от домашните дела. Сега нозете ни няма да 
направят и крачка далеч от Твоите нозе. Как да се върнем във Враджа? Какво да правим 
там? 

10.29.35 Скъпи Кришна, молим Те, излей нектара на лотосовите Си устни върху пожара 
на нашите сърца. Пожар, който Ти запали с чаровните Си погледи и сладката песен на 
флейтата Си. О, скъпи приятелю, ако ли не, ние ще изоставим телата си в огъня на 
раздялата с Теб, и така подобно на йоги, ще постигнем обителта на лотосовите Ти нозе 
чрез медитация. 

10.29.36 О, лотосооки, богинята на щастието счита за празничен случай, ако е успяла да 
докосне стъпалата на лотосовите Ти нозе. Ти си много скъп на жителите на гората и 
затова ние също ще се докоснем до тези лотосови нозе. От този миг насетне, ние няма да 
можем дори да стоим в присъствието на друг мъж, тъй като сме напълно удовлетворени 
от Теб. 

10.29.37 Богинята Лакшми, чийто поглед търсят упорито полубоговете, постигна 
специалната позиция да е винаги върху гърдите на нейния господар, Нараяна. Въпреки 
това тя желае прахта на лотосовите Му нозе, дори и да трябва да я споделя с Туласу-деви, 
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а в действителност и с останалите многобройни слуги на Бога. По подобен начин ние 
също идваме в прахта на лотосовите Ти нозе за подслон. 

10.29.38 Ето защо, о, унищожителю на всички нещастия, молим Те, покажи ни милостта 
Си. За да се доближим до лотосовите Ти нозе, ние изоставихме семействата и домовете си, 
и нямаме друго желание освен да Ти служим. Сърцата ни горят от силни желания, 
породени от Твоите красиви усмихнати погледи. О, скъпоценни сред мъжете, молим Те, 
направи ни Твои слугини. 

10.29.39 Гледайки лицето Ти, заобиколено от кичури къдрици, бузите Ти разкрасени с 
обици, устните Ти изпълнени с нектар, и усмихнатите Ти погледи, а също съзерцавайки 
двете Ти величествени ръце, които премахват страха ни, Твоята гръд, която е 
единственият източник на удоволствие за богинята на щастието, ние трябва да станем 
Твои прислужници. 

10.29.40 Скъпи Кришна, коя жена от всичките три свята, не би се отклонила от 
поведението на религиозните правила, объркана от сладката протяжна мелодия на 
Твоята флейта? Красотата Ти превръща в преуспяващи всичките три свята. И наистина, 
дори кравите, птиците, дърветата и елените настръхват, проявявайки екстатични 
симптоми, когато видят красивия Ти образ.  

10.29.41 Несъмнено Ти се роди на този свят, за да облекчиш страха и страданието на 
хората във Враджа, точно както Върховният Господ, предвечният Бог, защитава 
царството на полубоговете. Затова, о, приятелю на нещастните, милостиво положи 
лотосовата Си ръка на главите и на горящите гърди на Твоите прислужнички. 

10.29.42 Шукадева Госвами каза: Като се усмихна, чувайки тези унили слова от гопите, 
Бог Кришна, върховният господар на всички владеещи мистичната йога, милостиво се 
наслади и даде наслаждение на гопите, въпреки че Той е напълно себеудовлетворен. 

10.29.43 Сред събралите се гопи непогрешимият Бог Кришна бе точно като луната, 
заобиколена от звездите. Той, чийто действия са толкова великодушни, накара лицата им 
да разцъфнат с любящите Си погледи, а Неговите широки усмивки показаха зъбите Му, 
наподобяващи жасминови пъпчици. 

10.29.44 Докато гопите възпяваха славата Му, този обожаем от стотиците жени Кришна 
пееше високо в отговор. Той се движеше сред тях, нагизден със Своя гирлянд 
Ваиджаянти, разкрасявайки вриндаванската гора.  

10.29.45-46 Шри Кришна отиде с гопите на брега на Ямуна, където пясъкът бе 
разхлаждащ, а вятърът, оживен от речните вълни, носеше уханието на лотосите. Там 
Кришна прегръщаше гопите. Той събуди Купидон у красивите млади дами от Враджа, 
докато докосваше ръцете, косите, бедрата, коланите и гърдите им, игриво драскайки ги с 
нокти, шегувайки се с тях, хвърляйки им погледи и смеейки се с тях. По този начин, 
Господът се наслаждаваше на забавленията Си. 

10.29.47 Гопите се възгордяха от това, че получиха толкова специално внимание от 
Кришна, Върховния Бог, и всяка от тях се смяташе за най-добрата измежду жените на 
земята. 

10.29.48 Виждайки извънредната гордост на гопите от щастливата им съдба, Бог 
Кешава искаше да ги облекчи от бремето на тази гордост и и да им дари още милост. 
Затова Той внезапно изчезна. 
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10.30.1 Шукадева Госвами каза: Когато Бог Кришна изчезна толкова внезапно, гопите 
почувстваха голяма мъка от това, че вече не Го виждаха, както група слоници, които са 
загубили техния другар. 

10.30.2 Припомняйки си Бог Кришна, сърцата на пастирките бяха обзети от движенията 
и любовните Му усмивки, от игривите Му погледи и омайващи думи, а също и от многото 
други забавления, на които те се радваха с Него. Погълнати по този начин в мисли за 
Кришна, господарят на Рама Деви (богинята на щастието), гопите започнаха да имитират 
Неговите разнообразни трансцендентални забавления. 

10.30.3 Тъй като любимите гопи бяха погълнати в мисли за техния свиден Кришна, 
телата им имитираха начина, по който Той се движеше и усмихваше, начина, по който ги 
прегръщаше, думите Му и другите Му отличителни черти. Дълбоко потопени в мисли за 
Него и загубили умовете си в припомняне на забавленията Му, те заявяваха една на 
друга, „Аз съм Кришна!“ 

10.30.4 Пеейки високо за Кришна, те Го търсеха из вриндаванската гора като група 
полудели жени. Дори питаха дърветата за Него, който като Свръхдуша присъства отвътре 
и отвън на всичко сътворено, точно като небето. 

10.30.5 [Гопите казаха:] О, дърво ашваттха, о, плакша, о, нягродха, виждали ли сте 
Кришна? Този син на Нанда Махараджа изчезна след като открадна умовете ни с 
любовните Си усмивки и погледи. 

10.30.6 О, дърво курабака, о, ашока, о, нага, пуннага и чампака, минавал ли е покрай вас 
по-младият брат на Баларама, чиято усмивка премахва дързостта у гордите жени? 

10.30.7 О, най-мила туласи, за която нозете на Говинда са толкова скъпи, виждала ли си 
непогрешимият да минава оттук, закичен с теб и заобиколен от рояци пчели? 

10.30.8 О, малати, о, малика, о, джати и ютхика, минавал ли е Мадхава оттук, 
доставяйки ви удоволствие с докосването на ръцете Си? 

10.30.9 О, чута, о, прияла, о, панаса, асана и ковидара, о, джамбу, о, арка, о, билва, бакула и 
амра, о, кадамба и нипа, и всички останали растения и дървета, живеещи по бреговете на 
Ямуна, които сте посветили цялото си съществуване на благополучието на другите, ние, 
гопите, загубихме умовете си, така че молим кажете ни къде отиде Кришна! 

10.30.10 О, майко земя, какви въздържания си изпълнявала, за да постигнеш 
докосването на лотосовите нозе на Бог Кешава, което ти носи толкова голяма радост, че 
растенията по теб са изправени като настръхнала в екстаз коса? Ти си много красива в 
това състояние. Поради настоящото появяване на Господа ли си достигнала тези 
екстатични симптоми, или се е случило много по-рано, когато Той е стъпвал върху теб в 
облика на джуджето Ваманадева, или дори по-рано, когато те е прегръщал в образа на 
глигана Варахадева? 

10.30.11 О, приятелко, съпруго на елена, бил ли е Бог Ачюта тук с Неговата любима, 
носейки голяма радост на очите ти? Наистина, долавяме носещото се уханието на 
гирлянда Му от цветя кунда, поръсен с кункумата от гърдите на Неговата приятелка, 
когато Я е прегръщал. 

10.30.12 О, дървета, виждаме, че се покланяте ниско. Когато по-младият брат на Рама 
мина оттук, следван от омагьосаните пчелни рояци около туласиманджарите, 
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украсяващи гирлянда Му, Той прие ли вашите почитания с любящите Си погледи? Той 
навярно е облягал спокойно ръката Си на рамото на Своята любима, а в свободната Си 
длан е носил лотосов цвят. 

10.30.13 Нека питаме тези увивни растения за Кришна. Въпреки че прегръщат ръцете на 
техния съпруг, дървото, те със сигурност трябва да са били докоснати от ноктите на 
Кришна, тъй като от радост кожата им е настръхнала. 

10.30.14 Изговаряйки тези думи, гопите, обезумели от търсене на Кришна, започнаха да 
играят отново забавленията Му, напълно погълнати от мисли за Него. 

10.30.15 Една от гопите имитираше Путана, а друга играеше ролята на бебето Кришна и 
се преструваше, че суче от гръдта й. Друга гопи, плачейки като бебето Кришна, ритна 
една гопи, която беше взела ролята на демона-талига Шакатасура. 

10.30.16 Една гопи бе взела ролята на Тринаварта и носеше друга, която беше отново 
бебето Кришна, докато трета гопи пълзеше наоколо [като бебето Кришна], като 
звънчетата на глезените й звъняха докато си движеше нозете. 

10.30.17 Две гопи играеха ролите на Рама и Кришна сред няколко от останалите, които 
бяха пастирчетата. Други две гопи изиграха убиването на демона Ватсасура от Кришна, а 
трета двойка гопи показа убиването на Бакасура.  

10.30.18 Когато една гопи съвършено имитираше как Кришна вика кравите, отклонили 
се твърде далеч, как свиреше на флейтата Си и как взимаше участие в различни игри, 
другите я поздравяваха с възклицания, „Браво! Браво!“ 

10.30.19 Една друга гопи, съсредоточила ума си в Кришна, се разхождаше наоколо с ръка, 
подпряна на рамото на нейна приятелка, и заявяваше, „Аз съм Кришна! Вижте само колко 
грациозно се движа!“ 

10.30.20 „Не се страхувайте от вятър и дъжд,“ каза една гопи. „Аз ще ви спася.“ И тогава 
тя вдигна шала над глава си. 

10.30.21 [Шукадева Госвами продължи:] О, царю, една гопи се качи на раменете на друга, 
и, слагайки стъпалото си на главата й, каза, „Махай се оттук, о, зла змия! Знай, че съм се 
родил на този свят, за да накажа завистливите.“ 

10.30.22 Тогава друга гопи проговори: Мои скъпи пастирчета, погледнете този яростен 
горски пожар! Бързо затворете очи и аз с лекота ще ви защитя!  

10.30.23 Една гопи завърза своята стройна приятелка с гирлянд от цветя и каза, „Сега ще 
вържа това момче, което счупи гърнетата с масло и открадна маслото.“ Тогава втора гопи 
прикри лицето и красивите си очи, преструвайки се на уплашена.  

10.30.24 Докато гопите имитираха по този начин забавленията на Кришна и питаха 
вриндаванските растения и дървета къде може да е Той, Върховната Душа, те случайно се 
натъкнаха на отпечатъците от нозете Му в края на гората. 

10.30.25 [Гопите казаха:] Знаците: флаг, лотос, мълния, остен за слон, ечемик и 
останалите върху тези следи ясно сочат, че те принадлежат на тази велика душа, сина на 
Нанда Махараджа. 
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10.30.26 Гопите започнаха да вървят по следите на Кришна, посочени от множеството 
Негови отпечатъци, но когато видяха, че следите бяха напълно размесени с тези на 
неговата най-скъпа любима, те се смутиха и изрекоха следното. 

10.30.27 [Гопите казаха:] Тук виждаме отпечатъци от нозете на някаква гопи, която 
трябва да е вървяла редом със сина на Нанда Махараджа. Той навярно е бил положил 
ръка на рамото Й, така както слонът отморява хобота си на рамото на своята слоница. 

10.30.28 Със сигурност точно тази гопи съвършено обожава всемогъщия Върховен Бог, 
Говинда, щом Той е толкова удовлетворен от Нея, че изостави нас, останалите, и заведе 
само Нея на уединено място. 

10.30.29 О, момичета! Прахът от лотосовите нозе на Говинда е толкова свят, че дори 
Брахма, Шива и Рамā [Лакшми], я посипват на главите си, за да прогонят греховните 
реакции. 

10.30.30 Отпечатъците от нозете, на тази специална гопи много ни смущават. От всички 
гопи, само Тя бе заведена на уединено място, където се наслаждава на устните на Кришна. 
Вижте, тук не се виждат Нейните следи! Очевидно е, че тревата и филизите са наранявали 
нежните Й стъпала, затова любимият Й е вдигнал на ръце Своята любима.  

10.30.31 Моля забележете, скъпи гопи, как на това място отпечатъците на сластния 
Кришна са по-дълбоки в пръстта. Сигурно Му е било трудно да носи тежестта на 
любимата Си. А пък тук този умен момък трябва да Я е оставил, за да набере малко цветя. 

10.30.32 Просто вижте как на това място скъпият Кришна е берял цветя за Своята 
любима. А тук има отпечатъци само от предната част на нозете Му, защото се е надигнал 
на пръсти, за да достигне цветовете. 

10.30.33 Със сигурност Кришна е седял тук заедно с Неговата приятелка, за да подреди 
косата Й. Това силно момче трябва да е направило венец за страстното момиче от 
цветята, които е набрал. 

10.30.34 [Шукадева Госвами продължи:] Бог Кришна се наслади на компанията на тази 
гопи, въпреки че Той се наслаждава само вътрешно, тъй като е напълно удовлетворен и 
цялостен в себе Си. И така външно изглеждаше, че Той бе проявил презряното поведение 
на обикновените похотливи мъже с коравосърдечните жени.  

10.30.35-36 Докато гопите се скитаха наоколо с напълно объркани умове, те забелязваха 
различни следи от забавленията на Кришна. Специалната гопи, която Кришна бе завел в 
уединената гора, когато изостави всички останали млади момичета, бе започнала да си 
мисли, че е най-добрата измежду жените. „Моят любим отхвърли всички останали гопи,“ 
мислеше Тя, „въпреки че те са тласкани от самия Купидон. Той предпочете да бъде само с 
Мен.” 

10.30.37 Докато двамата любовници минаваха през една част на вриндаванската гора, 
специалната гопи започна да се чувства горда от себе Си. Тя каза на Бог Кешава, „Не мога 
да вървя повече. Моля Те, носи Ме, накъдето искаш.“ 

10.30.38 Чувайки това Бог Кришна отговори, „Просто се качи на раменете Ми.“ Но щом 
каза това, Той внезапно изчезна, а Неговата любима веднага се разкая. 

10.30.39 Тя проплака: О, господарю! Мой любими! О, най-скъпи, къде Си? Къде Си? О, 
могъщи, о, приятелю, покажи Ми Се, Аз съм Твоята бедна слугиня. 
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10.30.40 Шукадева Госвами каза: Докато продължаваха да търсят следите на Кришна, 
гопите откриха тяхната злочеста приятелка наблизо. Тя бе объркана от раздялата с 
Нейния любим. 

10.30.41 Тя им разказа как Мадхава Й бе оказал голямо внимание, но и как Тя бе 
посрамена, поради свободното Си поведение. Гопите бяха извънредно удивени да чуят 
това. 

10.30.42 В търсене на Кришна, гопите тогава навлязоха в дълбоката гора, чак докъдето 
огряваше светлината на луната. Но когато се оказаха погълнати в тъмнина, те решиха да 
се върнат назад. 

10.30.43 Умовете им бяха погълнати в мисли за Него и те говореха за Него, разиграваха 
забавленията Му и се чувстваха изпълнени с присъствието Му. Докато на висок глас пееха 
за славата на трансценденталните качества на Кришна, те напълно забравиха за 
домовете си. 

10.30.44 Гопите отново стигнаха до брега на Калинди. Медитирайки върху Кришна и 
горещо надявайки се, че Той ще дойде, те седнаха заедно, пеейки за Него. 
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10.31.1 Гопите казаха: О, любими, раждането Ти в земята на Враджа я направи 
извънредно възхитителна, и затова Индра, богинята на щастието винаги пребивава тук. 
Само заради Теб ние, Твоите отдадени слугини, продължаваме да живеем. Търсихме Те 
навсякъде, затова молим Те, покажи ни се.  

10.31.2 О, Господи на любовта, погледът Ти превъзхожда по красота цвета на най-
нежния, най-съвършения лотос в есенно езеро. О, Ти който даряваш благословии, Ти 
погубваш слугините, които ти се отдадоха даром, без нищо в отплата. Това не е ли 
убийство? 

10.31.3 О, най-велика от всички личности, Ти отново и отново ни спасяваше от всички 
опасности – отровената река, ужасния човекоядец Агха, поройните дъждове, демона-
вихрушка, ужасната мълния на Индра, демона бик и сина на Мая Данава. 

10.31.4 Всъщност Ти не си синът на Яшода, о, приятелю, а по-скоро съкровения свидетел 
в сърцата на всички въплътени души. Тъй като Бог Брахма се молеше да дойдеш и да 
защитиш вселената, Ти се появи в династията Сатвата. 

10.31.5 О, най-добър от всички Вришни, Твоята лотосова длан, която държи ръката на 
богинята на щастието, дарява безстрашие на тези, които идват в Твоите нозе, заради 
страха от материалното съществуване. О, любими, молим Те, положи сбъдващата Си 
желания лотосова длан върху нашите глави. 

10.31.6 О, Ти, който унищожаваш страданието на хората от Враджа. О, герой на всички 
жени, Твоята усмивка премахва фалшивата гордост на отдадени Ти. Молим Те, скъпи 
приятелю, приеми ни за Свои слугини и ни покажи красивото Си лотосово лице. 

10.31.7 Лотосовите Ти нозе разрушават миналите грехове на всички въплътени души, 
които Им се отдават. Тези нозе следват кравите по пасищата и са вечният подслон на 
богинята на щастието. Тъй както веднъж Ти стъпи с тези нозе върху качулките на 
огромната змия Калия, молим Те, положи ги върху гърдите ни, и изтръгни изгарящото 
желание от сърцата ни. 

10.31.8 О, лотосооки, сладкият глас и омайните Ти слова, които привличат умовете на 
интелигентните, ни смущават все повече и повече. Наш скъпи юнако, молим Те, съживи 
Своите слугини с нектара на устните Си.  

10.31.9 Нектарът на думите и описанието на делата Ти са животът и душата на тези, 
които страдат в материалния свят. Тези разкази, препредавани от знаещите мъдреци, 
изтръгват греховните последици и даряват добра съдба на всеки, който ги чуе. 

10.31.10 Усмивките, сладките любовни погледи, интимните забавления и 
поверителните разговори, на които се наслаждаваме с Теб – всички са благоприятни за 
медитация, и трогват сърцата ни. Но в същото време, о, измамнико, те извънредно много 
безпокоят умовете ни. 

10.31.11 Скъпи господарю, скъпи любими, когато напускаш селото на пастирите, за да 
водиш кравите на паша, нас ни тревожат мисли, че нозете Ти, по-красиви от лотос, ще се 
убодат от люспите на житото, и от грубата трева и растителност. 

10.31.12 Но в края на всеки ден, Ти отново ни показваш лотосовото Си лице, обрамчено с 
тъмносини кичури коса и покрито с много прах. По този начин, о, юнако, ти събуждаш 
страстни желания в умовете ни. 
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10.31.13 Лотосовите Ти нозе, обожавани от Бог Брахма, изпълняват желанията на всеки, 
който им се поклони. Те са украшението на земята, даващи най-висшето удовлетворение, 
а в опасни времена са най-добрият обект за медитация. О, любими, о, унищожителю на 
страховете, молим Те, положи лотосовите Си нозе върху нашите гърди! 

10.31.14 О, юнако, милостиво ни дай нектара на Твоите устни, който увеличава 
любовното удоволствие и премахва скръбта. Звучната Ти флейта вкусва в изобилие Този 
нектар и кара хората да забравят всяка друга привързаност. 

10.31.15 Когато през деня отиваш към гората, дори малка частица от секундата се 
превръща за нас в цяло хилядолетие, тъй като не Те виждаме. И дори когато с жажда 
гледаме към красивото Ти лице, толкова възхитително украсено с кичури къдрици, 
удоволствието ни е възпрепятствано от премигването на клепачите ни, които са дело на 
глупавия създател. 

10.31.16 Скъпи Ачюта, Ти знаеш много добре защо дойдохме тук. Кой друг, освен 
измамник като Теб, би изоставил младите жени дошли, за да Го видят посред нощ, 
очаровани от звучната песен на флейтата Му? Само за да Те видим, ние напълно 
отхвърлихме съпрузите, децата, предците, братята и другите си роднини. 

10.31.17 Нашите умове са отново и отново смутени, докато мислим за тайните интимни 
разговори с Теб, усещайки надигането на страстта в сърцата ни, и помнейки усмихнатото 
Ти лице, любовните Ти погледи и широките Ти гърди, където си почива богинята на 
щастието. Така ние изпитваме най-жестока жажда за Теб. 

10.31.18 О, любими, Твоето все-благоприятно появяване надмогва страданието на тези, 
които живеят в горите на Враджа. Умовете ни копнеят за Твоята компания. Молим Те, дай 
ни само частица от това лекарство, което противодейства на болестта в сърцата на 
отдадените Ти. 

10.31.19 О, скъпи любими! Лотосовите Ти нозе са толкова деликатни, че ние ги 
поставяме нежно върху гърдите си, страхувайки се да не бъдат наранени. Животът ни е 
отдаден изцяло на Теб. Затова умовете ни са пълни с безпокойство, че нежните Ти нозе 
могат да бъдат наранени от камъчета, докато се скиташ по горските пътеки. 
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10.32.1 Шукадева Госвами каза: О, царю, след като изляха душите си в песента си по 
различни очарователни начини, гопите се разридаха на глас. Те бяха обзети от огромно 
желание да се срещнат с Бог Кришна. 

10.32.2 И тогава Бог Кришна, с усмивка на лотосовото Си лице, се появи пред гопите. 
Украсен с гирлянд и жълта дреха, Той изглеждаше точно като единственият, който може 
да омае ума на Купидон, който от своя страна смущава умовете на обикновените хора.  

10.32.3 Когато гопите видяха, че най-любимият им Кришна се бе завърнал при тях, те 
веднага се изправиха и заради обичта им към Него очите им се уголемиха. Изглеждаше 
сякаш жизненият дъх отново изпълни телата им. 

10.32.4 Една гопи радостно взе ръката на Кришна между допрените си длани, а друга 
постави ръката Му, намазана със сандалова паста, на рамото си. 

10.32.5 Една стройна гопи почтително взе в шепите си бетеловата ядка, която Той бе 
дъвкал, а друга гопи, изгаряща от желание, постави лотосовия Му крак върху гръдта си. 

10.32.6 Една гопи, не на себе си от любовен гняв, хапеше устните си и се бе втренчила в 
Него със смръщени вежди, сякаш искайки да Го прониже със сърдития си поглед. 

10.32.7 Друга гопи с немигащи очи поглъщаше с поглед лотосовото Му лице, но дори и 
след като дълбоко се наслаждаваше на сладостта му, Тя не можеше да се насити, точно 
както светците мистици никога не са удовлетворени напълно когато медитират върху 
нозете на Бога. 

10.32.8 Една гопи попи с погледа си Бога и Го пренесе в сърцето си. Тогава, със затворени 
очи и настръхнала кожа, тя неспирно Го прегръщаше отвътре. Така потънала в 
трансцедентален екстаз, тя наподобяваше йоги, медитиращ върху Бога. 

10.32.9 Всички гопи се наслаждаваха на най-голяма радост когато видяха любимия си 
Кешава отново. Отчаянието от раздялата ги напусна, така както повечето хора забравят 
за страданията си чрез общуването си с духовно просветлена личност. 

10.32.10 Заобиколен от гопите, които бяха облекчени от всички притеснения, Бог Ачюта, 
Върховната Божествена Личност, сияеше в цялото си великолепие. Мой скъпи царю, 
Кришна изглеждаше като Свръхдушата, обкръжена от духовните Си енергии. 

10.32.11-12 След това всемогъщият Бог отведе гопите до брега на река Калинди, която с 
ръцете си – вълни бе разпръснала купчинки от фин пясък по поречието си. На това 
благоприятно място лекият ветрец, пропит с уханието на разцъфналите цветя кунда и 
мандара, привличаше много пчели и изобилните лъчи на есенната луна разсейваха мрака 
на нощта. 

10.32.13 Болката в сърцата на гопите се стопи от екстаза на срещата им с Кришна и, 
подобно на олицетворените Веди преди тях, те почувстваха, че всичките им желания са 
напълно удовлетворени. За своя скъп приятел Кришна те постлаха място за сядане с 
шаловете си, по които личаха следи от прашеца кункума, поръсен върху гръдта им.  

10.32.14 Бог Кришна, Върховната Божествена Личност, за когото великите майстори на 
мистичната медитация приготвят място в сърцата си, седна в обкръжението на гопите. 
Трансцеденталното Му тяло, изключителната обител на красота и великолепие в трите 
свята, сияеше ослепително, докато гопите Го обожаваха. 
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10.32.15 Шри Кришна бе породил любовни копнежи в гопите и те Го почитаха като Му 
хвърляха погледи със закачливи усмивки, веждите им се извиваха сластно и разтриваха 
дланите и стъпалата Му, като ги поставяха в скута си. Но дори и заети да Го обожават, те 
все още бяха сърдити и затова Му казаха ето какво. 

10.32.16 Гопите казаха: Някои хора отвръщат на обичта само на онези, които са 
привързани към тях, докато други даряват с обич дори и онези, които са безразлични или 
враждебни към тях. И все пак има и такива, които не показват топли чувства към никого. 
Скъпи Кришна, моля Те, обясни ни по подходящ начин това. 

10.32.17 Върховната Божествена Личност каза: Така наречените приятели, които 
показват обич един към друг само, за да се облагодетелстват, в действителност са 
егоистични. Те нито имат истинско приятелство, нито следват истинските принципи на 
религията. И наистина, ако не очакваха някаква изгода за себе си, те не биха отвърнали 
на обмяната от чувства. 

10.32.18 Мои скъпи тънкоснаги гопи, някои хора са искрено милостиви или, както 
родителите, са с естествено струяща обич. Такива личности, които отдадено служат дори 
на онези, които не им отвръщат със същото, следват истинския, безгрешен път на 
религията и са истински доброжелатели. 

10.32.19 Има и такива, които са духовно себеудовлетворени, материално задоволени или 
неблагодарни по природа, или просто такива, които завиждат на по-високопоставените 
от тях. Подобни личности не биха обичали дори тези, които ги обичат, а какво остава за 
онези, които са враждебни. 

10.32.20 Но причината, поради която не отвръщам незабавно на обичта на живите 
същества дори и когато Ме обожават, о, гопи, е че желая да усиля любовната им 
преданост. Тогава те са като бедняк, който се е сдобил с богатство, ала по-късно го е 
загубил и толкова се е притеснил, че не може да мисли за нищо друго. 

10.32.21 Мои скъпи момичета, разбирайки че само заради Мен вие отхвърлихте 
авторитета на общественото мнение, на Ведите и на роднините си, Аз постъпих както 
вече знаете единствено, за да увелича още повече привързаността ви към Мен. Дори 
когато изчезнах от погледите ви като внезапно се скрих, Аз не спрях да ви обичам. Ето 
защо, мои възлюбени гопи, моля ви, не таете лоши чувства към Мене, вашия любим.  

10.32.22 Аз съм неспособен да ви се издължа за вашето безукорно служене, дори и в 
продължение на цял един живот на Брахма. Вашата връзка с Мен е отвъд всякакво 
осъждане или неодобрение. Вие Ме обожавахте като прекъснахте всички семейни връзки, 
които е трудно да бъдат прекратени. Ето защо нека собствените ви славни дела бъдат 
вашата отплата. 
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10.33.1 Шукадева Госвами каза: Като изслушаха всички галещи слуха им думи на 
Върховния Бог, гопите забравиха за мъката, която трябваше да понесат от раздялата с 
Кришна. Те се докоснаха до трансцедентното Му тяло и разбраха, че всичките им желания 
са се осъществили. 

10.33.2 Там, на брега на Ямуна, в обкръжението на верните Му гопи - перли измежду 
жените – Бог Говинда започна своя танц раса. Доволни и щастливи, девойките се хванаха 
за ръце.  

10.33.3 Гопите застанаха в кръг и започна ликуващият танц раса. Бог Кришна се 
разпространи в множество форми и се оказа до всяка от гопите. Когато този владетел на 
мистичните сили прегръщаше момичетата, всяка от тях мислеше, че Кришна е само 
единствено с нея. Скоро в небето се събраха стотици въздушни кораби на обитателите на 
висшите планети, на които бяха възкачени полубоговете и техните жени, изгарящи от 
желание да видят танца раса на Бога.  

10.33.4 Зазвучаха тимпани, от небето се посипа дъжд от цветя, а главните гандхарви с 
жените си започнаха да възпяват безупречните деяния на Бог Кришна. 

10.33.5 Гопите се въртяха в хоровода на танца раса със своя любим Кришна и техните 
гривни и звънчетата на краката и кръста им гръмко звънтяха. 

10.33.6 Бог Кришна сияеше в обкръжението на танцуващите гопи, сякаш изящен сапфир 
в златен обков. 

10.33.7 Гопите възпяваха подвизите на Кришна и стъпалата им танцуваха, а ръцете се 
движеха в такт с танца. Те играеха с вежди и сладко се усмихваха. Косите им бяха здраво 
сплетени, а поясите стегнати. С гъвкави талии, с капчици пот на лицата и с развети 
шалове, прикриващи гърдите им, с поклащащи се край бузите им обици, младите 
другарки на Бог Кришна блестяха, сякаш мълнии сред редове тъмни облаци. 

10.33.8 В стремежа си да се насладят на интимната любов, гопите, чиито шии бяха 
украсени в различни цветове, силно пееха и танцуваха. Докосванията на Кришна ги 
потапяха в океан от щастие, а песните, които пееха, изпълваха цялата вселена. 

10.33.9 Една от гопите се присъедини към пеенето на Бог Мукунда и започна да реди 
чисти и ясни мелодии, които хармонично се вплитаха в песента на Кришна. Богът беше 
много доволен и приветства нейното пеене с възгласи "Забележително! Великолепно!" 
След това друга гопи подхвана същата мелодия, но в друг, особен ритъм и Кришна 
похвали и нея. 

10.33.10 Една гопи, уморена от танца раса, се обърна към Кришна, стоящ до нея с жезъл в 
ръка, и се подпря с ръка на рамото Му. От танца нейните гривни и цветята в косите й се 
бяха разместили. 

10.33.11 Кришна сложи ръка на рамото на една от гопите, а дланта Му излъчваше 
благоухание на сини лотоси и на сандалова паста. Когато девойката вдиша този аромат, 
космите по тялото й настръхнаха и тя целуна ръката на Кришна. 

10.33.12 Една от гопите притисна към бузата на Кришна своята буза, украсена с 
отблясъка на обиците, святкащи в танца, и Кришна грижливо й сложи в устата 
бетеловата ядка, която току що беше сдъвкал. 
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10.33.13 Друга гопи се умори от пеене и танцуване. За да облекчи умората, подрънвайки 
със звънчетата на краката и талията си, тя положи на гърдите си освежаващата като 
лотос длан на Бог Ачюта, който стоеше до нея. 

10.33.14 Гопите бяха на върха на блаженството, тъй като самият Бог Ачюта, съпругът на 
богинята на щастието, стана техен възлюбен. Той ги прегръщаше с ръцете Си, а 
девойките пееха песни, с които Го прославяха. 

10.33.15 Ушите на гопите бяха закичени с лотоси, черни къдрици обграждаха нежните 
им бузи, а по лицата им се появиха капчици пот и от това без друго прекрасните им лица 
изглеждаха още по-красиви. Звънът от техните гривни и на звънчетата по глезените им 
се сливаше в чудесна музика и гирляндите, украсяващи косите им, падаха на земята. Така 
гопите танцуваха с Кришна на горската поляна под акомпанимента на рояци жужащи 
пчели около тях. 

10.33.16 Така Бог Кришна, изначалният Бог Нараяна, господарят на богинята на 
щастието, се наслаждаваше на компанията на младите момичета от Враджа, прегръщаше 
ги и ги галеше, хвърляйки им игриви погледи, изпълнени с обич, и се усмихваше широко. 
Развличайки се така, Богът приличаше на дете, което играе със своето отражение. 

10.33.17 Забравили за всичко друго на света, заради това че Кришна е с тях, гопите не 
обръщаха внимание дори на своята външност. О юнако от династията Куру, техните коси, 
гирлянди и украшения се разпиляха, а дрехите им се раздърпаха. 

10.33.18 Наблюдавайки развлеченията на Кришна от своите въздушни кораби, жените 
на полубоговете бяха стъписани от почуда и сърцата им бяха завладени от страстна 
възбуда. Дори луната и нейната свита – звездите – бяха очаровани от това зрелище. 

10.33.19 Кришна прояви в онази нощ толкова експанзии, колкото бяха гопите около 
Него, тъй като не искаше никоя от девойките да остане сама. Така Върховният Бог, 
удовлетворен в самия себе си, се наслаждаваше на компанията им. 

10.33.20 Скъпи царю, като видя, че гопите са уморени от интимните игри, милостивият 
Кришна нежно изтри потта от лицата им със Своята освежаваща ръка. 

10.33.21 Гопите изразиха почитта си към своя герой като го дариха с весели погледи, 
сладостта на които се усилваше от красотата на бузите им, блясъка на косите и сиянието 
на златните им обици. Безгранично щастливи от докосването на ноктите Му, те 
възпяваха Неговите благоприятни за всички трансцедентни игри. 

10.33.22 От любовните прегръдки с гопите гирляндата на Бог Кришна се измачка и се 
покри с шафранов прашец от гърдите им. За да облекчи умората от момичетата Кришна 
влезе с тях във водите на Ямуна, а пчелите, които пееха като най-добрите от гандхарвите, 
веднага Го последваха. Богът приличаше на царствен слон, който е решил да си почине и 
да се отпусне във водата в компанията на своите слоници. Действително, със Своето 
поведение Богът наруши всички граници на светския морал и всички закони на Ведите, 
както могъщ слон руши по пътя си огражденията на оризовите полета.  

10.33.23 Скъпи ми царю, щом Кришна се озова във водата гопите, гледайки Го с любов, 
започнаха да се смеят и да Го пръскат от всички страни. Кришна, който е удовлетворен 
вътре в себе си, въпреки това се наслаждаваше сякаш е царят на слоновете, а 
полубоговете, които седяха в своите въздушни кораби, виждайки това започнаха в знак 
на почит да обсипват всичко с цветя. 
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10.33.24 След това Богът отиде на разходка в една малка горичка на брега на Ямуна. Там 
духаше свеж вятър, напоен с аромата на цветя, растящи по земята и във водата. 
Обкръжен от пчели и прекрасни жени, Бог Кришна приличаше на опиянен слон в 
компанията на своите слоници. 

10.33.25 Независимо, че гопите бяха много силно привързани към Кришна, чиито 
желания винаги се изпълняват, в сърцето на Бога нямаше и сянка от обикновената земна 
похот. И въпреки това Той се възползваше от облените в лунна светлина есенни нощи, 
които вдъхновяват поетите да пишат стихове за неземната любов, и всяка нощ играеше с 
пастирките Своите игри. 

10.33.26-27 Махараджа Парикшит каза: О брамине, Върховният Бог, Господарят на 
вселената, слезе на земята заедно с всичките си експанзии, за да изкорени безбожието и 
да възстанови законите на религията. В действителност, Той първи изговаря, следва и 
защитава законите на нравствеността. Как може да наруши тези закони и да посмее да се 
докосне до чуждите жени? 

10.33.28 О велики аскете, строго следващ своите обети, моля те, разсей нашите 
съмнения и ни кажи какво си бе наумил себеудовлетвореният повелител на рода Яду, 
постъпвайки толкова низко? 

10.33.29 Шукадева Госвами каза: Всемогъщите господари не губят своето положение, 
дори ако по наше мнение дръзко нарушават моралните норми, тъй като те са като огъня, 
който изгаря всичко, попадащо в него, а при това самият той остава чист. 

10.33.30 Този, който не е могъщ господар на вселената не трябва да се опитва да 
подражава на поведението на великите личности дори в ума си. Ако някой глупак все пак 
реши да имитира постъпките им, чака го неминуема гибел, както би се случило с всеки, 
който въпреки че не е Рудра, се опита да изпие океан с отрова. 

10.33.31 Думите на могъщите слуги на Бога са винаги правдиви, а техните постъпки, 
съответстващи на думите им, са достойни за подражание. Затова разумните хора трябва 
да изпълняват техните наставления.  

10.33.32 Уважаеми Прабху, извършвайки благочестиви деяния, тези велики души, 
свободни от влиянието на фалшивото его, не се стремят към лична изгода и дори, когато 
постъпките им привидно противоречат на моралните закони, те не страдат от техните 
последствия. 

10.33.33 Какво тогава да говорим за Самия Бог, повелителя на всички сътворени 
същества, животни, хора и полубогове? Как Той би могъл да е обвързан с веригите на 
светските добродетели или грехове, които приковават всички подчинени на Него души. 

10.33.34 Преданите на Върховния Бог никога не се заплитат в мрежите на материалните 
дейности, тъй като служенето на прахта от лотосовите стъпала на Бога им носи пълно 
удовлетворение. Не попадат в тези мрежи и светите мъдреци, които чрез силата на йога 
са се освободили от робството на кармичните последствия. Как може тогава да има 
съмнение, че Самият Бог, приемащ по Свое желание различни трансцендентални 
проявления, е свободен от подобно робство? 

10.33.35 Този, който в ролята на всевиждащ наблюдател се намира в сърцата на гопите 
и техните съпрузи, а също и във всички обусловени живи същества, приема различни 
форми в този свят, за да се наслаждава на Своите трансцендентални игри. 
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10.33.36 Когато Бог, в желанието си да прояви милост към Своите предани, приема 
човешки облик, Той се стреми да прояви в света такива развлечения, които да привлекат 
всеки, който чуе за тях, и да го подтикнат да се отдаде на Бог. 

10.33.37 Въведени в заблуда от илюзорната енергия на Кришна, пастирите мислеха, че 
техните жени са си вкъщи и затова не ги ревнуваха от Кришна.  

10.33.38 След края на цялата нощ на Брахма, Бог Кришна заръча на гопите да се върнат 
по домовете им. Възлюбените другарки на Бога се подчиниха, въпреки голямото си 
нежелание да го сторят. 

10.33.39 Всеки, който с вяра слуша или преразказва историите за любовните игри на 
Бога с младите гопи от Вриндавана, ще достигне нивото на чистото предано служене към 
Бог. Скоро той ще добие невъзмутимост и ще преодолее болестта на сърцето –похотта. 

 

 

 



159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 34: СПАСЯВАНЕТО НА НАНДА  МАХАРАДЖ И 

УБИВАНЕТО НА ШАНКХАЧУДА  



10.34.1 .. 10.34.16 Шримад Бхагаватам, Песен 10 

160 

 

10.34.1 Шукадева Госвами каза: Веднъж пастирите тръгнаха на път, за да обожават Бог 
Шива, и качени на волски каруци поеха към гората Амбика. 

10.34.2 О царю, след като пристигнаха там, те се окъпаха в Сарасвати, а сетне предано 
обожаваха с различни елементи могъщия Бог Пашупати и неговата спътница, богинята 
Амбика. 

10.34.3 Пастирите подариха на брахманите крави, злато, облекла и сготвено зърно с мед. 
След това се помолиха: „Дано богът бъде доволен от нас." 

10.34.4 Нанда, Сунанда и другите щастливи пастири прекараха нощта на брега на 
Сарасвати, спазвайки стриктно обетите си. Те постеха, приемайки само вода. 

10.34.5 През нощта една огромна и гладна змия изпълзя от гъсталака. Хлъзгайки се по 
корем до спящия Нанда Махарадж, змията започна да го поглъща. 

10.34.6 Притиснат в хватката на змията, Нанда Махарадж завика, "Кришна! Кришна! Мое 
скъпо момче! Тази огромна змия ме поглъща! Моля Те, спаси ме, на Тебе се отдавам!" 

10.34.7 Когато пастирите чуха виковете на Нанда, те незабавно наскачаха и видяха, че е 
нападнат. Объркани, започнаха да удрят змията със запалени факли. 

10.34.8 Но дори и обгорена от главните, змията не пускаше Нанда Махарадж. Тогава 
Върховният Бог Кришна, господарят на преданите Си, пристигна на място и докосна 
змията с крака Си. 

10.34.9 Всички греховни реакции на змията бяха унищожени от досега с божественото 
стъпало на Върховния Господ. Тя напусна змийското си тяло и се появи в облика на 
почитаем видядхара. 

10.34.10 Тогава Върховният Бог се обърна към създанието, което стоеше пред Него с 
наведена глава, а сияйното му тяло бе украсено със златни огърлици. 

10.34.11 [Бог Кришна каза:] Драги мой, изглеждаш толкова удивително и сияеш с такава 
красота. Кой си ти? И кой те накара да приемеш това ужасно змийско тяло? 

10.34.12-13 Змията отвърна: Аз съм известният видядхара на име Сударшана. Бях много 
могъщ и красив и пътувах на воля навред със своя въздушен кораб. Веднъж срещнах едни 
скромни, простовати мъдреци от потеклото на Ангира Муни. Горд от красотата си, аз им 
се подиграх и заради греха ми те ме принудиха да приема това низше тяло. 

10.34.14 Всъщност тези милостиви мъдреци ме прокълнаха за мое добро, защото сега 
бях докоснат от стъпалото на върховния духовен учител на всички светове и така се 
избавих от всичко неблагоприятно. 

10.34.15 Мой Господи, ти унищожаваш всеки страх у онези, които, боейки се от 
материалния свят, приемат подслон у Теб. Благодарение на досега на стъпалото Ти, сега 
аз съм избавен от проклятието на мъдреците. О Ти, който слагаш край на страданието, 
позволи ми да се завърна на моята планета. 

10.34.16 О господарю на мистичните сили, о велики, о повелителю на преданите, аз Ти се 
отдавам. Заповядвай ми по Своя воля, о Върховни Господи, Бог на боговете във вселената. 
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10.34.17 О непогрешими, аз веднага се избавих от наказанието на брахманите просто 
като Те видях. Всеки, който възпява името Ти, пречиства онези, които го слушат, както и 
самия себе си. А колко по-благотворен тогава е досегът на Твоите лотосови нозе? 

10.34.18 След като получи разрешението на Бог Кришна, полубогът Сударшана Го 
обиколи почтително, поклони му се в знак на уважение, а сетне се завърна на своята 
райска планета. Така Нанда Махарадж бе избавен от опасност. 

10.34.19 Обитателите на Враджа бяха удивени да видят могъщата сила на Шри Кришна. 
Скъпи царю, сетне те довършиха своето обожание към Шива и се завърнаха във Враджа, 
като по пътя почтително разговаряха за могъщите дела на Кришна. 

10.34.20 Веднъж Бог Говинда и Бог Рама, които вършеха чудни подвизи, си играеха през 
нощта в гората с младите момичета от Враджа. 

10.34.21 Кришна и Баларама носеха цветни гирлянди и чисти одежди, а крайниците им 
бяха красиво нагиздени и помазани. Девойките по очарователен начин възпяваха славата 
Им, привързани към Тях с любов. 

10.34.22 Двамата Богове благославяха падащия здрач, белязан с изгрева на луната и 
появата на звездите, ухаещия на лотоси ветрец и пчелите, опиянени от аромата на 
жасминовите цветчета. 

10.34.23 Кришна и Баларама пееха, сътворявайки едновременно цяла симфония от 
музикални звуци. Песните им донасяха щастие на ушите и умовете на всички живи 
същества. 

10.34.24 Гопите застинаха, когато чуха песента. В самозабрава, о царю, те не забелязваха, 
че фините им одежди са се разхлабили, а косите и гирляндите им са в безреда. 

10.34.25 Докато Бог Кришна и Бог Баларама си играеха така според сладката Си воля и 
пееха сякаш до опиянение, един слуга на име Шанкхачуда се натъкна на тази сцена. 

10.34.26 О царю, пред самия поглед на Боговете, Шанкхачуда безсрамно започва да тика 
девойките в северна посока. Девойките, които бяха приели Кришна и Баларама за свои 
Богове, заплакаха към Тях. 

10.34.27 Като чуха Своите отдадени да викат: „Кришна! Рама!" и като видяха, че те са 
досущ като крави, отмъквани от крадец, Кришна и Баларама се втурнаха след демона. 

10.34.28 Боговете им извикаха в отговор: „Не се страхувайте!" Те грабнаха по една 
цепеница от дървото шала и бързо последваха най-долния сред гухяките, който се 
отдалечаваше с голяма скорост. 

10.34.29 Като Ги видя да идват двамата като олицетворените сили на Времето и 
Смъртта, Шанкхачуда се разтревожи. Объркан, той изостави жените и хукна да спасява 
живота си. 

10.34.30 Бог Говинда следваше по петите демона, където и да бягаше, желаейки да му 
отнеме диадемата. В това време Бог Баларама остана при девойките, за да ги защитава. 

10.34.31 Могъщият Бог налетя върху Шанкхачуда отдалеч, като че беше съвсем наблизо, 
мой скъпи царю, а сетне с юмрука Си повали главата на демона, наедно с диадемата му. 
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10.34.32 След като погуби демона Шанкхачуда и отне сияйната му скъпоценност, Бог 
Кришна доволен я даде на по-големия си брат под погледите на гопите.  
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10.35.1 Шукадева Госвами каза: Когато Кришна отиваше в гората, умовете на гопите Го 
следваха, и така младите момичета прекарваха дните си тъжно, пеейки за забавленията 
Му. 

10.35.2-3 Гопите казаха: Когато Мукунда свири на флейтата Си, опрял я до устните Си, и 
запушвайки дупките й с нежните Си пръсти, Той е положил лявата буза на ръката Си, а 
веждите Му танцуват. В този момент богините, пътуващи в небесата заедно със 
съпрузите си, сиддхите, са изумени. Докато слушат, дамите се смущават, усещайки, че 
умовете им са отнесени от похотливи желания, и в несретата си не разбрат как коланите 
на дрехите им се разхлабват. 

10.35.4-5 О, момичета! Този син на Нанда, който дарява радост на страдащите, постоянно 
носи мълния върху гърдите Си, и има усмивка като огърлица със скъпоценности. Моля ви 
чуйте сега нещо прекрасно! Когато Той свири на флейтата си, биковете, елените и 
кравите на Враджа, които са се скупчили на далечно разстояние, всичките са пленени от 
звука и спират да дъвчат, наострили слух. Вцепенени, те изглеждат като заспали или като 
неподвижни фигури от картина.  

10.35.6-7 Мои скъпи гопи, понякога Мукунда се прави на борец на арена, окичвайки се с 
листа, паунови пера и цветни минерали. Тогава, в компанията на Баларама и 
пастирчетата, Той свири на флейтата Си, призовавайки кравите. В този момент реките 
спират да текат. Водите им, зашеметени от екстаз, нямат търпение вятърът да донесе 
праха от лотосовите Му нозе. Но също като нас, реките не са много благочестиви, и затова 
просто продължават да чакат, в любовен трепет.  

10.35.8-11 Кришна броди в гората в компанията на приятелите Си, които разпалено 
възхваляват славата на великолепните Му дела. Така Той проявява неизтощимите Си 
съвършенства, досущ като Върховния Бог. Докато кравите се скитат по планините, а 
Кришна ги зове чрез звука на флейтата Си, дърветата и лианите в гората откликват, като 
се обсипват с такова изобилие от плодове и цветове, че сякаш разкриват Бог Вишну в 
сърцата си. И докато натежалите им клони се свеждат ниско, нишките от стъблата им 
настръхват от екстаза на любовта към Бога, а дърветата и лианите изливат дъжд от 
сладък сок. Рояци пчели пеят за Него, влудени от божествения, меден аромат на 
цветчетата туласи върху гирлянда на Кришна, а най-красивата от всички личности с 
благодарно признание приветства песента им, допирайки флейтата до устните Си, и 
започва да свири. Тази прелестна песен на флейтата отнася умовете на жеравите, 
лебедите и другите езерни птици. Те са привлечени от Кришна и със затворени очи Го 
приближават в тишина, обожавайки Го, насочили съзнанието си към Него в дълбока 
медитация. 

10.35.12-13 О, богиньо на Враджа, когато Кришна се забавлява с Баларама по планините, 
игриво носейки цветен венец върху главата Си, Той прави всички щастливи със звучните 
трепети на флейтата Си. Така Той дава наслаждение на целия свят. Тогава близкият 
облак, страхувайки се да не оскърби тази велика личност, прогърмява много нежно в 
съпровод. Облакът изсипва цветя върху скъпия си приятел Кришна и Му прави сянка от 
слънцето като чадър. 

10.35.14-15 О, благочестива майко Яшода, синът ти, който е вещ в изкуството да се 
грижи за кравите, създаде много нови начини за свирене на флейта. Когато Той поднесе 
флейтата Си към червените Си като бимба устни и разпръсква хармоничните тонове на 
пъстри мелодии, Брахма, Шива, Индра и останалите главни полубогове са объркани, 
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чувайки този звук. Въпреки че те са най-учените авторитети, те не могат да установят 
същината на тази музика, затова свеждат глави и сърца в поклон. 

10.35.16-17 Докато Кришна странства във Враджа с нозе като лотосови венчелистчета, 
белязвайки пръстта с отличителните символи: флаг, мълния, лотос и остен за слон, Той 
облекчава болката на земята от натиска на копитата на кравите. Докато свири на 
прочутата Си флейта, тялото Му се движи с изяществото на слон. А ние, гопите, 
пронизани от Купидон когато Кришна ни поглежда игриво, застиваме като дървета, без 
да осъзнаваме, че косите ни се разпускат, а дрехите ни се разхлабват. 

10.35.18-19 Сега Кришна стои някъде, броейки кравите Си на наниз от скъпоценни 
камъни. Той е нагизден с гирлянд от цветове туласи, който носи уханието на Неговата 
любима, и е заметнал ръка върху раменете на Свой близък приятел пастирче. Докато 
Кришна свири на флейтата Си или пее, музиката привлича женските на черните елени, 
които приближават до този океан на трансцендентални качества и сядат до Него. Точно 
като нас, пастирките, те са се отказали от всяка мисъл за семейно щастие.  

10.35.20-21 О, безгрешна Яшода, твоето скъпо дете, синът на Махараджа Нанда, 
тържествено се е окичил с жасминов гирлянд, и сега играе покрай Ямуна в компанията на 
кравите и пастирчетата, забавлявайки скъпите Си приятели. Нежният бриз Го почита с 
успокоителното си ухание на сандалово дърво, докато упадевите, застанали наоколо като 
хвалебствен хор, Му принасят почтително музиката, песните и даровете си. 

10.35.22-23 Поради голямата си любов към кравите на Враджа, Кришна повдигна хълма 
Говардхана. Всяка вечер, прибирайки цялото Си стадо, той отново свири мелодия на 
флейтата Си, докато въодушевените полубогове, застанали покрай пътеката, обожават 
лотосовите Му нозе, а придружаващите Го пастирчета възпяват славните Му дела. По 
гирлянда Му се е наслоила прахта, вдигнат от копитата на кравите, а красотата Му, 
увеличена от умората, е възторжен празник за очите на всички. Ревностен в 
изпълнението на желанията на приятелите Си, Кришна е изгрялата луна, появила се от 
утробата на майка Яшода. 

10.35.24-25 Докато Кришна поздравява уважително добронамерените Си приятели, 
очите Му се притварят леко като от опиянение. Той носи гирлянд от цветя, а красотата на 
меките Му бузи е подчертана от великолепието на златните Му обици и побелялото Му 
от прах лице, което е с цвета на плодове бадара. С веселия Си лик, напомнящ луната, 
господарката на нощта, Господарят на Ядавите се движи с тържествеността на царствен 
слон. Така Той се завръща всяка вечер, водейки кравите на Враджа, след дневната 
горещина. 

10.35.26 Шри Шукадева Госвами каза: О, царю, така през деня жените на Вриндавана 
изпитват наслаждение от постоянното възпяване на забавленията на Кришна, а сърцата 
и умовете на тези дами, са погълнати от Него и са изпълнени с огромно тържество.  
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10.36.1 Шукадева Госвами каза: След това демонът Арища се понесе към пастирското 
селце. Появил се във формата на бик с голяма гърбица, той накара земята да затрепери 
като я разравяше с копитата си. 

10.36.2 Арищасура мучеше застрашително и риеше земята. С вирната опашка и святкащи 
очи, той започна да разрушава дигите с върховете на рогата си, като от време на време 
отделяше по малко изпражнения и урина. 

10.36.3-4 Мой скъпи царю, облаците се надвесиха над заострената като рог гърбица на 
Арищасура, погрешно смятайки я за планина, а щом пастирите и жените им видяха 
демона, те изпаднаха в ужас. И наистина, пронизителният екот от рева му толкова 
изплаши бременните крави и жени, че те пометнаха. 

10.36.5 Домашните животни, бягайки от страх, напуснаха пасището, о, царю, и всички 
жители се втурнаха към Бог Говинда за защита, викайки: „Кришна, Кришна!“ 

10.36.6 Когато Върховният Бог видя, че общността на пастирите е силно разтревожена и 
бяга от страх, Той ги успокои с думите „Не се страхувайте.“ После се провикна към 
демона-бик със следните думи. 

10.36.7 Ти глупако! Какво си мислиш, че правиш, злонамерени негоднико, като плашиш 
пастирите и животните им, и то точно когато Аз съм тук, за да наказвам пропаднали 
грешници като теб! 

10.36.8 След като произнесе тези думи, непогрешимият Бог Хари плесна ръце с дланите 
Си, като разяри още повече Арища със силния звук. След това Богът спокойно преметна 
силната Си ръка, която наподобяваше змия, на рамото на един приятел и застана с лице 
към демона. 

10.36.9 Предизвикан така, Арища разора земята с едно от копитата си и тогава, с 
облаците, надвиснали над вирнатата му опашка, яростно нападна Кришна. 

10.36.10 Насочил рогата си право напред и хвърляйки заплашителни, коси погледи към 
Бог Кришна с кръвясалите си очи, Арища се втурна към Него с пълна сила като 
гръмотевица, запокитена от Индра. 

10.36.11 Върховният Бог Кришна възпря Арищасура като го сграбчи за рогата и го метна 
назад на осемнадесет разкрача, точно както един слон би направил докато се бие с 
противника си. 

10.36.12 Отблъснат така от Върховния Бог, демонът отново се надигна и, дишайки 
тежко, с пот, стичаща се по тялото му, пак атакува Бога в безпаметен гняв. 

10.36.13 Щом Арища нападна, Бог Кришна го сграбчи за рогата и го катурна на земята с 
крака Си. После Богът го захвърли сякаш бе мокър парцал и накрая изтръгна един от 
рогата на демона и го заудря с него, докато той не остана да лежи проснат на земята. 

10.36.14 Като повръщаше кръв и отделяше обилно изпражнения и урина, ритайки с 
крака и въртейки очите си, Арищасура се отправи така болезнено към обителта на 
смъртта. Полубоговете почетоха Бога като Го обсипваха с цветя. 

10.36.15 Като уби по този начин демона-бик Арища, Той, който е празник за очите на 
гопите, влезе в пастирското селце заедно с Баларама. 
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10.36.16 След като Арищасура бе убит от Кришна, който извършва удивителни дела, 
Нарада Муни отиде да говори с цар Камса. Могъщият мъдрец с божествено зрение се 
обърна към царя както следва. 

10.36.17 (Нарада каза на Камса:) Детето на Яшода всъщност беше дъщеря, а Кришна е 
синът на Деваки. Също така Рама е синът на Рохини. От страх Васудева повери Кришна и 
Баларама на приятеля си Нанда Махарадж и тези две момчета убиха твоите хора. 

10.36.18 След като чу това, господарят на Бходжите се изпъни с ярост и изгуби контрол 
над сетивата си. Той грабна остър меч, за да убие Васудева. 

10.36.19 Но Нарада възпря Камса като му напомни, че двамата сина на Васудева ще 
станат причина за смъртта му. Тогава Камса окова Васудева и жена му в железни вериги. 

10.36.20 След като Нарада си замина, Камса спешно повика Кеши и му нареди „Върви да 
убиеш Рама и Кришна.“ 

10.36.21 Царят на Бходжите след това призова министрите си, оглавявани от Муштика, 
Чанура, Шала и Тошала, а също и тези, които се грижеха за слоновете му. Царят се обърна 
към тях със следните думи. 

10.36.22-23 Мой скъпи, героични Чанура и Муштика, моля чуйте това. Рама и Кришна, 
синовете на Анакадундубхи (Васудева), живеят в пастирското селище на Нанда. Беше 
предречено, че тези две момчета ще причинят смъртта ми. Когато бъдат доведени тук, 
убийте ги като ги въвлечете в двубой по борба. 

10.36.24 Издигнете арена за борба с много места за публика около нея и съберете всички 
жители на града и предградията му, за да наблюдават състезанието. 

10.36.25 Ти, водачо на слонове, мой добър слуга, трябва да докараш слона Кувалаяпида 
при входа към арената и да го накараш да убие двамата ми врагове. 

10.36.26 Започнете жертвоприношението с лък на Чатурдаши в съответствие с 
подходящите ведически предписания. В ритуалното заколение предложете нужните 
видове животни на всеопрощаващия Бог Шива. 

10.36.27 След като даде нарежданията си на министрите, Камса повика Акрура, най-
почитания сред Ядавите. Камса владееше изкуството на осигуряването на лично 
предимство и, като взе ръката на Акрура в своята, му каза следното. 

10.36.28 Мой скъпи Акрура, най-щедри, моля те направи ми приятелска услуга от 
уважение. Сред Бходжите и Вришните няма никой толкова добър към нас като теб. 

10.36.29 Благородни Акрура, ти винаги изпълняваш задълженията си сериозно, ето защо 
завися от теб, подобно на могъщия Индра, който прие подслон при Бог Вишну, за да 
постигне целите си. 

10.36.30 Моля те, отиди до селцето на Нанда, където живеят двамата сина на 
Анакадундубхи и без отлагане Ги доведи тук с тази колесница. 

10.36.31 Полубоговете, които са под покровителството на Вишну, изпратиха тези две 
момчета да причинят смъртта ми. Доведи Ги тук, а също накарай Нанда и другите 
пастири да дойдат с дарове в знак на почит. 
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10.36.32 Като доведеш Кришна и Баларама, моят слон, който е могъщ като самата смърт, 
ще Ги убие. И ако по някаква случайност Те се спасят от него, ще бъдат унищожени от 
борците ми, които са силни като светкавица. 

10.36.33 Когато приключа с Тях, ще убия Васудева и всичките Им скърбящи роднини – 
Вришните, Бходжите и Дашархите. 

10.36.34 Ще унищожа също и своя стар баща Уграсена, който ламти за царството ми, и 
неговия брат Девака, както и всичките си останали врагове. 

10.36.35 Тогава, приятелю мой, земята ще бъде избавена от смутителите си. 

10.36.36 Моят по-възрастен роднина Джарасандха и скъпият ми приятел Двивида са 
неотклонни мои доброжелатели, както и Шамбара, Нарака и Бана. Ще ги използвам, за да 
убия всичките онези царе, които са се съюзили с полубоговете, и после ще властвам над 
цялата земя. 

10.36.37 Сега, след като вече знаеш намеренията ми, моля отиди веднага и доведи 
Кришна и Баларама да наблюдават жертвоприношението с лък и да видят великолепието 
на столицата на Ядавите. 

10.36.38 Шри Акрура каза: О, царю, с голяма опитност си измислил план как да се 
избавиш от задаващото се нещастие. И все пак, човек трябва да приема еднакво и успеха, 
и провала, понеже без съмнение съдбата е тази, която въздава резултатите от нечии дела. 

10.36.39 Един обикновен човек е твърдо решен да действа според желанията си дори и 
когато съдбата препятства осъществяването им. Затова той се сблъсква и с щастие, и с 
нещастие. Но дори и това да е случая, ще изпълня молбата ти. 

10.36.40 Шукадева Госвами каза: След като даде наставленията си на Акрура, цар Камса 
разпусна министрите си и се отправи към покоите си, а Акрура се върна вкъщи. 
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10.37.1-2 Шукадева Госвами каза: Демонът Кеши, изпратен от Камса, се появи във 
Враджа като огромен кон. Галопирайки със скоростта на ума, той разравяше земята с 
копитата си. Гривата му разпръскваше облаците и звездолетите на полубоговете из 
небето, а цвиленето му изпълни с ужас всички присъстващи. Когато Върховният Бог видя 
как демонът вся смут и страх в Неговото селце Гокула със зловещото си цвилене и с 
опашката си, която помиташе облаците, Той се изправи срещу него. Кеши търсеше 
Кришна, за да влязат в двубой, и когато Богът застана пред него и го предизвика, конят в 
отговор изрева като лъв. 

10.37.3 Като видя Бога пред себе си, Кеши се втурна към Него с огромна ярост и с 
раззината паст, с която сякаш искаше да погълне небето. Препускащ с умопомрачителна 
скорост, непобедимият и враждебен демон-кон се опита да ритне лотосоокия Бог с двата 
си предни крака. 

10.37.4 Но транцеденталният Бог избегна удара на Кеши и след това с ръцете си гневно 
хвана демона за краката, завъртя го над главата Си и безцеремонно го захвърли на 
разстояние колкото дължините на сто лъка, така както Гаруда би метнал змия. След това 
Бог Кришна зачака изправен. 

10.37.5 Щом възвърна съзнанието си, Кеши разгневено се изправи, раззина широко 
паста си и отново се втурна към Бог Кришна. Но Богът просто се усмихна и му нанесе удар 
с левия Си юмрук право в муцуната толкова лесно, колкото бе някой да накара змия да се 
пъхне в дупка в земята. 

10.37.6 На мига зъбите на Кеши бяха избити при съприкосновението му с ръката на 
Върховния Бог, която демонът усети гореща като разтопено желязо. В тялото на Кеши 
ръката на Върховната Личност изведнъж много се уголеми подобно на болен стомах, 
подут поради липса на грижа. 

10.37.7 И тъй като уголемилата се ръка на Бог Кришна напълно спря дишането на Кеши, 
краката му заритаха конвулсивно, тялото му се покри с пот, а очите му се въртяха. Накрая 
демонът изхвърли изпражнения и падна мъртъв на земята. 

10.37.8 Силноръкият Кришна измъкна ръката си от туловището на Кеши, което сега 
приличаше на продълговат плод каркатика. Без следа от каквато и да било гордост за 
това, че без усилие бе убил врага Си, Богът прие обожанието от страна на полубоговете 
под формата на дъжд от цветя. 

10.37.9 Мой скъпи царю, след това на уединено място великият мъдрец Нарада Муни се 
срещна с Бог Кришна. Този най-възвишен отдаден каза следното на Бога, който с лекота 
извършва забавленията Си. 

10.37.10-11 (Нарада Муни каза:) О, Кришна, Кришна, безкрайни Боже, източник на 
цялото мистично могъщество, Боже на вселената! О, Вāсудева, подслон за всички 
същества и най-добър от династията Яду! О, господарю, Ти си Върховната Душа на всички 
сътворени същества и се намираш невидим в пещерата на сърцето като огъня, който е в 
непроявено състояние в подпалките. Ти си свидетелят във всеки, Върховната Личност и 
изначалното управляващо Божество. 

10.37.12 Ти си убежището за всички души и като Върховен повелител осъществяваш 
желанията си просто по силата на волята Си. Посредством личната Си творческа енергия 
Ти прояви в зората на сътворението изначалните проявления на материалната природа и 
чрез тях досътворяваш, поддържаш, а накрая и унищожаваш вселената. 
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10.37.13 Ти, същият този създател, слезе сега на земята, за да унищожиш демоните 
даитя, праматха и ракшаса, които се представят за царе, а също и да защитиш тези с 
божествена природа. 

10.37.14 Демонът-кон бе толкова ужасяващ, че цвиленето му изплаши полубоговете и ги 
накара да напуснат райското си царство. Но поради благосклонната ни съдба Ти го уби 
просто за забавление. 

10.37.15-20 Само след два дни, о, всемогъщи Боже, ще видя гибелта на Чанура, Муштика 
и други борци, заедно с тази на слона Кувалаяпида и на цар Камса – и всичко това 
причинено от Твоята ръка. След това ще Те видя да убиваш Калаявана, Мура, Нарака и 
демона-ракообразно, а освен това ще наблюдавам как открадваш цветето париджата и 
побеждаваш Индра. По-късно, о, Боже на вселената, в Дварака Ти ще избавиш цар Нрига 
от проклятието и ще се сдобиеш със скъпоценния камък Шямантака и с още една 
съпруга. Ти ще върнеш обратно към живота безжизнения син на брахмана от обителта на 
Твоя слуга Ямараджа, а после ще погубиш Паундрака, ще изгориш до основи град Каши и 
ще унищожиш Дантавакра и царя на Чеди по време на великото жертвоприношение 
раджасуя. Аз ще стана свидетел на всички тези героични забавления и още много други, 
които ще извършиш през престоя си в Дварака. Тези забавления са възхвалявани на 
земята с песните на трансцеденталните поети. 

10.37.21 След това ще Те видя проявен като олицетвореното време в ролята на 
колесничар на Арджуна да унищожаваш цели армии от воини, за да облекчиш земята от 
бремето ѝ. 

10.37.22 Нека се обърнем към Теб, Върховния Бог, за убежище. Ти си изпълнен със 
съвършено чиста духовна осъзнатост и Си винаги установен в изначалната си същност. И 
понеже волята Ти никога не е възпрепятствана, Ти вече си постигнал всички възможни 
желани неща и посредством силата на духовната Си енергия оставаш вечно невъвлечен в 
потока от качествата на илюзията. 

10.37.23 Покланям се пред Теб, Върховния повелител, който е зависим само от Себе си. 
Чрез могъщата Си енергия Ти създаде безкрайното детайлното устройство на тази 
вселена. Сега Ти се появи като най-великия герой сред Ядавите, Вришните и Сатватите, и 
пожела да участваш във война, водена от хората. 

10.37.24 Шукадева Госвами каза: След като изрече това пред Бог Кришна, главата на 
династията Яду, Нарада се поклони ниско и Му отдаде почитанията си. После този велик 
мъдрец и най-прославен предан се сбогува с Бога и замина, изпитвайки огромна радост 
от личната си среща с Него. 

10.37.25 След убиването на демона Кеши в схватката, Върховният Бог продължи да се 
грижи за кравите и другите животни в обкръжението на Неговите жизнерадостни 
приятелчета пастирчета. Така Той донасяше щастие на всички жители на Вриндавана. 

10.37.26 Един ден, докато пасяха стадата си по планинските склонове, пастирчетата 
играеха на крадене и криене, като си съперничеха на ужким в ролите си на крадци и 
пастири. 

10.37.27 В тази игра, о, царю, някои бяха крадци, други пастири, а трети овце. Те си 
играеха щастливо, без да се страхуват от опасности. 
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10.37.28 Един изкусен магьосник на име Вйома, син на демона Мая, се появи там 
предрешен като пастирче. Преструвайки се, че се включва в играта като крадец, той успя 
да открадне повечето от пастирчетата, които бяха в ролята на овци. 

10.37.29 Постепенно големият демон отвличаше все повече пастирчета и ги натика в 
една планинска пещера, която накрая затвори плътно с голяма скала. 

10.37.30 Бог Кришна, който закриля всички свети отдадени, разбра много добре какво 
правеше Вйомасура. И както лъвът сграбчва вълк, Кришна силом хвана демона, докато 
той отвличаше още пастирчета. 

10.37.31 Демонът прие изначалната си форма, огромна и могъща като висока планина. 
Но колкото и да опитваше да се освободи, той не успя, тъй като загуби силата си, докато 
Богът го държеше в силния си захват. 

10.37.32 Бог Ачюта стисна Вйомасура с ръцете Си и го захвърли на земята. И тогава, пред 
погледите на полубоговете от райските планети, Кришна го уби, така както се отнема 
живота на жертвено животно. 

10.37.33 След това Кришна разби масивната скала, която бе затъкната на входа на 
пещерата, и освободи пленените пастирчета. После, докато полубоговете и пастирчетата 
възпяваха славата Му, Той се завърна в пастирското си селце Гокула. 
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10.38.1 Шукадева Госвами каза: След като прекара нощта в град Матхура, възвишеният 
Акрура се качи на колесницата си и пое към пастирското селце на Нанда Махарадж. 

10.38.2 Докато пътуваше по пътя, великата душа Акрура изпитваше силна преданост 
към лотосоокия Бог и затова започна да разсъждава по следния начин. 

10.38.3 [Шри Акрура си рече:] Какви ли благочестиви дела трябва да съм извършвал, 
какви ли тежки отречения трябва да съм преминал, какви ли обожания трябва да съм 
правил и какви ли подаяния трябва да съм раздавал, та днес ще видя Бог Кешава? 

10.38.4 Понеже съм материалист, потънал само в сетивни наслади, считам, че за мене е 
толкова трудно да получа възможността да зърна Бог Уттамашлока, колкото на някой, 
роден като шудра, да му бъде позволено да рецитира ведически мантри. 

10.38.5 Но стига съм мислил за това! В крайна сметка, дори пропаднала душа като мен 
може да получи шанса да зърне непогрешимия Върховен Бог, както някоя от 
обусловените души, влачена от реката на времето, може понякога да достигне брега. 

10.38.6 Днес всичките ми греховни последици бяха изличени и раждането ми доби 
смисъл, защото ще поднеса поклоните си в лотосовите нозе на Върховния Бог, върху 
които медитират мистичните йоги. 

10.38.7 Наистина, днес цар Камса ми оказа изключителна милост като ме изпрати да 
зърна лотосовите нозе на Бог Хари, който сега се е появил в този свят. Просто в сиянието 
на ноктите на стъпалата Му много души в миналото са преминали през непобедимия 
мрак на материалното съществуване и са постигнали освобождение. 

10.38.8 Тези лотосови нозе са обожавани от Брахма, Шива и всички останали полубогове, 
от богинята на щастието, а също от великите мъдреци и ваишнави. Със същите тези 
лотосови нозе Богът се разхожда из гората, докато пасе кравите заедно с другарите си; 
същите тези лотосови нозе са поръсени с прашеца кункума от гърдите на гопите. 

10.38.9 Със сигурност ще зърна лицето на Бог Мукунда, щом елените минават от дясната 
ми страна (това е благоприятен знак). Лицето Му, обрамчено с къдрави коси, е прекрасно 
с привлекателните си страни и нос, с усмихнатите Му погледи и аленеещите Му лотосови 
очи. 

10.38.10 Отивам да видя Върховния Бог Вишну, извора на цялата красота, който по 
собствената Си сладка воля сега е приел човешки облик, за да облекчи земята от бремето 
й. Затова не може да се отрече, че очите ми ще постигнат съвършенството на 
предназначението си. 

10.38.11 Той е свидетел на материалните причини и резултати, ала при все това е 
свободен от фалшиво идентифициране с тях. С вътрешната Си енергия Той разпръсква 
мрака на раздялата и объркването. Индивидуалните души в този свят, които се появяват 
тук само щом Той хвърли погледа си върху Своята материална творческа енергия, 
непряко Го долавят в дейностите на жизнения си дъх, сетива и интелигентност. 

10.38.12 Всички грехове на човек се унищожават, а добрата съдба, породена от 
качествата, дейностите и появата на Върховния Бог, и словата, които описват тези трите, 
одухотворяват, разкрасяват и пречистват света. От друга страна думи, които не описват 
Неговото величие, са като украшения върху труп. 
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10.38.13 Същият този Върховен Бог се спусна в династията на Сатватите, за да зарадва 
възвишените полубогове, които поддържат религиозните принципи, създадени от Него. 
Живеейки във Вриндавана, Той разпростира славата си, която полубоговете възпяват в 
песни и която донася благодат на всички. 

10.38.14 Днес аз несъмнено ще видя Него, който е целта и духовният учител на великите 
души. Образът Му носи радост на всички, които имат очи, защото Той е самата красота на 
вселената. Наистина, личният Му облик е подслонът, за който жадува богинята на 
щастието. Сега всички утрини на живота ми добиха смисъл. 

10.38.15 Аз незабавно ще сляза от колесницата си и ще се хвърля в лотосовите нозе на 
Кришна и Баларама, Върховните Богове. Именно Техните нозе великите йоги-мистици, 
устремени към себереализация, пазят в умовете си. Аз също ще поднеса почитанията си 
на приятелите на Боговете – пастирите - и на всички останали обитатели на Вриндавана. 

10.38.16 И когато падна в нозете Му, всемогъщият Бог ще постави лотосовата си длан 
върху главата ми. За всички онези, които търсят подслона Му, понеже силно се боят от 
могъщата змия на времето, тази длан премахва всички страхове. 

10.38.17 Предлагайки милостиня на тази лотосова длан, Пурандара и Бали заслужиха 
статуса на Индра, царя на рая, а по време на сладостното забавление на танца раса, когато 
Богът обърсваше потта на гопите, премахвайки умората им, досегът на лицата им караше 
тази длан да ухае като нежен лотос. 

10.38.18 Непогрешимият Бог няма да ме вземе за враг, макар да съм изпратен от Камса 
като посланик. В крайна сметка всезнаещият Бог е истинският познавач на полето на 
това материално тяло, и със съвършения си поглед Той става свидетел, както външно 
така и вътрешно, на всички усилия в сърцето на обусловената душа. 

10.38.19 Затова Той ще ме облее с усмихнатия си, любящ взор, докато аз стоя с допрени 
длани в поклон пред Него. Тогава всичко нечисто в мен начаса ще си иде, всички 
съмнения ще ме напуснат и аз ще изпитам пълно блаженство. 

10.38.20 Като разбере, че съм Негов близък приятел и роднина, Кришна ще ме прегърне 
със силните си ръце, като на мига ще освети тялото ми и ще ме освободи от всичките ми 
материални обвързаности, дължащи се на плодоносни дейности. 

10.38.21 Прегърнат от прославения Бог Кришна, аз смирено ще стоя пред Него с 
наведена глава и допрени длани, а Той ще ми каже, "Мой скъпи Акрура." В този миг аз ще 
намеря смисъла на живота си. И наистина, животът на някой, когото Върховният Бог не 
разпознава, е за съжаление. 

10.38.22 Върховният Бог няма любимец, нито най-скъп приятел, нито счита някого за 
досаден, жалък или достоен за пренебрежение. През цялото време Той с любов отвръща 
на Своите отдадени в съответствие с начина, по който те Го обожават, точно както 
райското дърво сбъдва желанията на всеки, който го доближи. 

10.38.23 Тогава по-големият брат на Бог Кришна, най-великият сред Ядавите, ще 
сграбчи сбраните ми длани, докато все още стоя със сведена глава, и след като ме 
прегърне ще ме отведе в дома си. Там ще ме уважи по всички правила на ритуалното 
гостоприемство и ще ме разпита как се отнася Камса към семейството Му. 
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10.38.24 Шукадева Госвами продължи: Мой скъпи царю, докато синът на Швапалка, 
пътувайки по пътя, медитираше така дълбоко над Кришна, той достигна Гокула тъкмо, 
когато слънцето започваше да залязва. 

10.38.25 На пасището Акрура видя отпечатъците от онези стъпала, чиято чиста прах 
владетелите на всички планети във вселената пазят над короните си. Тези отпечатъци от 
стъпките на Бога, белязани със знаци като лотос, ечемик и остен за слонове, правеха 
земята да изглежда изключително красива. 

10.38.26 Вълнуван от все по-силен екстаз при вида на отпечатъците от стъпките на Бога, 
с настръхнали от чиста любов коси, с преливащи от сълзи очи, Акрура скочи от своята 
колесница и започна да се търкаля в тези следи с викове: "О! Това е прахта от нозете на 
господаря ми!" 

10.38.27 Самата цел на живота за всички въплътени същества е този екстаз, който 
Акрура изпита когато, получавайки заповедта на Камса, изостави всяка гордост, страх и 
скръб, и потъна в съзерцание, слушане и описване на нещата, които му напомняха за Бог 
Кришна. 

10.38.28-33 После Акрура видя Кришна и Баларама в селцето Враджа, които отиваха да 
доят кравите. Кришна носеше жълти премени, Баларама сини, а очите Им приличаха на 
есенни лотоси. Единият от тези двама силноръки младежи, който е подслонът на 
богинята щастието, бе с тъмносиня кожа, а другият беше бял. С изящните черти на 
лицата си, Те бяха най-красивите на света. Докато вървяха с походката на млади слонове, 
хвърляйки наоколо си състрадателни погледи и усмивки, тези две възвишени личности 
украсяваха кравешкото пасище с отпечатъците от стъпките си, белязани с флаг, мълния, 
остен за слонове и лотос. Двамата Богове, чиито забавления са великолепни и 
привлекателни, бяха нагиздени със скъпоценни огърлици и цветни гирлянди, 
миропомазани с уханни, благоприятни субстанции, току-що окъпани и облечени в чисти 
одежди. Те бяха предвечните Върховни Личности, господарите и изначалните причини 
на вселените, които за благото на земята сега се бяха спуснали в образите на Кешава и 
Баларама. О, царю Парикшит, Те наподобяваха две украсени със злато планини - едната 
смарагдова, а другата сребърна - когато със сиянието си разпръскваха мрака на 
вечерното небе на вси страни. 

10.38.34 Обзет от обич, Акрура бързо скочи от колесницата си и се просна като пръчка в 
нозете на Кришна и Баларама. 

10.38.35 Радостта от гледката на Върховния Бог изпълни очите на Акрура със сълзи и 
украси крайниците му с тръпките на екстаза. Бе толкова развълнуван, че не можеше и да 
продума, за да се представи, о царю. 

10.38.36 Разпознавайки Акрура, Бог Кришна го привлече по-близо с ръката си, белязана 
със знака на колело от колесница, и го прегърна. Кришна се радваше, защото Той винаги е 
благоразположен към Своите отдадени. 

10.38.37-38 Докато Акрура стоеше със сведена глава, Бог Санкаршана (Баларама), 
сграбчи допрените му длани, а сетне го отведе в дома си в компанията на Бог Кришна. 
След като разпита Акрура дали е пътувал удобно, Баларама го настани на първокласно 
място за сядане, изми нозете му в съответствие с напътствията в писанията и почтително 
му поднесе мляко с мед. 
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10.38.39 Всемогъщият Бог Баларама подари на Акрура една крава, разтри нозете му, за 
да го облекчи от умората, а сетне с голямо уважение и вяра го нагости с подобаващо 
приготвени ястия, разнообразни на вкус. 

10.38.40 След като Акрура се нахрани предоволно, Бог Баларама, който най-добре 
познава религиозните задължения, му поднесе ароматни билки, за да подслади устата си, 
както и благоухания и цветни гирлянди. Така Акрура отново се наслади на най-висше 
блаженство. 

10.38.41 Нанда Махарадж запита Акрура: О, потомъко на Дашарха, как успявате да 
преживеете всички вие, докато безмилостният Камса остава жив? Приличате досущ на 
овце под опеката на касапин. 

10.38.42 Този жесток, егоистичен Камса, погуби децата на собствената си сестра в нейно 
присъствие, докато тя плачеше в агония. Така че нима изобщо е нужно да питаме за 
благополучието на вас, неговите поданици? 

10.38.43 Почетен от Нанда Махарадж с тези правдиви и приятни, любезни думи, Акрура 
забрави умората от пътуването. 
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10.39.1 Шукадева Госвами каза: „След като получи толкова почести от Бог Баларама и 
Бог Кришна, Акрура, седнал удобно на един диван, почувства, че всички желания, които 
бе имал по пътя, сега бяха удовлетворени.  

10.39.2 Скъпи царю, какво би било недостижимо за някого, който е удовлетворил 
Върховния Бог, подслона на богинята на щастието? Въпреки това онези, които са се 
посветили да Му служат, никога не искат нищо от него.  

10.39.3 След вечеря Бог Кришна, синът на Деваки, попита Акрура как се отнася Камса със 
скъпите им роднини и приятели, и какво планира да стори царят. 

10.39.4 Върховният Бог каза: „Скъпи мой чичо Акрура, добре ли пътува до тук? Нека 
късметът те следва където и да си. Нашите доброжелателни приятели и роднините ни – 
близки и далечни – добре ли са? 

10.39.5 Но, скъпи Акрура, докато Цар Камса – тази прогнила издънка на нашето 
семейство, който ни се пада вуйчо по майчина линия – още процъфтява, за какво изобщо 
да питам за здравето и добруването на нашите роднини и останалите му поданици? 

10.39.6 Виж само колко страдания причиних на Своите хрисими родители! Заради Мен 
синовете им бяха убити, а те самите са затворници. 

10.39.7 За радост днес се изпълни желанието ни да видим теб, нашия скъп роднина. О, 
мили чичо, молим те, кажи ни защо дойде.“ 

10.39.8 Шукадева Госвами каза: „В отговор на молбата на Върховния Бог, Акрура, 
потомъкът на Мадху, описа цялата ситуация, включително ненавистта на цар Камса към 
Ядавите и опита му да убие Васудева. 

10.39.9 Акрура разказа каквото бе изпратен да предаде. Той описа също и истинските 
намерения на цар Камса, и това как Нарада е казал на Камса, че Кришна се е родил като 
син на Васудева.  

10.39.10 Бог Кришна и Бог Баларама, унищожителят на героични противници, се 
засмяха, когато чуха думите на Акрура. После съобщиха на баща Си Нанда Махарадж за 
заповедите на цар Камса. 

10.39.11-12 Нанда Махарадж на свой ред нареди следното на пастирите из цялото си 
царство Враджа с помощта на селския пазач: „Съберете всички млечни продукти. 
Донесете скъпи подаръци и пригответе каруците си. Утре ще отидем до Матхура, ще 
предложим млечните си продукти в дар на царя и ще видим един голям фестивал. 
Жителите на всички далечни области също да дойдат.“ 

10.39.13 Когато младите гопи научиха, че Акрура е дошъл във Враджа, за да отведе 
Кришна и Баларама в града, те много се обезпокоиха. 

10.39.14 Някои от тях така ги заболя сърцето, че лицата им пребледняха от 
затрудненото им дишане. Други ги обзе такава силна мъка, че дрехите, гривните и 
плитките им увиснаха.  

10.39.15 Трети напълно прекратиха сетивните си дейности и се съсредоточиха в 
медитация върху Кришна. Те изгубиха всяка представа за външния свят, точно като 
онези, които достигат до пълно себеосъзнаване.  
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10.39.16 Други млади жени припаднаха само при спомена за думите на Бог Шаури 
(Кришна). Тези думи, украсени с чудни фрази и изразени с мили усмивки, винаги дълбоко 
докосваха сърцата на младите девойки. 

10.39.17-18 Гопите се ужасяваха от вероятността да се разделят с Бог Макунда дори и за 
съвсем кратко, така че сега, като си спомняха Неговата грациозна походка, забавленията 
Му, любящите Му усмихнати погледи, героичните Му дела и шегите Му, които ги 
утешаваха, те не бяха на себе си от безпокойство при мисълта за предстоящата дълга 
разлъка. Събираха се на групи и разговаряха с лица, облени в сълзи, и с умове напълно 
погълнати от Ачюта. 

10.39.19 Гопите казаха: „О, Провидение, ти нямаш милост! Ти събираш въплътените 
същества в приятелство и любов, а после безчувствено ги разделяш преди желанията им 
да са се изпълнили. Тези твои капризи са като игра на дете.  

10.39.20 Ти ни показа лицето на Макунда, обрамчено с тъмни къдри и украсено с 
нежните Му страни, вирнат нос и мили усмивки, които изличават всяка тъга, а сега 
скриваш това лице от нас. Това твое поведение не е никак хубаво. 

10.39.21 О, Провидение, макар да идваш под името Акрура, в действителност ти си 
жестоко, защото глупаво ни отнемаш това, което някога ни даде – тези очи, с които ние 
видяхме, дори и в една само черта от образа на Мадхудвиша, съвършенството на цялото 
ти творение. 

10.39.22 Уви, синът на Нанда, който прекъсва съкровени приятелства в миг, не иска дори 
да ни погледне. Непосилно попаднали в Неговата власт, ние изоставихме домовете си, 
роднините, децата и съпрузите си само, за да Му служим, но Той винаги си търси други да 
го обичат.  

10.39.23 Зората, която последва тази нощ, със сигурност ще бъде щастлива за жените от 
Матхура. Всичките им надежди ще се осъществят, защото когато Богът на Враджа влезе в 
града, те ще могат да пият от лицето Му нектара на усмивката, която се прокрадва в 
крайчеца на очите Му. 

10.39.24 О, гопи, въпреки че нашият Макунда е умен и много слуша родителите си, щом 
попадне под властта на медените думи на жените от Матхура и бъде омагьосан от 
техните привлекателни срамежливи усмивки, как ще се върне отново при простите 
селски момичета? 

10.39.25 Когато Дашархите, Бходжите, Андхаките, Вришните и Сатватите видят сина на 
Деваки в Матхура, това със сигурност ще е голям празник за очите им, както и за всички, 
които пътуват за града. Все пак Той е любимецът на богинята на щастието и е извор на 
всички трансцендентални качества.  

10.39.26 Този, който извършва това безжалостно деяние, не трябва да се казва Акрура. 
Той е толкова безмерно жесток, че дори без да се опита да утеши посърналите жители на 
Враджа ще отведе Кришна, който ни е по-скъп от самия живот. 

10.39.27 Безсърдечният Кришна вече се е качил на колесницата и сега глупавите 
пастири бързат след Него с каруците си. Дори и старите хора не Му казват нищо, за да Го 
спрат. Днес съдбата е срещу нас. 
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10.39.28 Нека отидем право при Мадхава и Му попречим да си тръгне. Какво могат да ни 
направят възрастните в нашите семейства и роднините? Сега, когато съдбата ни разделя 
с Мукунда, сърцата ни са вече разбити, защото не можем да понесем да изгубим Неговото 
присъствие дори и за частица от секундата.  

10.39.29 Когато ни доведе и събра за танца раса, където се насладихме на нежните Му 
очарователни усмивки, на възхитителните Му тайни разговори, на закачливите Му 
погледи и на прегръдките Му, много нощи изминаха сякаш бяха миг. О, гопи, как изобщо 
бихме могли да преминем през непреодолимата тъма на Неговото отсъствие? 

10.39.30 Как да съществуваме без Кришна, приятеля на Ананта, който вечер се връщаше 
във Враджа в компанията на пастирчетата, с коси и гирлянди, посипани с праха от 
копитата на кравите? Когато свиреше на флейта Си, Той завладяваше умовете ни с 
усмихнатите погледи, които ни хвърляше с крайчеца на очите Си.“ 

10.39.31 Шукадева Госвами каза: „След като изрекоха тези думи, жените от Враджа, тъй 
силно привързани към Кришна, се почувстваха изключително разтревожени от 
предстоящата раздяла с Него. Забравяйки всякакъв срам, те завикаха силно: „О, Говинда!, 
О, Дамодара!, О, Мадхава!“ 

10.39.32 Но въпреки че гопите завикаха така, Акрура, който беше изпълнил сутрешното 
си обожание и други задължения, подкара колесницата. 

10.39.33 Водени от Нанда Махарадж, пастирите последваха Бог Кришна с каруците си. 
Носеха много дарове за царя, включително глинени гърнета с гхи и други млечни 
продукти.  

10.39.34 (С погледите си) Бог Кришна донякъде успокои гопите и те също вървяха след 
тях известно време. После с надеждата, че Той ще им даде някакви наставления, те 
спряха. 

10.39.35 Като си тръгваше най-великият от Ядавите видя как гопите плачат за Него и ги 
утеши, като им прати вестоносец с нежното обещание: „Ще се върна“. 

10.39.36 С умове, които не можеха да се откъснат от Кришна, гопите стояха неподвижни 
като фигури от картина. Останаха там докато не се скри знамето на върха на колесницата 
и дори докато прахът, вдиган от колелата на колесницата, също престана да се вижда. 

10.39.37 Тогава гопите тръгнаха обратно, загубили надеждата Говинда някога отново да 
се върне. Изпълнени с тъга, те започнаха да прекарват дните и нощите си в песни за 
забавленията на своя любим. 

10.39.38 Скъпи царю, като пътуваше, бърз като вятъра, в колесницата с Бог Баларама и 
Акрура, Върховният Бог Кришна стигна до река Калинди, която отмива всички грехове.  

10.39.39 Сладките води на реката бяха по-сияйни от блестящи скъпоценности. След като 
Бог Кришна ги докосна за пречистване, Той отпи малко с ръка. После поиска да преместят 
колесницата до един гъсталак и се качи отново на нея заедно с Баларама. 

10.39.40 Акрура помоли двамата Богове да заемат местата Си в колесницата. След това с 
тяхно разрешение отиде до един вир в Ямуна и се изкъпа, както изискват писанията. 

10.39.41 Докато се потапяше във водата и повтаряше вечни мантри от Ведите, Акрура 
внезапно видя Баларама и Кришна пред себе си.  
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10.39.42-43 Акрура си помисли: „Как може двамата синове на Анакадундубхи, които 
седят в колесницата, да стоят тука във водата? Сигурно са слезли от колесницата.“ Но 
когато излезе от реката, Те си седяха в колесницата, точно както преди. 

10.39.44-45 Тогава Акрура видя там и Ананта Шеша, Бога на змиите, който приемаше 
почести от сиддхи, чарани, гандхарви и демони, които бяха склонили глави. Върховният 
Бог, когото Акрура видя, имаше хиляди глави, хиляди качулки и хиляди шлемове. Сините 
Му одежди и красивото Му лице, бяло като власинките по дръжката на лотоса, Го караха 
да изглежда като бялата планина Кайласа с многото й върхове. 

10.39.46-48 После Акрура видя Върховния Бог, легнал спокойно в скута на Бог Ананта 
Шеша. Лицето на тази Върховна Личност беше като тъмносин облак. Бе облечен в жълто 
и имаше четири ръце и червеникави очи с формата на лотосови листенца. Лицето Му 
изглеждаше привлекателно и ведро със засмените си мили погледи и красиви вежди, с 
вирнатия нос и изящно оформените уши, с прекрасните бузи и червеникави устни. 
Широките рамене и гърди на Бога бяха красиви, а ръцете Му бяха дълги и силни. Вратът 
Му напомняше раковина, пъпът Му беше дълбок, а по корема Му се очертаваха линии 
като на баняново листо.  

10.39.49-50 Имаше големи слабини и хълбоци, бедра като слонски хоботи и добре 
оформени колене и прасци. Повдигнатите Му глезени отразяваха ослепителното сияние, 
излъчвано от ноктите на пръстите Му, които, украсяващи с формата си на листенца 
лотосовите Му нозе. 

10.39.51-52 Нагизден с шлем, гривни и ленти, всичките покрити със скъпоценни 
камъни, а също и с колан, свещен шнур, гердани, звънчета на глезените и обици, Богът 
сияеше ослепително. В една ръка държеше лотос, в другите раковина, диск и боздуган. 
Гърдите Му красяха знакът Шриватса, искрящият бисер Каустубха и една гирлянда от 
цветя. 

10.39.53-55 Около Бога бяха наредени и Го възхваляваха Нанда, Сунанда и другите Му 
лични прислужници; Санака и останалите Кумари, Брахма, Рудра и други главни 
полубогове; деветимата върховни брамини и най-добрите от светите отдадени, оглавени 
от Прахлада, Нарада и Упаричара Васу. Всеки един от тези прекрасни личности 
обожаваше Бога, като пееше свещени хвалебствени думи според собственото си 
настроение. Там бяха и основните вътрешни енергии на Бога – Шри, Пущи, Гир, Канти, 
Кирти, Тущи, Ила и Урйа – както и материалните Му енергии Видя, Авидя и Мая, и 
вътрешната Му енергия на удоволствието, Шакти. 

10.39.56-57 Когато великият отдаден Акрура видя всичко това, той остана 
изключително доволен и се почувства изпълнен от трансцендентална отдаденост. 
Силният му екстаз накара космите по тялото му да настръхнат и сълзите да потекат от 
очите му, обливайки го целия. Като успя някак да се закрепи да не падне, Акрура сведе 
глава доземи. После събра ръце за молитва и с глас, задавен от чувства, бавно и 
внимателно започна да се моли. 
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10.40.1 Шри Акрура каза: Прекланям се пред Теб, който Си причината на всички 
причини, изначалната и неизтощима Върховна Личност, Нараяна. От цвета на лотоса 
роден от твоя пъп, се появи Брахма, и посредством него се роди тази вселена.  

10.40.2 Земя; вода; огън; въздух; етер и неговия източник, фалшивото его; махат-
таттва, цялата материална природа и нейния източник, пуруша експанзиите на 
Върховния Бог; умът; сетивата; сетивните обекти; и полубоговете, властващи над 
сетивата – всички тези причини за космическото проявление са родени от Твоето 
трансцендентално тяло.  

10.40.3 Цялата материална природа и останалите елементи на сътворението не могат да 
Те разберат такъв, какъвто Си, тъй като те са проявени в царството на мъртвата материя. 
Тъй като Ти си отвъд качествата на природата дори Бог Брахма, който е обвързан от тези 
качества, не познава истинската Ти идентичност. 

10.40.4 Пречистените йоги обожават Теб, Върховния Бог, осъзнавайки Те в тройното Ти 
проявление, включващо живите същества, материалните елементи, изграждащи телата 
на живите същества, и божествата, властващи над тези елементи. 

10.40.5 Брахманите, които следват предписанията, отнасящи се до трите свещени огъня, 
Те обожават, възпявайки мантри от трите Веди, и извършвайки прецизни огнени 
жертвоприношения за различните полубогове, които имат много форми и имена. 

10.40.6 В стремеж към духовно знание, някои личности се отричат от всички материални 
дейности, и, постигайки покой, извършват жертвоприношението на философското 
търсене да обожават Теб, изначалната форма на цялото знание. 

10.40.7 А други – тези с чиста интелигентност – следват предписанията на ваишнавските 
писания, провъзгласявани от Теб. Вглъбявайки умовете си в мисли за Теб, те Те обожават 
като единствения Върховен Бог, проявен в множество форми. 

10.40.8 Има и други, които обожават Теб, Върховния Бог, във формата на Бог Шива. Те 
следват пътеката, описана от него, и разтълкувана по различни начини от множество 
учители. 

10.40.9 Но всички тези хора, мой Господи, дори онези, които са насочили вниманието си 
далеч от Теб и обожават други божества, всъщност почитат само Теб, о, олицетворение на 
всички полубогове. 

10.40.10 Както реките, родени от планините и пълнени от дъждовете, се насочват от 
всички краища към океана, така всички тези пътеки накрая стигат до Теб, о, господарю. 

10.40.11 Добро, страст и невежество, качествата на материалната Ти природа, оплитат 
всички обусловени живи същества, от Брахма чак до неподвижните създания. 

10.40.12 Отдавам смирените си почитания на Теб, който като Върховната Душа на 
всички същества Си безпристрастен свидетел на съзнанието на всеки. Потокът на Твоите 
качества на материалната природа, произлязъл от силата на инертността, разлива 
силното си влияние сред живите същества, които приемат различни идентичности като 
полубогове, хора и животни. 

10.40.13-14 Казва се, че огънят е Твоето лице, земята – нозете Ти, слънцето – очите Ти, а 
небето - Твоят пъп. Посоките са Твоят слух, главните полубогове – ръцете Ти, а океанът – 
Твоят корем. Раят е смятан за главата Ти, а вятърът – за жизнения Ти дъх и физическа 
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сила. Дърветата и растенията са космите по тялото Ти, облаците – косата на главата Ти, а 
планините - костите и ноктите Ти, Върховни. Смяната на деня с нощта е премигването на 
очите Ти, прародителят на човечеството – Твоите гениталии, а дъждът – Твоето семе. 

10.40.15 Всички светове, заедно с управляващите ги полубогове и изобилстващото им 
население, произлизат от Теб, неизтощимия Върховен Бог. Тези светове пребивават у 
Теб, който си източникът на ума и сетивата, подобно на рибите в океана или на дребни 
насекоми, дълбаещи в плода удумбара. 

10.40.16 За да се наслаждаваш на забавленията Си, Ти се появяваш в множество форми в 
този материален свят, и тези въплъщения пречистват цялото нещастие на онези, които с 
радост възпяват славата Ти. 

10.40.17-18 Предлагам смирените си почитания на Теб, който Си причината за 
творението, на Бог Матся, който плуваше в океана на разрушението, на Бог Хаягрива, 
убиеца на Мадху и Каитабха, на огромната костенурка [Бог Курма], която поддържаше 
планината Мандара, и на инкарнацията глиган [Бог Вараха], който се забавляваше да 
повдигне земята. 

10.40.19 Смирени почитания на Теб, удивителния лъв [Бог Нрисимха], който премахна 
страха на светите Си отдадени, и на джуджето Вамана, който прекрачи трите свята. 

10.40.20 Смирени почитания на Теб, Бога на династията Бхригу, който изсече гората на 
възгордялата се царска власт, и на Бог Рама, най-добрия от династията Рагху, който 
премахна демона Равана. 

10.40.21 Смирени почитания на Теб, Бога на династията Сатвата, и на Твоите форми 
Вāсудева, Санкаршана, Прадюмна и Анируддха. 

10.40.22 Смирени почитания и на формата Ти на безгрешния Бог Буддха, който ще смути 
даитите и данавите, и на Бог Калки, унищожителя на месоядците, представящи се като 
царе. 

10.40.23 О, Върховни Господи, живите същества в този свят са объркани от илюзорната 
Ти енергия. Въвлечени във фалшивите концепции за „аз“ и „мое“, те са принудени да се 
лутат по пътеките на плодоносните дейности. 

10.40.24 Аз също съм заблуден по този път, о, всемогъщи Господи, глупаво 
въобразявайки си, че моето тяло, деца, дом, жена, пари и последователи са истински, 
въпреки че те са нереални като сън. 

10.40.25 Така заблуден, че временното е вечно, че моето тяло съм аз самият, че изворът 
на нещастието с извор на щастието, аз се опитвах да получа удоволствие в материалните 
двойнствености. Покрит по този начин от невежество, не можах да Те разпозная като 
истинския обект на любовта ми.  

10.40.26 Точно както глупакът гони отражението, покриващо водата с образа на 
плодовете, растящи над нея, така и аз съм се отвърнал от Теб. 

10.40.27 Интелигентността ми е толкова осакатена, че не мога да намеря сила да обуздая 
ума си, който е разстроен от материални желания и дейности, и постоянно се мята насам 
и натам, движен от упоритите сетива. 
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10.40.28 Паднал по този начин, аз се обръщам към нозете Ти за подслон, о, Господи, 
защото въпреки че нечистият никога не би могъл да ги достигне, смятам че това все пак е 
възможно поради Твоята милост. Само когато някой е приключил с материалния живот, 
о, Господи с лотосов пъп, той може да изгради съзнание за Теб, служейки на чистите Ти 
отдадени. 

10.40.29 Смирени почитания на Върховната Абсолютна Истина, владетеля на 
безгранични енергии. Ти си олицетворение на чистото, трансцендентално знание, 
източникът на всяко осъзнаване, и господарят на природните сили, които властват над 
живите същества. 

10.40.30 О, сине на Васудева, смирени почитания на Теб, у когото всички живи същества 
живеят. О, Господи на ума и сетивата, отново и отново Ти се прекланям. О, господарю, 
моля Те, защити ме, тъй като съм Ти се отдал.  
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10.41.1 Шукадева Госвами каза: Докато Акрура все още поднасяше молитви, Върховният 
Бог Кришна оттегли форма Си, която бе разкрил във водата, просто както актьор 
прекратява изпълнението си. 

10.41.2 Когато Акрура видя, че видението е изчезнало, той излезе от водата и бързо 
приключи своите различни ритуални задължения. После се върна учуден в колесницата. 

10.41.3 Бог Кришна попита Акрура: Да не би да си видял нещо чудно на земята, в небето 
или във водата? По вида ти изглежда, че си.  

10.41.4 Шри Акрура каза: Каквито и удивителни неща да има на земята, небето или 
водата, всичко съществува в Теб. Тъй като Ти обхващаш всичко, когато Те виждам, какво 
не съм видял? 

10.41.5 И сега, когато виждам Теб, О Върховна Абсолютна Истина, от когото произлизат 
всички удивителни неща на земята, небето и водата, какво смайващо мога да видя в този 
свят? 

10.41.6 С тези думи Акрура, синът на Гандини, подкара колесницата. В края на деня той 
пристигна в Матхура с Бог Баларама и Бог Кришна. 

10.41.7 Където и да преминаваха по пътя, о царю, хората от селата се приближаваха и 
гледаха двамата сина на Васудева с голямо удоволствие. Всъщност, селяните не можеха 
да свалят очи от Тях. 

10.41.8 Нанда Махараджа и другите жители на Вриндавана, достигнали Матхура преди 
колесницата, бяха спрели в градината в покрайнините на града, за да изчакат Кришна и 
Баларама. 

10.41.9 След като се събраха с Нанда и останалите, Върховният Бог Кришна, владетелят 
на Вселената, взе ръката на смирения Акрура в Своята и, усмихвайки се, каза следното. 

10.41.10 [Бог Кришна каза:] Вземи колесница и влез в града преди нас. После се прибери 
вкъщи. След като отдъхнем тук известно време, ние ще отидем да видим града. 

10.41.11 Шри Акрура каза: О Господарю, без Вас няма да вляза в Матхура. Аз съм Твой 
предан, о Господи, и не е справедливо да ме изоставиш, тъй като Ти си винаги загрижен 
за Своите предани. 

10.41.12 Хайде да отидем в моята къща с Твоя по-голям брат, пастирите и 
придружителите Ти. О най-добри приятели, О трансцедентални Боже, по този начин Те 
умолявам да благословиш къщата ми, наедно с нейния господар. 

10.41.13 Аз съм просто един обикновен стопанин, привързан към ритуални 
жертвоприношения, затова Те моля да пречистиш дома ми с прахта от лотосовите Си 
нозе. С този акт на пречистване моите предци, жертвените огньове и полубоговете до 
един ще бъдат доволни. 

10.41.14 Умивайки нозете Ти, възвишеният Бали Махарадж постигна не само славна 
известност и ненадмината мощ, но също и крайната цел на чистите предани. 

10.41.15 Водата на река Ганг пречиства трите свята, ставайки трансцендентална след 
измиването на Твоите нозе. Бог Шива прие тази вода на главата си и по милостта на тази 
вода синовете на цар Сагара отидоха в рая. 
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10.41.16 О, Бог на боговете, господарю на вселената, о Ти, чиято слава е най-
благочестиво да се слуша и възпява! O най-добър сред Ядавите, O Ти, за чиято слава се 
разказва в най-възвишената поезия! O Върховни Боже Нараяна, поднасям Ти 
почитанията си. 

10.41.17 Върховният Бог каза: Аз ще дойда у дома ти с моят по-голям брат, но първо 
трябва да удовлетворя Своите приятели и доброжелатели, като убия врага на клана Яду. 

10.41.18 Шукадева Госвами каза: Посъветван така от Бога, Акрура влезе в града със 
свито сърце. Той информира цар Камса за успеха на мисия си и след това отиде у дома си. 

10.41.19 Бог Кришна желаеше да види Матхура, така че привечер Той взе Бог Баларама и 
пастирите със себе си и заедно влязоха в града. 

10.41.20-23 Богът видя Матхура, с нейните високи порти и къщни входове, изработени 
от кристал, с огромните й арки и главни врати от злато, с хамбарите и складовете от мед 
и месинг, както и непревземаемите й ровове. Градът бе разхубавен от приятни градини и 
паркове. Основните пресечки бяха украсени със злато, и имаше жилища с частни приятни 
градини, наред с обществените и много други сгради. Матхура ехтеше от виковете на 
пауни и домашни гургулици, които седяха пред малките отвори на зарешетените 
прозорци и на обсипаните със скъпоценни камъни подове, както и на балконите с 
колонади и върху резбованите греди над къщите. Тези балкони и греди бяха украсени с 
камъни вайдурия, диаманти, кварц, сапфири, корали, перли и смарагди. Всички главни 
пътища и търговски улици бяха поръсени с вода, както и страничните пътища и 
дворовете, а цветни гирлянди, млади филизи, сухи зърнени храни и ориз бяха 
разпръснати навсякъде. Входните врати, разхубавяващи домовете, бяха изобилно 
украсени с делви, пълни с вода, окичени с листа от манго, намазани с кисело мляко и 
сандалова паста, и обградени от цветни венчелистчета и панделки. Близо до делвите бяха 
поставени знамена, редове от лампи, букети цветя и стволове на бананови и бетелови 
дървета. 

10.41.24 Жените на Матхура набързо се облякоха и излязоха да видят двамата сина на 
Васудева, докато влизаха в града по царския път, заобиколени от Своите приятели 
пастири. Някои от жените, о царю, нетърпеливи се изкачиха по покривите на къщите, за 
да ги видят. 

10.41.25 Някои от дамите бяха поставили украшенията и дрехите си на обратно, други 
бяха забравили да сложат обеците или гривните си за крака, а трети бяха гримирали само 
едното си око, но не и второто. 

10.41.26 Тези, които се хранеха, изоставиха храна си, а други излязоха без да довършат 
ваните или масажите си, а жените, които спяха, веднага станаха, когато чуха суматохата, и 
майките, кърмещи бебетата си, просто ги оставиха настрана. 

10.41.27 Лотосоокият Бог, усмихвайки се, като Си припомни смелите Си забавления, 
плени умове на тези дами със Своите погледи. Той тръгна с походката на царствен слон, 
донасяйки радост на очите им с трансценденталното Си тяло, което е източник на 
удоволствие за богинята на щастието. 

10.41.28 Дамите на Матхура многократно бяха чували за Кришна и веднага щом Го 
видяха, сърцата им се разтопиха. Чувстваха се поласкани, че Той поръси върху тях 
нектара на Своите погледи и широки усмивки. Приемайки Го в сърцата си през очите, те 
прегърнаха Него, въплъщението на пълния екстаз, и с настръхнали косми по снагите, о 
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победителю на врагове, забравиха безкрайното страдание, причинено от Неговото 
отсъствие. 

10.41.29 Техните лотосови лица цъфтяха с обич, а дамите, които се изкачиха до 
покривите на жилищата си, поръсиха с дъжд от цветя Бог Баларама и Бог Кришна. 

10.41.30 Брахманите, стоящи край пътя, отдаваха почитания на двамата Богове с дарове 
от кисело мляко, цели ечемичени зърна, делви пълни с вода, гирлянди, благоухания като 
сандалова паста и други пособия за обожание. 

10.41.31 Жените на Матхура възкликнаха: О, какви ли тежки отречения трябва са 
извършили гопите, за да може редовно да виждат Кришна и Баларама, които са най-
големият източник на удоволствие за цялото човечество! 

10.41.32 Виждайки насреща перач, който боядисваше дрехи, Кришна поиска от него най-
хубавите изпраните дрехи, които имаше. 

10.41.33 [Бог Кришна каза:] Моля те, дай подходящи дрехи за нас двамата, които със 
сигурност ги заслужаваме. Ако ни сториш тази добрина, несъмнено ще получиш много 
голяма облага. 

10.41.34 На тази молба на Върховния Бог, който е напълно съвършен във всички 
отношения, арогантният слуга на царя се ядоса и отговори оскърбително. 

10.41.35 [Перачът каза:] Нахални момчета! Вие сте свикнали да скитате из планините и 
горите, а се осмелявате да облечете дрехи като тези! Вещите, които искате, са 
притежание на царя! 

10.41.36 Безумци, махайте се оттук бързо! Не просете такива неща, ако искате да 
останете живи. Когато някого е твърде дързък, хората на царя го арестуват, убиват и 
взимат цялата собственост. 

10.41.37 Докато перачът отвръщаше тъй нагло, синът на Деваки се разгневи и просто с 
върховете на пръстите Си отдели главата му от тялото. 

10.41.38 Всички помощници на перача изпуснаха кошовете си с дрехи на пътя и хукнаха 
на вси страни. Тогава Бог Кришна взе дрехите. 

10.41.39 Кришна и Баларама си сложиха чифт премени, които особено им се понравиха и 
след това Кришна раздаде останалите дрехи сред пастирите, като остави някои 
разпръснати по земята. 

10.41.40 След това срещнаха тъкач, който, чувствайки привързаност към двамата 
Богове, изящно избродира техните премени с парчета плат в различни цветове. 

10.41.41 Кришна и Баларама изглеждаха прекрасни, всеки в Своята уникална, украсена 
премяна. Те прилича на двойка млади слонове, единият бял, а другият черен, нагиздени 
за празничен повод. 

10.41.42 Доволен от тъкача, Върховният Бог Кришна го благослови след смъртта си да 
постигне освобождение, добивайки тяло като на Бога, а докато живее в този свят да се 
радва на върховен разкош, физическа сила, влияние, памет и сила на сетивата. 
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10.41.43 След това двамата Богове отидоха в къщата на майстора на гирлянди Судама. 
Когато Судама ги видя, веднага се изправи, а след това се поклони и положи главата си на 
земята. 

10.41.44 След като им предложи да седнат и изми нозете Им, Судама уважи тях и техните 
спътници с аргхя, гирлянди, пан, паста от сандалово дърво и други дарове. 

10.41.45 [Судама каза:] Господи, моето раждане вече е осветено и семейството ми е 
свободно от замърсявания. Сега, когато и двамата сте тук, моите предци, полубоговете и 
великите мъдреци със сигурност са доволни от мен. 

10.41.46 Вие, Богове, сте крайната причина на тази вселена. За да дарите благополучие и 
разцвет на тази земя, Вие слязохте с пълните Си експанзии. 

10.41.47 Защото Вие сте доброжелателните приятели и Свръхдушата на цялата вселена, 
Вие се отнасяте към всичко с безпристрастност. Ето защо, въпреки че отвръщате на 
Своите предани за любящото им служене, Вие винаги оставате еднакво разположени към 
всички живи същества. 

10.41.48 Моля разпоредете ми като Ваш слуга да направя каквото желаете. Да бъде зает 
в служене към Вас е определено голяма благословия за всеки. 

10.41.49 [Шукадева Госвами продължи:] O най-добър сред царете, след като каза това, 
Судама научи какво желаеха Кришна и Баларама. Така, с голямо удоволствие, той Им 
подари гирлянди от свежи и уханни цветя. 

10.41.50 Красиво нагиздени с тези гирлянди, Кришна и Баларама останаха 
удовлетворени, както и техните придружители. Двамата Богове попитаха отдадения 
Судама, който се бе поклонил пред тях, какви благословии желае. 

10.41.51 Судама избра непоклатима преданост към Кришна, Свръхдушата на цялото 
творение, приятелство с Неговите предани и трансцендентално състрадание към всички 
живи същества. 

10.41.52 Бог Кришна не само даде на Судама тези благословии, но го награди и със 
здраве, дълъг живот, слава, красота и голямо благоденствие за семейството му. Сетне 
Кришна и Неговият по-голям брат се оттеглиха. 
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10.42.1 Шукадева Госвами каза: Вървейки по главната улица, Бог Мадхава ненадейно 
видя една гърбава жена с привлекателно лице, която носеше поднос с ароматни мехлеми. 
Даряващият екстаза на любовта й се усмихна и я попита следното. 

10.42.2 [Бог Кришна каза:] Коя си ти, девойко с прекрасни бедра? Я, мехлеми! За кого са 
те, скъпа девойко? Моля те, кажи ни истината. Дай ни малко от най-хубавите си елеи и 
скоро ще се сдобиеш с голяма благодат. 

10.42.3 Прислужницата отвърна: Аз съм слугиня на цар Камса, хубавецо, който високо ме 
цени заради мехлемите, които правя. Името ми е Тривакра. Та кой друг освен вас двамата 
заслужава тези елеи, които така се нравят на господаря на Бходжите? 

10.42.4 С ум, замаян от красотата, очарованието, сладостта, усмивките, думите и 
погледите на Кришна, Тривакра даде на Него и на Баларама щедри количества мазила и 
мехлеми. 

10.42.5 Като се намазаха с тази превъзходна козметика, която ги обагряше в оттенъци, 
контрастиращи с цвета на кожата им, двамата Богове изглеждаха изключително красиви. 

10.42.6 Бог Кришна беше удовлетворен от Тривакра, затова реши да изправи гърбицата 
на това момиче с красиво лице, просто за да демонстрира какъв е резултатът от срещата с 
Него. 

10.42.7 Стъпвайки върху пръстите на краката й с двете си стъпала, Бог Ачюта постава 
двата си сочещи нагоре показалеца под брадичката й и изпъна нагоре тялото й. 

10.42.8 Просто от досега с Бог Мукунда, Тривакра на мига се преобрази в изключително 
красива жена с изправени, хармонично пропорционални части на тялото, с големи бедра 
и гърди. 

10.42.9 Надарена с красота, добър нрав и великодушие, Тривакра започна да изпитва 
страстни желания към Бог Кришна. Като стисна крайчеца на връхната Му дреха, тя се 
усмихна и каза следното. 

10.42.10 [Тривакра каза:] Ела, юначе, нека идем у дома. Не мога да понеса мисълта да се 
разделя с Теб тук. О, най-добър сред мъжете, моля те, бъди милостив към мен сега, след 
като развълнува ума ми. 

10.42.11 Умоляван така от жената, Кришна най-напред обърна поглед към Баларама, 
който наблюдаваше случката, сетне погледна лицата на пастирите. После през смях й 
отвърна следното. 

10.42.12 [Бог Кришна каза:] О, девойко с красиви вежди, веднага щом приключа с делата 
си несъмнено ще посетя дома ти, където мъжете могат да облекчат тревогата си. Ти 
действително си най-добрият приют за нас, бездомните пътници. 

10.42.13 Като я остави с тези сладки думи, Бог Кришна продължи нататък по улицата. 
Търговците край пътя обожаваха Него и Бог Баларама, поднасяйки им различни 
почтителни дарове, включително пан, гирлянди и ароматни субстанции. 

10.42.14 Видът на Кришна разбуждаше бога на любовта в сърцата на градските жени. 
Развълнувани, те забравяха за себе си. Дрехите, плитките и гривните им се разбъркваха, а 
самите те застиваха като неподвижни фигури в картина. 
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10.42.15 Сетне Бог Кришна запита местните хора къде се намира арената, където ще се 
състои жертвоприношението на лъка. Отивайки там, Той видя поразителния лък, 
наподобяващ този на Индра. 

10.42.16 Този великолепен лък бе охраняван от огромно множество мъже, които с почит 
го обожаваха. Кришна си проби път напред и въпреки опитите на стражите да Го възпрат, 
вдигна лъка. 

10.42.17 Повдигайки с лекота лъка с лявата си ръка, Бог Урукрама вдяна тетивата му за 
част от секундата пред погледите на царските стражи. Сетне мощно дръпна тетивата и 
строши лъка на две, точно както възбуден слон преломява стрък захарна тръстика. 

10.42.18 Звукът от счупването на лъка изпълни земята и небето на всички страни. 
Чувайки го, Камса изпадна в ужас. 

10.42.19 Тогава разярените пазачи грабнаха оръжията си, желаейки да заловят Кришна 
и спътниците му, и ги обкръжиха с викове: „Дръжте Го! Убийте Го!" 

10.42.20 Като видяха стражите да връхлитат върху Тях с недобри намерения, Кришна и 
Баларама вдигнаха двете половини на лъка и започнаха да ги повалят. 

10.42.21 След като погубиха цял взвод войници, изпратени от Камса, Кришна и Баларама 
напуснаха жертвената арена през главната порта и продължиха да се разхождат из града, 
оглеждайки се щастливо всред великолепната обстановка. 

10.42.22 Ставайки свидетели на смайващите дела, извършени от Кришна и Баларама, и 
виждайки Тяхната сила, дързост и красота, гражданите Ги помислиха за двама славни 
полубогове. 

10.42.23 Докато се разхождаха накъдето си поискат, слънцето започна да залязва, затова 
Те излязоха от града заедно с пастирчетата и се върнаха в лагера от каруци на пастирите. 

10.42.24 Когато Мукунда (Кришна) си бе тръгнал от Вриндавана, гопите бяха 
предсказали, че жителите на Матхура ще се наслаждават на голяма благодат, и ето че сега 
предсказанията им се бяха сбъднали, защото тези граждани съзерцаваха красотата на 
Кришна, най-прекрасния сред мъжете. И наистина, богинята на щастието толкова силно 
желаеше подслона на тази красота, че изостави много други мъже, макар те да я 
обожаваха. 

10.42.25 След като нозете на Кришна и Баларама бяха умити, двамата Богове хапнаха 
ориз с мляко. После, макар да знаеха намеренията на Камса, прекараха нощта съвсем 
спокойно. 

10.42.26-27 Порочният Камса, от своя страна, бе обладан от ужас, научавайки как 
Кришна и Баларама бяха счупили лъка и избили стражите и войниците му, досущ като на 
игра. Той дълго време будува и наяве, и насън виждаше множество злокобни поличби, 
предвестници на смъртта. 

10.42.28-31 Когато се оглеждаше в огледалото, не можеше да види главата си; без 
никаква причина луната и звездите му се струваха двойни; видя дупка в сянката си; не 
успяваше да долови шума от дъха си; дърветата му изглеждаха позлатени; и не можеше 
да види отпечатъците от стъпките си. Сънуваше, че го прегръщат призраци, че язди 
магаре и пие отрова, а също и че един гол мъж, намазан с масло, минава край него, 
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нагизден с гирлянд от цветя налада. Виждайки тези и други подобни знамения и наяве, и 
насън, Камса бе уплашен от приближаването на смъртта и в тревогата си не можа да спи. 

10.42.32 Когато нощта най-сетне изтече и слънцето изгря отново от водите, Камса 
започна приготовленията за величествения фестивал по борба. 

10.42.33 Хората на царя извършиха ритуално обожание на бойната арена, забиха на 
барабани и други инструменти, и украсиха галериите за зрителите с гирлянди, знамена, 
панделки и арки. 

10.42.34 Гражданите и обитателите на предградията, предвождани от брахманите и 
кшатриите, дойдоха и насядаха удобно в галериите. За царствените гости имаше 
специални ложи. 

10.42.35 Обкръжен от министрите си, Камса се настани на грандиозен подиум. Но дори и 
когато седна сред множеството васални владетели, сърцето му трепереше. 

10.42.36 Под високата свирня на музикални инструменти в ритми, подходящи за турнир 
по борба, пищно нагиздените борци гордо излязоха на арената заедно с треньорите си и 
насядаха. 

10.42.37 Въодушевени от приятната музика, Чанура, Мущика, Кута, Шала и Тошала 
седнаха на тепиха. 

10.42.38 Повикани от царя на Бходжите, Нанда Махарадж и останалите пастири му 
поднесоха своите подаръци, а после седнаха в една от галериите. 
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10.43.1 Шукадева Госвами рече: О усмирителю на врагове, след като Кришна и Баларама 
извършиха всички необходими пречистващи обреди, Те чуха отекващия звук на 
литаврите от арената за борба и отидоха там, за да видят какво се случва.  

10.43.2 Когато Бог Кришна достигна входа на арената, Той съзря слона Кувалаяпида, 
който препречваше пътя Му, подтикван от своя пазач.  

10.43.3 Пристягайки здраво Своите одежди и завързвайки отзад къдравите Си коси, Бог 
Кришна се обърна към водача на слона с думи, застрашителни като тътена на облак.  

10.43.4 [Бог Кришна каза:] О водачо, водачо, отстрани се веднага и Ни пусни да минем! 
Ако не го сториш, още днес ще изпратя теб и слона ти в обителта на Ямараджа!  

10.43.5Заплашен така, водачът на слона се разгневи. Той подкара с остена си разярения 
слон, който сякаш бе самото олицетворение на времето, смъртта и Ямараджа, в 
нападение над Бог Кришна.   

 10.43.6 Царят на слоновете атакува Кришна и разярено Го сграбчи с хобота си. Ала 
Кришна му се изплъзна, нанесе му удар и изчезна от полезрението му като се скри между 
краката му.  

10.43.7 Вбесен, че не може да вижда Бог Кешава, слонът Го потърси със обонянието си. 
Още веднъж Кувалаяпида сграбчи Бога с върха на хобота си, само за да може Кришна със 
сила да се освободи.  

10.43.8 Бог Кришна тогава сграбчи могъщия Кувалаяпида за опашката и игриво го 
провлачи двадесет и пет дължини на лък с лекотата, с която Гаруда би влачил змия.  

 10.43.9 Докато Бог Ачюта държеше слона за опашката, животното се опита да се 
извърти наляво и надясно, карайки Бога да кривне в противоположната посока, както 
едно момченце би се отклонило, когато дърпа теленце за опашката.   

10.43.10 Тогава Кришна се изправи лице в лице със слона, зашлеви го и избяга. 
Кувалаяпида проследи Бога, успявайки да Го докосне отново и отново на всяка стъпка, но 
Кришна надхитри звяра и го принуди да се препъне и падне.  

10.43.11 Докато Кришна хитро се изплъзваше, Той игриво падаше на земята и бързо се 
изправяше отново. Беснеещият слон, мислейки си, че Кришна е долу, се опитваше да Го 
промуши със бивните си, но вместо това ги забиваше в пръстта.  

10.43.12 След като мощното му нападение бе отблъснато, надменният слон Кувалаяпида 
изпадна в яростен гняв от чувство на безсилие. Но неговите водачи го подтикнаха да 
продължи и той отново освирепял нападна Кришна.  

10.43.13 Върховният Бог, убиецът на демона Мадху, се изправи срещу нападащия слон. 
Хващайки го за хобота с едната си ръка, Кришна го тръшна на земята.  

10.43.14 Сетне Бог Хари се покачи върху слона с лекотата на могъщ лъв, изтръгна 
единия бивник и с него уби звяра и пазачите му.  

10.43.15 Оставяйки мъртвия слон настрана, Бог Кришна метна бивника на рамо и влезе в 
арената за борба. Целият беше опръскан с капки от кръвта и потта на слона, а лотосовото 
Му лице бе покрито с дребни капчици от собствената Му пот. Богът сияеше с невероятна 
красота.  
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10.43.16 Мой скъпи царю, Бог Баладева и Бог Джанардана, с по един слонски бивник в 
ръката си като избрано оръжие, влязоха в арената с няколко пастирчета.  

10.43.17 Когато Кришна влезе на арената с по-големия Си брат, различните групи хора 
Го видяха по различен начин. Борците видяха Кришна като мълния, мъжете от Матхура - 
като най-мъжествения, жените - като олицетворение на Купидон, пастирите - като свой 
роднина, неблагочестивите управници - като този, който ще ги накаже, родителите Му - 
като свое дете, царят на Бходжите – като самата смърт, неинтелигентните – като 
вселенския облик на Върховния Бог, йогите – като Абсолютната Истина, а Вришните като 
тяхното обожаемо върховно Божество.  

10.43.18 О царю, когато Камса видя, че Кувалаяпида е мъртъв, а двамата братя са 
непобедими, той бе завладян от безпокойство.  

10.43.19 Празнично облечени с разноцветни украшения, гирлянди и дрехи, точно като 
двойка отлично костюмирани актьори, двамата силноръки Богове сияеха великолепно на 
арената. Всъщност, Те завладяха умовете на всички зрители със Своето лъчезарие.  

10.43.20 О царю, докато жителите на града и хората от покрайнините се взираха в тези 
две Върховни Личности от местата си на трибуните, силата на щастието на тези хора 
караше очите им да се разтварят широко, а лицата им да разцъфтяват. Те пиеха от 
гледката на лицата на Боговете, без да се насищат.  

10.43.21-22 Хората сякаш пиеха Кришна и Баларама с очите си, ближеха Ги с езиците си, 
вдъхваха аромата Им с ноздрите си и Ги прегръщаха с ръцете си. Спомняйки си за 
красотата, характера, чара и смелостта на Боговете, членовете на публиката започнаха да 
описват тези черти един на друг според това, което бяха видели и чули. 

10.43.23 [Хората казаха:] Тези две момчета навярно са експанзии на Върховния Бог 
Нараяна, който се е спуснал в този свят в дома на Васудева.  

10.43.24 Този [Кришна] се роди от майка Деваки и бе доведен в Гокула, където остана 
скрит през цялото това време, израствайки в дома на цар Нанда.  

10.43.25 Той причини смъртта на Путана и на демона-вихрушка, повали двете дървета-
близнаци Арджуна и уби Шанкхачуда, Кеши, Дхенука и други подобни демони.  

10.43.26-27 Той спаси кравите и пастирите от горския пожар и покори змията Калия. 
Той отстрани фалшивата гордост на Индра като повдигна най-прочутата от планините с 
едната си ръка и я задържа цяла седмица, като по този начин защити жителите на Гокула 
от дъжд, вятър и градушка.  

10.43.28 Гопите преодоляха всякакви видове страдания и изпитваха огромно щастие, 
виждайки лицето Му, което е винаги радостно, с усмихнати очи и вечно свободно от 
умора.  

10.43.29 Казва се, че под пълната Му закрила династията Яду ще се прочуе 
изключително много и ще се сдобие с богатство, слава и власт.  

10.43.30 Този Негов лотосоок брат, Бог Баларама, е притежател на всички 
трансцедентални достояния. Той погуби Праламба, Ватсака, Бака и други демони.  

10.43.31 Докато хората разговаряха по този начин, а музикалните инструменти отекваха, 
борецът Чанура се обърна към Кришна и Баларама със следните слова.  
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10.43.32 [Чанура рече:] О сине на Нанда, О Рама, Вие и двамата сте многоуважавани от 
храбрите мъже и сте умели борци. След като научи за могъществото Ви, царят Ви призова 
тук с желание лично да се убеди в него.  

10.43.33 Поданиците на царя, които се опитват да го удовлетворят с мислите, 
действията и речта си, неминуемо ще постигнат добра съдба, но онези, които не направят 
това, ще страдат от обратната участ.  

10.43.34 Добре известно е, че пастирчетата са винаги весели докато пасат теленцата си, 
и че момчетата игриво се боричкат един с друг, докато водят животните си на паша в 
различните горички.  

10.43.35 Затова нека сторим това, което царят желае. Всички ще са удовлетворени от 
нас, защото царят въплъщава всички живи същества.  

10.43.36 Чувайки това, Бог Кришна, който обичаше да се бори и прие 
предизвикателството, отвърна с думи, съответстващи на времето и мястото.  

10.43.37 [Бог Кришна каза:] Въпреки че обитаваме горите, Ние също сме поданици на 
царя на Бходжа. Трябва да удовлетворим желанията му, защото с това си поведение ще 
привлечем върху Себе си най-голямото благо.  

10.43.38 Ние сме просто млади момчета и трябва да играем с тези, които са равни по 
сила на нас. Мачът по борба трябва да се проведе според правилата, за да не би 
нерелигиозността да поквари уважаемите членове на публиката.  

10.43.39 Чанура каза: Ти не си нито дете, нито дори младеж, нито пък Баларама, който е 
по-силен и от най-силните. В крайна сметка, Вие на шега убихте слон, който притежава 
силата на сто други слона.  

10.43.40 Затова Вие двамата трябва да се борите с могъщи борци. Със сигурност в това 
няма нищо нечестно. Ти, о потомъко на Вришни, можеш да премериш сили с мен, а 
Баларама може да се бие с Мущика. 
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10.44.1 Шукадева Госвами каза: Приканен по такъв начин, Бог Кришна реши да приеме 
предизвикателството. Той излезе срещу Чанура, а Баларама – срещу Мущика. 

10.44.2 Сграбчвайки се един друг за ръцете, вкопчвайки в хватка нозете си, 
противниците се бореха ожесточено, жадни за победа. 

10.44.3 Юмруци се сблъскваха с юмруци, колене с колене, глави с глави и гърди с гърди. 

10.44.4 Всеки се бореше с противника си като го влачеше в кръг, блъскаше го и го 
мачкаше, хвърляше го на земята и се втурваше ту пред, ту зад него. 

10.44.5 Повдигайки се със сила и носейки се един друг, блъскайки се и притискайки се 
един друг към земята, борците нараняваха дори собствените си тела в стремежа си към 
победа. 

10.44.6 Мой скъпи царю. всички присъстващи жени, смятайки мача за нечестна борба 
между силни и слаби, бяха изключително разтревожени в състраданието си. Те се 
събираха на групи около арената и си говореха една на друга следното. 

10.44.7 [Жените казаха:] Уви, какво страшно и противоречащо на религията дело вършат 
членовете на кралския двор! Пред самите очи на царя се случва тази борба между силни и 
слаби, а придворните също държат да го видят. 

10.44.8 Как изобщо могат да се сравняват тези двама професионални борци, с могъщи 
като мълнии крайници и тела, наподобяващи грамадни планини, и тези двама незрели 
юноши с тъй деликатни ръце и нозе? 

10.44.9 Без съмнение на тази арена се нарушават религиозните принципи. Човек не 
трябва да остава дори за миг на място, където процъфтява нерелигиозността. 

10.44.10 Един мъдър човек не бива да встъпва в дадено общество, ако знае, че там се 
вършат нередни деяния. А ако бездруго вече е влязъл, и не каже истината, ако шикалкави 
и се прави на несведущ, той със сигурност си навлича грях. 

10.44.11 Само вижте лотосовото лице на Кришна, докато обикаля около врага си! Това 
лице, покрито с капчици пот от напрегнатата борба, прилича на лотос, цял в роса. 

10.44.12 Не виждате ли лицето на Бог Баларама, с очи, медено-червени от гняв към 
Мущика, което се разхубавява от смеха Му и от вглъбеността Му в боя? 

10.44.13 Колко благочестиви са земите на Враджа, защото там изначалният Бог, приел 
човешки облик, се скита и проявява множеството си забавления! Нагизден с пъстри 
гирлянди от дивни горски цветя, Той, чиито нозе обожават Бог Шива и богинята на 
щастието Рама, свири на флейтата си докато пасе кравите в компанията на Баларама. 

10.44.14 Какви ли отречения трябва да са изпълнявали гопите! С очите си те винаги 
пият нектара от снагата на Кришна, която е самата есенция на нежната красота, и с която 
нищо не може нито да се сравни, нито да я надмине. Прелестта Му е самото убежище на 
хубостта, славата и изобилието. Тя е съвършена сама по себе си, вечно свежа и 
изключително рядко срещана. 

10.44.15 Жените от Враджа са най-щастливите жени! С умове, напълно привлечени от 
Кришна, с гърла, задавени от сълзи, те неспирно пеят за Него докато доят кравите, 
пресяват жито, избиват масло, събират кравешки тор за горене, люлеят се на люлки, 
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грижат се за малките си деца, поръсват земята с вода, чистят домовете си и т.н. С 
възвишеното си Кришна съзнание, те автоматично се сдобиват с всичко желано. 

10.44.16 Когато гопите чуват Кришна да свири на флейтата си, излизайки сутрин от 
Враджа с кравите или връщайки се с тях по залез, девойките бързо излизат от домовете 
си да Го зърнат. Навярно трябва да са изпълнявали множество благочестиви дейности, за 
да могат да Го виждат как минава по улицата, а усмихнатото Му лице милостиво да ги 
милва с взора си. 

10.44.17 [Шукадева Госвами продължи:] Докато жените разговаряха така, о, юначни 
Бхарата, Бог Кришна, господарят на мистичните сили, взе решение да погуби противника 
си. 

10.44.18 От обич към двамата Богове, техните родители [Деваки и Васудева] се 
изпълниха с печал, чувайки боязливите думи на жените. Те тъгуваха, понеже не 
познаваха силата на синовете си. 

10.44.19 Ловко демонстрирайки различни техники по борба, Баларама и Мущика се 
биеха по същия начин като Кришна и Неговия противник. 

10.44.20 Резките удари от крайниците на Върховния Бог се стоварваха като поразяващи 
мълнии върху Чанура, чупейки всеки член на тялото му и причинявайки му все по-голяма 
болка и умора. 

10.44.21 Вбесен, Чанура нападаше Бог Вāсудева с бързината на ястреб, удряйки гръдта 
му и с двата си умрука. 

10.44.22-23 Непоклатим под мощните удари на демона като слон, удрян с цветни 
гирлянди, Бог Кришна сграбчи Чанура за ръцете, залюля го няколко пъти насам-натам и 
го хвърли на земята със страшна сила. С разпилени дрехи, коси и гирлянд, борецът се 
строполи мъртъв, като рухваща грамадна фестивална колона. 

10.44.24-25 По същия начин и Мущика удари Бог Балабхадра с юмрук и беше погубен. 
Получил мощен удар от силната длан на Бога, демонът цял потрепера в страшна болка, 
избълва кръв, а сетне се строполи безжизнен на земята, като дърво, повалено от вятъра. 

10.44.26 Атакуван след това от бореца Кута, Бог Баларама, най-добрият сред бойците, 
сякаш на игра безгрижно го уби с левия си юмрук, о царю. 

10.44.27 После Кришна ритна бореца Шала в главата с пръстите на краката си и го 
разкъса наполовина. Богът се разправи по същия начин и с Тошала, и двамата пехливани 
паднаха мъртви. 

10.44.28 Когато Чанура, Мущика, Кута, Шала и Тошала бяха убити, останалите борци 
побягнаха, за да спасят живота си. 

10.44.29 Тогава Кришна и Баларама повикаха Своите приятели, младите пастири, да се 
присъединят към Тях, и в компанията им Боговете танцуваха и лудуваха, а камбанките на 
глезените Им звънтяха под съпровода на музикалните инструменти. 

10.44.30 Всички, освен Камса, ликуваха от удивителния подвиг, който бяха осъществили 
Кришна и Баларама. Възвишените брахмани и великите светци възклицаваха, "Отлично! 
Отлично!" 
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10.44.31 Виждайки най-добрите си борци убити или побягнали, царят на Бходжа 
прекъсна музикалното изпълнение, което по идея бе предназначено за негово 
удоволствие, и изрече следните думи. 

10.44.32 [Камса каза:] Изпъдете двамата порочни синове на Васудева вън от града! 
Конфискувайте имуществото на пастирите и заловете този глупак, Нанда! 

10.44.33 Убийте злия глупец Васудева! Погубете и моя баща, Уграсена, заедно със 
съмишлениците му, които до един са се съюзили с враговете ни! 

10.44.34 Докато Камса беснееше толкова безочливо, непогрешимият Бог Кришна, 
изключително разгневен, с лекота и бързина скочи на високата царска трибуна. 

10.44.35 Като видя Бог Кришна да приближава като самото олицетворение на смъртта, 
поривистият Камса веднага скочи от мястото си и грабна меча и щита си. 

10.44.36 С меч в ръка Камса бързо се движете ту тук, ту там, досущ като ястреб в небето. 
Но Бог Кришна, чиято ужасяваща сила е непобедима, здраво сграбчи демона, точно както 
синът на Таркшя би сграбчил змия. 

10.44.37 Като улови Камса за косите и събори короната му, Богът с лотосов пъп го 
блъсна от високия подиум на арената за борба. Сетне независимият Бог, поддръжникът 
на цялата вселена, се хвърли върху царя. 

10.44.38 Тогава, както лъв влачи мъртъв слон, богът влачеше мъртвото тяло на Камса по 
земята, за да го видят всички. О, царю, всички хора на арената гръмогласно завикаха: „О! 
О!" 

10.44.39 Камса винаги бе тормозен от мисълта, че Върховният Бог ще го убие. Затова 
докато пиеше, ядеше, вървеше, спеше или просто дишаше, царят винаги виждаше пред 
себе си Бога, с оръжието Му – диск – в ръка. Затова Камса постигна рядката благословия 
да се сдобие с облик досущ като този на Бога 

10.44.40 Тогава осемте по-малки братя на Камса, начело с Канка и Нягродхака, нападнаха 
яростно Бога, желаейки да отмъстят за смъртта на брат си. 

10.44.41 Както се бяха втурнали бързешком към Боговете, решени да Ги погубят, синът 
на Рохини ги изби до един с боздугана си, точно както лъв с лекота убива дребен дивеч. 

10.44.42 От небесата забиха барабани докато Брахма, Шива и останалите полубогове, 
експанзии на Бога, поръсиха с наслада върху Него дъжд от цветя. Те пееха във възхвала, а 
жените им танцуваха. 

10.44.43 Мой скъпи царю, съпругите на Камса и братята му, натъжени от смъртта на 
своите стопани, които винаги им желаеха доброто, наизлязоха с разплакани очи, биейки 
се в гърдите. 

10.44.44 Прегръщайки мъжете си, които бяха легнали на сетното ложе за героите, 
скръбните жени ридаеха високо, леейки неспирно сълзи. 

10.44.45 [Жените плачеха:] Уви, о господарю, о любими, о ти, който познаваш 
религиозните принципи! О, милостив и състрадателен закрилнико на безприютните! 
Сега, когато ти си убит, убити сме и ние, заедно с домочадието и децата си. 
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10.44.46 О, най-юначни сред хората, останал без теб, този град изгуби красотата си, 
досущ като самите нас, и всяка радост и щастие в него секнаха. 

10.44.47 О, скъпи, ти стигна дотук заради ужасното насилие, на което подлагаше 
невинни създания. Как може някой, който вреди на другите, да постигне щастие? 

10.44.48 Бог Кришна е причината за появата и изчезването на всички същества в този 
свят; Той е и техният поддръжник. Онзи, който Го пренебрегва, никога не може да цъфти 
в щастие. 

10.44.49 Шукадева Госвами каза: След като утеши кралиците, Бог Кришна, 
поддръжникът на целия свят, уреди изпълнението на предписаните погребални 
церемонии. 

10.44.50 Сетне Кришна и Баларама освободиха майка си и баща си от оковите и им се 
поклониха, докосвайки нозете им с главите си. 

10.44.51 Понеже разбраха, че Кришна и Баларама са Боговете на вселената, Васудева и 
Деваки просто стояха с допрени длани. В боязънта си, те не посмяха да прегърнат своите 
синове. 
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10.45.1 Шукадева Госвами каза: Разбирайки, че родителите му започват да осъзнават 
трансценденталното Му могъщество, Върховният Бог си рече, че не бива да позволи това 
да се случи. Затова Той разпростря Своята йога-мая, която омайва преданите Му. 

10.45.2 Бог Кришна, най-великият сред Сатватите, се приближи към родителите си, 
заедно с по-големия си брат. Като смирено склони глава и ги зарадва, обръщайки се към 
тях с "Моя скъпа майко” и „Мой скъпи татко," Кришна каза следното. 

10.45.3 [Бог Кришна каза:] Скъпи татко, заради нас, двамата ти синове, вие с майка 
Деваки винаги живеехте в тревога, без да можете да се порадвате на детството и 
юношеството ни. 

10.45.4 Онеправдани от съдбата, ние не можахме да живеем с вас и да изпитаме 
грижовното щастие, на което повечето деца се наслаждават в дома на родителите си. 

10.45.5 Посредством тялото си човек може да постигне всички цели в живота, а 
родителите са тези, които даряват раждане на тялото и се грижат за него. Затова никой 
смъртен не може да изплати дълга си към своите родители, дори да им служи цял един 
живот с продължителност сто години. 

10.45.6 Син, който, макар да има възможност, не се грижи за родителите си със своите 
физически сили и богатство, след смъртта си е принуден да яде собствената си плът. 

10.45.7 Човек, който, въпреки че има възможност, не поддържа остарелите си родители, 
вярната си жена, малките си деца или духовния си учител, който пренебрегва брахмана 
или някого, дошъл при него в търсене на подслон, се счита за мъртъв, макар и още да 
диша. 

10.45.8 Така и ние пропиляхме всичките тези дни, неспособни да ви отдадем дължимата 
почит, понеже умовете ни винаги бяха притеснени в страх от Камса. 

10.45.9 Скъпи татко и майко, моля ви, простете ни, че не ви служихме. Ние не сме 
независими и бяхме страшно потиснати от безсърдечния Камса. 

10.45.10 Шукадева Госвами каза: Подлъгани така от Бог Хари, Върховната Душа на 
вселената, който заради вътрешната си илюзорна енергия изглеждаше, че е човек, 
родителите Му зарадвани Го вдигнаха в скута си и Го прегърнаха. 

10.45.11 Обливайки Бога с порои сълзи, родителите Му, обвързани с въжетата на обичта, 
бяха неспособни да заговорят. Те бяха прекалено развълнувани, о царю, и сълзите 
задавяха гърлата им. 

10.45.12 После, след като успокои майка си и баща си, Върховният Бог, който се бе 
появил като син на Деваки, провъзгласи Своя дядо Уграсена за цар на Ядавите. 

10.45.13 Богът му каза: О, могъщи царю, ние сме твои поданици, затова моля те, 
заповядвай ни. Всъщност, заради проклятието на Яяти, никой от династията Яду не може 
да седне на царския трон. 

10.45.14 Понеже Аз присъствам в свитата ти като твой придружител, всички полубогове 
и останалите издигнати личности ще идват с наведени глави да ти поднасят почитта си, 
какво да говорим за управниците сред хората? 
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10.45.15-16 Сетне Богът доведе всичките близки членове на семейството си и 
останалите си роднини от различните места, където бяха избягали в страх от Камса. Той 
посрещна Ядавите, Вришните, Андхаките, Мадху, Дашархите, Кукурите и останалите 
родове с подобаваща почит и ги утеши, тъй като бяха изтощени от живота в чужди земи. 
След това Бог Кришна, творецът на вселената, ги настани отново по домовете им и ги 
удовлетвори с ценни дарове. 

10.45.17-18 Закриляни от Бог Кришна и Бог Санкаршана, членовете на тези родове 
чувстваха, че всичките им желания са сбъднати. Така те се наслаждаваха на съвършено 
щастие, живеейки у дома със своите семейства. Благодарение на присъствието на Кришна 
и Баларама, те вече не страдаха от треската на материалното съществуване. Ежедневно 
тези отдадени виждаха вечно усмихнатото лице на Мукунда, което бе разхубавено от 
прекрасни, милостиви, засмени погледи. 

10.45.19 Дори и най-възрастните обитатели на града изглеждаха младолики, изпълнени 
със сила и жизненост, защото с очите си неспирно пиеха еликсира от лотосовото лице на 
Мукунда. 

10.45.20 Сетне, о благородни Парикшит, Върховният Бог Кришна, синът на Деваки, 
заедно с Бог Баларама, отидоха при Нанда Махарадж. Двамата Богове го прегърнаха, а 
после му казаха следното. 

10.45.21 [Кришна и Баларама казаха:] О, татко, ти и майка Яшода ни отгледахте с обич и 
толкова много се грижихте за нас! Истината е, че родителите обичат децата си повече от 
собствения си живот. 

10.45.22 Истински майка и баща са онези, които се грижат като за собствени синове за 
децата, изоставени от близките си, неспособни да ги отгледат и защитават. 

10.45.23 Сега всички вие трябва да се върнете във Враджа, скъпи татко. Ние ще дойдем 
да видим вас, свидните си близки, страдащи в раздялата с нас, веднага щом донесем 
малко щастие на вашите доброжелателни приятели. 

10.45.24 Утешавайки по такъв начин Нанда Махарадж и останалите мъже от Враджа, 
непогрешимият Върховен Бог почтително ги уважи с дарове от облекла, скъпоценности, 
домашни принадлежности и т.н. 

10.45.25 Нанда Махарадж бе завладян от обич, чувайки тези думи, и очите му преляха от 
сълзи, докато прегръщаше двамата Богове. После той пое към Враджа заедно с пастирите. 

10.45.26 Мой скъпи царю, тогава Васудева, синът на Шурасена, събра свещенослужители 
и брахмани, които да извършат церемонията по второ раждане за синовете му. 

10.45.27 Васудева почете тези брахмани като ги обожава и им подари хубави украшения 
и красиво нагиздени крави с теленцата им. Всички тези крави носеха златни огърлици и 
ленени покривала. 

10.45.28 После великодушният Васудева си спомни за кравите, които мислено бе раздал 
по случай раждането на Кришна и Баларама. Камса му бе откраднал тези крави, а сега 
Васудева си ги възвърна и раздаде в милостиня и тях. 

10.45.29 След като добиха статуса на два пъти родени след посвещението, Боговете, 
верни на обетите си, поеха обет за полово въздържание от Гарга Муни, духовния учител 
на Ядавите. 
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10.45.30-31 Прикривайки присъщото си съвършено знание с човешките си дейности, 
тези двама всезнаещи Богове на вселената, които сами са извор на всички клонове на 
познанието, пожелаха след това да заживеят в школата на духовен учител. Затова Те се 
обърнаха към Сандипани Муни, който бе родом от Каши, а живееше в град Аванти. 

10.45.32 Сандипани имаше много високо мнение за тези двама себеовладяни ученици, с 
които се бе сдобил така непредвидено. Служейки му с отдаденост, с каквато човек би 
служил на самия Върховен Бог, те даваха на всички останали безукорен пример как 
трябва да бъде обожаван духовния учител. 

10.45.33 Най-добрият сред брахманите, духовният учител Сандипани, бе удовлетворен 
от тяхното покорно поведение, и затова им преподаде целите Веди, заедно с шестте им 
заключения и Упанишадите. 

10.45.34 Преподаде им също и Дханур-веда, наред с най-поверителните й тайни; 
стандартните законници; методите за логическо обосноваване и философски дебат; и 
шесторната наука на политиката. 

10.45.35-36 О царю, тъй като самите те са изначалните разпространители на всички 
различни видове познание, съвършените Кришна и Баларама незабавно усвояваха всеки 
предмет след като го чуеха обяснен само веднъж. Така със съсредоточено внимание те 
изучиха шестдесет и четирите изкуства и умения за също толкова дни и нощи. След това, 
о царю, те зарадваха духовния си учител, като му предложиха гуру-дакшина. 

10.45.37 О царю, мъдрият брахмана Сандипани внимателно обмисли славните и 
удивителни качества на двамата Богове и свръхчовешката им интелигентност. После, 
след като се посъветва със съпругата си, той избра за награда да поиска да върнат малкия 
му син, който се бе удавил в океана край Прабхаса. 

10.45.38 "Така да бъде," отвърнаха тези двама велики бойци на колесници, надарени с 
безгранична мощ, и още в същия миг се качиха на колесниците си, потегляйки за 
Прабхаса. Когато пристигнаха там, те отидоха на брега и седнаха там. Още в същия миг 
божеството на океана, разпознавайки в тях Върховните Богове, се приближи с 
почтителни дарове. 

10.45.39 Върховният Бог Кришна се обърна към бога на океана: Нека синът на моя гуру 
веднага да дойде тук— онзи, когото си грабнал с могъщите си вълни. 

10.45.40 Океанът отвърна: О, Господи Кришна, не бях аз този, който го отвлече, а един 
демоничен потомък на Дити на име Панчаджана, който пътува из водите в облика на 
раковина. 

10.45.41 "Истината е," каза океанът, "че този демон го отнесе." Чувайки това Бог Кришна 
влезе в океана, намери Панчаджана и го уби. Обаче Богът не откри момчето в стомаха му. 

10.45.42-44 Бог Джанардана взе раковината, която беше израснала около тялото на 
демона и се върна на колесницата си. Сетне пое към Самямани, обичната столица на 
Ямараджа, Бога на смъртта. Пристигайки там заедно с Бог Баларама, Той високо 
протръби с раковината си и Ямараджа, който пленява обусловените души, дойде веднага 
щом дочу екота й. Ямараджа надълго и широко обожава Боговете с голяма преданост, а 
след това се обърна към Бог Кришна, който живее в сърцето на всекиго: "О, Върховни 
Боже Вишну, какво мога да сторя за Теб и за Бог Баларама, които играете ролята на 
обикновени човешки същества?" 
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10.45.45 Върховният Бог отвърна: Страдайки от оковите на миналите си дейности, 
синът на Моя духовен учител е бил доведен тук при теб. О, велики царю, покори се на 
заръката ми и ми доведи момчето незабавно. 

10.45.46 Ямараджа каза: „Така да бъде," и изведе сина на учителя. Тогава тези двама най-
извисени сред Ядавите отведоха момчето при Своя духовен учител и му казаха, "Моля те, 
пожелай си нещо друго." 

10.45.47 Духовният учител каза: Скъпи мои момчета, вие съвършено изпълнихте 
задълженията си на ученици да възнаградите духовния учител. И наистина, с ученици 
като вас какво друго би могъл да желае един гуру? 

10.45.48 О герои, сега моля ви, върнете се у дома. Нека славата ви пречиства света, нека 
помните ведическите химни винаги ясно в умовете ви и в този живот, и в следващия. 

10.45.49 Получили разрешението на своя гуру да си тръгнат, двамата Богове се 
завърнаха в своя град на колесниците си, които се носеха с бързината на вятъра и ехтяха 
като гръмотевици. 

10.45.50 Всички граждани заликуваха, съзирайки Кришна и Баларама, които не бяха 
виждали от много дни. Народът се чувстваше като някой, който е изгубил богатството си, 
а сетне отново си го е възвърнал. 
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10.46.1 Шукадева Госвами каза: Извънредно интелигентният Уддхава беше най-
довереният на династията Вришни, любим приятел на Бог Шри Кришна и пряк ученик на 
Брихаспати. 

10.46.2 Върховният Бог Хари, който облекчава нещастието на всички, които Му се 
отдадат, веднъж взе ръката на Своя напълно отдаден, най-скъп приятел Уддхава и се 
обърна към него по следния начин. 

10.46.3 [Бог Кришна каза:] Мили благородни Уддхава, иди във Враджа и достави 
удоволствие на Нашите родители. Донеси също облекчение на гопите, страдащи от 
раздялата с Мен, като им предадеш посланието Ми. 

10.46.4 Умовете на тези гопи са винаги погълнати в Мен, а животите им изцяло са Ми 
посветени. Заради Мен те са изоставили грижата за телата си, отказвайки се от 
обикновеното щастие в този живот, а също и от религиозните задължения, необходими 
за такова щастие в следващия живот. Единствено Аз съм най-скъпият им любим, 
всъщност тяхната най-съкровена същност. Поради това, лично съм поел постоянната 
грижа за тях. 

10.46.5 Мой скъпи Уддхава, за тези жени от Гокула Аз съм най-лелеяната цел на любовта 
им. Мислейки за Мен, докато съм толкова далеч, те са завладени от тревогата на 
раздялата. 

10.46.6 Просто, защото им обещах да се върна при тях, Моите напълно отдадени 
приятелки пастирки някак се борят да поддържат живота си. 

10.46.7 Шукадева Госвами каза: О, царю, получавайки това послание от своя господар, 
Уддхава впрегна колесницата си и отпътува за Нанда-гокула. 

10.46.8 Честитият Уддхава стигна пасищата на Нанда Махараджа точно когато слънцето 
залязваше и тъй като завръщащите се крави и другите животни вдигаха прах с копитата 
си, колесницата му премина незабелязана. 

10.46.9-13 В Гокула от всички страни се разнасяше звука на разгонените бикове биещи 
се един с друг за плодовитите крави; звука на мученето на кравите с натежали вимета, 
които следваха телетата си; шума от доенето и от подскачащите насам и натам бели 
телета; силния екот от свирене на флейта и от песните за най-благоприятните дела на 
Кришна и Баларама, възпявани от пастирите и пастирките, които с прекрасно украсените 
си одежди караха цялото село да сияе. Домовете на пастирите в Гокула изглеждаха 
прелестно с богатата си украса за обожание на жертвения огън, на слънцето, на 
неочакваните гости, на кравите, брахманите, предците и полубоговете. От всички страни 
се простираха разцъфнали гори, ехтящи от шума на птичи ята и рояци пчели, разкрасени 
от езера пълни с лебеди, патици карандава и кътчета с разцъфнали лотоси. 

10.46.14 Веднага щом Уддхава пристигна в дома на Нанда Махараджа, Нанда излезе да го 
посрещне. Царят на пастирите го прегърна с голямо щастие и го обожаваше като 
неразличаващ се от Бог Вāсудева. 

10.46.15 След като Уддхава се нахрани с първокачествена храна, бе настанен удобно, и 
облекчен от умората с масаж на краката и други средства, Нанда го запита по следния 
начин.  
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10.46.16 [Нанда Махараджа каза:] Мой скъпи и честити, как е синът на Шура [Васудева], 
сега когато е свободен, и се събра с децата и другите си роднини? 

10.46.17 За щастие, поради собствените си грехове грешният Камса бе убит, заедно с 
всичките си братя. Той винаги е мразил светите и праведни Ядави. 

10.46.18 Спомня ли си за нас Кришна? Спомня ли си за майка си, приятелите си и 
Неговите доброжелатели? Спомня ли си за пастирите и тяхното село Враджа, на което 
Той е господар? Спомня ли си за кравите, гората на Вриндавана и хълма Говардхана? 

10.46.19 Ще се върне ли дори веднъж Говинда, за да види семейството Си? Ако някога го 
направи, ние ще можем да зърнем красивото Му лице с прелестните Му очи, нос и 
усмивка. 

10.46.20 Ние бяхме спасени от горския пожар, бурята и дъжда, демона бик и демона змия 
– от всички тези непреодолими опасности – от тази изключително велика душа, Кришна. 

10.46.21 Като си спомняме за чудните дела, които Кришна извърши, за игривите Му коси 
погледи, усмивките Му и Неговите думи, о, Уддхава, ние забравяме всичките си 
материални грижи. 

10.46.22 Когато гледаме местата, на които Мукунда се наслаждаваше на игривите си 
забавления – реките, хълмовете и горите, украсени от нозете Му – умовете ни стават 
напълно погълнати от Него. 

10.46.23 Смятам, че Кришна и Баларама трябва да са двама извисени полубогове, които 
са дошли на тази планета, за да изпълнят някаква велика мисия на полубоговете. Така бе 
предсказано от Гарга Риши. 

10.46.24 В крайна сметка, Кришна и Баларама убиха Камса, който бе силен като десет 
хиляди слона, както и борците Чанура и Мущика, и слона Кувалаяпида. Те ги погубиха 
като на игра, така лесно, както лъв се справя с дребно животно. 

10.46.25 С лекота на царствен слон пречупващ съчка, Кришна счупи могъщия и 
гигантски лък, дълъг колкото три палми. Също така Той държа, повдигната само на 
едната Му ръка, цяла планина, в продължение на седем дни.  

10.46.26 Тук във Вриндавана, Кришна и Баларама с лекота унищожиха демони като 
Праламба, Дхенука, Арища, Тринаварта и Бака, които от своя страна бяха победили както 
полубогове, така и други демони. 

10.46.27 Шукадева Госвами каза: Потапяйки се в спомени за Кришна отново и отново, 
със ум напълно отдаден на Господа, Нанда Махараджа изпита силна болка и притихна, 
надвит от силата на любовта си. 

10.46.28 Щом майка Яшода чу описанието на делата на своя син, тя се обля в сълзи, а от 
любов мляко потече от гръдта й. 

10.46.29 Тогава Уддхава се обърна с радост към Нанда Махараджа, виждайки ясно 
възвишената любов, която той и Яшода изпитваха към Кришна, Върховния Бог. 

10.46.30 Шри Уддхава каза: О, уважаеми Нанда, със сигурност ти и майка Яшода сте най-
достойните за възхвала личности в целия свят, тъй като сте развили такава любовна 
привързаност към Бог Нараяна, духовния учител на всички живи същества. 
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10.46.31 Тези двама Богове, Мукунда и Баларама, са всеки един сам по себе си, семето и 
утробата на тази вселена, едновременно създателят и Неговата съзидателна енергия. Те 
влизат в сърцата на живите същества и владеят тяхната обусловена осъзнатост. Те са 
извечният Върховен. 

10.46.32-33 Всеки, дори материално замърсена личност, която съсредоточи ума си в 
Него дори само за момент по време на настъпването на смъртта, изгаря всички следи от 
кармични реакции, и незабавно достига трансценденталното местоназначение в чиста 
духовна форма сияеща като слънцето. Вие двамата отдадохте изключително любовно 
служене на Него, Бог Нараяна, Свръхдушата на всички и причината за съществуването на 
всичко. Великата душа, която въпреки че е извечната причина на всичко, е с човешка 
форма. Какви други благочестиви дела още може да се поискат от вас? 

10.46.34 Непогрешимият Кришна, Богът на отдадените, скоро ще се завърне във Враджа, 
за да направи щастливи родителите Си. 

10.46.35 Убивайки Камса, врага на всички Ядави, на арената за борба, Кришна със 
сигурност ще изпълни обещанието Си към вас като се завърне. 

10.46.36 О, най-честити, не тъгувайте! Отново ще видите Кришна много скоро. Той е в 
сърцата на всички живи същества, точно както огънят спи в дървото. 

10.46.37 За Него никой не е особено специален или окаян, висш или низш, и все пак, Той 
не е безразличен към никого. Той не търси никакво уважение и все пак е внимателен към 
всички. 

10.46.38 Той няма майка, баща, съпруга, деца или роднини. Никой не е свързан с Него, и 
все пак никой не Му е чужд. Той няма материално тяло и не се е раждал. 

10.46.39 Той няма работа, която трябва да върши на този свят, задължавайки го да се 
ражда в пречистени, нечисти или смесени видове живот. Въпреки това, за да се 
наслаждава на забавленията Си, и за да освободи светите Си отдадени, Той се проявява в 
него. 

10.46.40 Въпреки че е отвъд трите качества на материалната природа – добро, страст и 
невежество – трансценденталният Бог приема присъствието им, като Негова игра. По 
този начин, нероденият Върховен Бог използва материалните качества, за да създава, 
поддържа и унищожава. 

10.46.41 Точно както на човек, който се върти в кръг, му се струва, че земята се върти, 
този който е засегнат от фалшивото си его се мисли за извършителя, докато всъщност 
само умът му е в действие. 

10.46.42 Върховният Бог Хари със сигурност не е единствено само твой син. По-скоро, 
Той е синът, Душата, бащата и майката на всички. 

10.46.43 За нищо не може да се каже, че съществува независимо от Бог Ачюта – нищо 
чуто или видяно; нищо в миналото, настоящето или бъдещето; нищо движещо се или 
неподвижно; голямо или малко. Той наистина е всичко, тъй като Той е Върховната Душа. 

10.46.44 Докато пратеникът на Кришна продължаваше да говори с Нанда, нощта 
свърши, о, царю. Жените от селото на пастирите се надигнаха от леглата, и запалвайки 
лампи, обожаваха домашните си божества. След това те започнаха да бият масло от 
млякото. 
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10.46.45 Докато дърпаха въжетата за биене на масло с ръце, обсипани с гривни, жените 
от Враджа сияеха с великолепието на скъпоценните си камъни, които отразяваха 
светлината на лампите. Бедрата, гърдите и огърлиците им се движеха, а лицата им, 
намазани с червена кункума, излъчваха сияние с блясъка на обиците им, отразяващи се в 
техните страни. 

10.46.46 Докато девойките от Враджа пееха за славата на лотосоокия Кришна, песните 
им се смесваха със звука от биенето на масло, издигайки се към небето, и разпръсквайки 
всичко неблагоприятно във всички посоки. 

10.46.47 Когато божественото слънце се издигна, хората от Враджа забелязаха златната 
колесница пред портата на Нанда Махараджа. „На кого ли принадлежи тя?“, се питаха те. 

10.46.48 „Може би Акрура се е върнал - той, който изпълни желанието на Камса, 
отвеждайки лотосоокия Кришна в Матхура.“ 

10.46.49 „Дали той ще използва плътта ни, за да я предложи като погребално 
жертвоприношение на своя господар, който е бил удовлетворен от служенето му?“ 
Докато жените говореха по този начин, Уддхава се появи, току-що приключил с ранните 
си утринни задължения. 

 

 

 



216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 47: ПЕСЕНТА НА ПЧЕЛАТА  



Глава 47: Песента на пчелата 10.47.1-2 .. 10.47.13  

217 

 

10.47.1-2 Шукадева Госвами каза: Младите жени от Враджа бяха удивени, когато видяха 
слугата на Бог Кришна, който имаше дълги ръце, очите му изглеждаха подобно на 
наскоро израснал лотос, носеше жълта одежда и лотосов венец, а наподобяващото му 
лотос лице сияеше с блестящо полирани обици. „Кой е този красив мъж?” попитаха 
гопите. „Откъде е дошъл и на кого служи? Той носи дрехите и украшенията на Кришна.” 
Казвайки това, гопите нетърпеливо наобиколиха Уддхава, чието убежище бяха 
лотосовите нозе на Уттамашлока, Шри Кришна. 

10.47.3 Свеждайки главите си в смирение, гопите отдадоха подобаващата почит на 
Уддхава със своите свенливи и усмихнати погледи, както и приятни слова. Те го заведоха 
на тихо място, настаниха го да седне удобно и започнаха да го разпитват, тъй като го 
разпознаха като пратеник на Кришна, господаря на богинята на щастието. 

10.47.4 [Гопите казаха:] Ние знаем, че си личен слуга на Кришна, господаря на Ядавите, 
както и че си дошъл тук по поръка на твоя добър господар, който желае да донесе 
удовлетворение на Своите родители. 

10.47.5 Ние не виждаме какво друго Той би могъл да счита за ценно и което да си 
заслужава да си спомня сред тези кравешки пасища на Враджа. Действително, оковите на 
привързаността към членовете на собственото семейство са трудни за разчупване, дори и 
за мъдрец.  

10.47.6 Приятелството, проявено към други, които не са членове на семейството, е 
мотивирано от личен интерес, и поради това е преструвка, която трае докато целта бъде 
осъществена. Такова приятелство е подобно на интереса на мъжете към жените, или на 
пчелите към цветята. 

10.47.7 Проститутките изоставят обеднелия мъж, поданиците – неспособния цар, 
учениците – своя учител, след като са завършили образованието си, а 
свещенослужителите – човека, който им е заплатил за жертвоприношението.  

10.47.8 Птиците напускат дървото, което вече няма плодове, гостите – къщата, след като 
са се нахранили, животните – гора, която е изгоряла, а любовникът – жената, на която се е 
наслаждавал, макар тя да остава привързана към него. 

10.47.9-10 Казвайки това, гопите, чиито слова, тела и умове бяха изцяло отдадени на Бог 
Говинда, оставиха настрани цялата си всекидневна работа, след като при тях бе 
пристигнал пратеникът на Кришна – Шри Уддхава. Постоянно спомняйки си дейностите, 
които техният възлюбен Кришна бе извършил в детството и младостта си, те пееха за тях 
и плачеха без срам. 

10.47.11 Една от гопите, докато размишляваше върху Своето отминало общуване с 
Кришна, видя пчела пред себе си и си представи, че е изпратена от Нейния възлюбен. И 
така, Тя изрече следното. 

10.47.12 Гопи каза: О пчеличке, о приятелко на измамник, не докосвай нозете ми с 
косъмчетата на тялото си, които са намазани с кункумата, отрита в гирлянда на Кришна, 
когато е бил притиснат о гърдите на съперница! Нека Кришна задоволява жените от 
Матхура. Онзи, който е проводил пратеник като теб, несъмнено ще бъде подигран сред 
Ядавите. 

10.47.13 След като ни накара да пием от очарователния нектар на Неговите устни само 
веднъж, Кришна неочаквано ни изостави, така както ти би могла бързо да изоставиш 
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някои цветя. И как става така, че богинята Падма по собствено желание служи на 
Неговите лотосови нозе? Уви! Отговорът несъмнено трябва да е, че умът й е бил 
откраднат от Неговите измамни думи. 

10.47.14 О пчеличке, защо пееш тук толкова много за господаря на Ядавите пред 
бездомни хора като нас? Тези теми са стари вести за нас. По-добре пей за този приятел на 
Арджуна пред новите Му приятелки, изгарящото желание в гърдите на които Той 
понастоящем е облекчил. Онези дами несъмнено ще ти дадат милостинята, за която 
умоляваш. 

10.47.15 На небесата, на земята или в подземната сфера, кои жени са недостъпни за 
Него? Той просто извива веждите си и се усмихва с измамен чар, и всички стават Негови. 
Дори върховната богиня боготвори праха от Неговите нозе, тъй че как би могло да се 
сравнява нашето положение? Но поне онези, които са злочести, могат да мантруват 
неговото име, Уттамашлока. 

10.47.16 Дръж далече главата си от нозете Ми. Знам какво правиш. Ти изкусно си 
изучила дипломацията от Мукунда и сега идваш като Негов пратеник с ласкаещи думи. 
Но Той просто изостави онези, които единствено заради Него се отказаха от своите деца, 
съпрузи и всякакви други взаимоотношения. Той е просто един неблагодарник. Защо би 
трябвало да се сдобрявам с Него?  

10.47.17 Като ловец Той жестоко простреля краля на маймуните със стрели. Тъй като бе 
завладян от една жена, Той обезобрази друга, която дойде при него със страстни 
желания. И дори след като прие даровете на Бали Махарадж, Той го завърза с въжета 
сякаш бе гарван. Така че, нека се откажем от всякакво приятелство с това момче с тъмен 
цвят на кожата, дори и да не можем да спрем да говорим за Него. 

10.47.18 Да слушаш за забавленията, които Кришна извършва редовно е нектар за 
ушите, тъй като за онези, които вкусят даже единствена капка от този нектар, дори и 
само веднъж, се разрушава отдадеността им на материалната двойственост. Много 
такива личности изведнъж се отказаха от своите окаяни домове и семейства, и самите те 
ставайки окаяни, дойдоха тук във Вриндавана да се скитат като птици, молещи за своето 
препитание.  

10.47.19 Приемайки на вяра Неговите измамнически слова за истина, ние станахме като 
глупавите съпруги на черния елен, доверили се на подлата песен на ловеца. Така 
многократно изпитахме острата болка на страстта, причинена от докосването на 
Неговите нокти. О пратенико, моля говори за нещо друго освен Кришна.  

10.47.20 О приятелю на Моя любим, Моят възлюбен ли те прати тук? Приятелю, Аз би 
трябвало да те почета, тъй че избери какъвто дар би пожелал. Но защо се върна тук за да 
ни вземеш при Него, чиято интимна любов е толкова трудна за отхвърляне? В крайна 
сметка, благородна пчеличке, Негова съпруга е богинята Шри и тя винаги е с Него, 
пребивавайки на гърдите Му. 

10.47.21 О Уддхава! Наистина е прискръбно, че Кришна живее в Матхура. Помни ли Той 
делата на бащиното Му семейство и Своите приятели пастирчетата? О велика душа! Той 
говори ли понякога за нас, Неговите прислужнички? Кога ли ще положи на главите ни 

Своята благоухаеща на агуру ръка? 
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10.47.22 Шукадева Госвами каза: Като чу това, Уддхава се опита да успокои гопите, 
които бяха изключително нетърпеливи да видят Кришна. Тогава той започна да им 
обяснява посланието на техния възлюбен.  

10.47.23 Шри Уддхава каза: Несъмнено вие, гопи, сте изцяло преуспели и всеобщо 
почитани, тъй като сте отдали умовете си по този начин на Бог Върховната Личност, 
Вāсудева. 

10.47.24 Преданото служене на Бог Кришна се постига с милосърдие, строги обети, 
отречения и огнени жертвоприношения, посредством джапа, изучаване на ведически 
текстове, спазване на предписаните принципи, както и чрез извършването на множество 
други благоприятни практики. 

10.47.25 По своята чудесна съдба вие сте постигнали ненадминато ниво на чиста 
отдаденост на Бога, Уттамашлока – ниво, което дори мъдреците трудно могат да 
достигнат. 

10.47.26 По своята чудесна съдба вие напуснахте своите синове, съпруги, телесни 
удобства, роднини и домове в името на върховния мъж, който е познат като Кришна. 

10.47.27 Вие основателно претендирате за привилегията на чистата любов към 
трансценденталния Бог, О най-великолепни гопи. Наистина, изразявайки своята любов 
към Кришна в разлъката си с Него, вие ме удостоихте с огромна милост. 

10.47.28 Мои скъпи дами, сега моля да чуете посланието на вашият възлюбен, което аз, 
довереният слуга на моя господар, дойдох да ви дам. 

10.47.29 Върховният Бог каза: В действителност вие никога не сте отделени от Мен, тъй 
като аз съм Душата на цялото творение. Точно както елементите на природата – ефир, 
въздух, огън, вода и земя – присъстват във всяко сътворено нещо, така и Аз присъствам в 
ума, жизненото дихание и сетивата на всеки, както и във физическите елементи и гуните 
на материалната природа. 

10.47.30 Аз създавам, поддържам и отдръпвам себе си в себе си посредством силата на 
Моята лична енергия, която обхваща материалните елементи, сетивата и гуните на 
природата. 

10.47.31 Изградена от чисто съзнание, или знание, душата е отделена от всичко 
материално и не е замесена в заплитането на гуните на природата. Можем да възприемем 
душата посредством трите функции на материалната природа познати като будност, сън 
и дълбок сън. 

10.47.32 Както някой, който току що се е събудил, би могъл да продължи да медитира 
върху съня, макар и да е илюзорен, така с посредничество на ума човек медитира върху 
сетивните обекти, които сетивата могат в последствие да добият. Следователно човек би 
трябвало да стане напълно буден и да установи контрол върху ума.  

10.47.33 Според интелигентните авторитети, това е крайното заключение на всички 
Веди, както и на практикуването на йога, санкхя, отречение, аскетизъм, контрол на 
сетивата и истинност, така както морето е крайната точка за всички реки. 

10.47.34 Но причината, поради която Аз, любимият обект на вашето виждане, останах 
далеч от вас е, че исках да усиля вашата медитация върху Мен и така да приближа 
умовете Ви по-близо до Мен.  
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10.47.35 Когато любимият й е далеч, жената мисли за него повече, отколкото когато той 
е с нея. 

10.47.36 Тъй като умовете ви са напълно потънали в Мен и освободени от всякакви 
други занимания, вие винаги Ме помните, и така много скоро отново ще бъдем заедно. 

10.47.37 Макар някои гопи да останаха в пастирското село и поради това да не можаха да 
се включат в раса танца, за да се забавляват с Мен посред нощ в гората, те въпреки това са 
късметлийки. В действителност те Ме достигнаха като мислеха за Моите могъщи 
забавления.  

10.47.38 Шукадева Госвами каза: Жените от Враджа бяха удовлетворени да чуят това 
послание от техния най-скъп Кришна. Неговите думи събудиха спомените им и те се 
обърнаха към Уддхава както следва. 

10.47.39 Гопите казаха: Много добре е, че Камса, врагът и гонителят на Ядавите, 
понастоящем бе убит заедно с неговите последователи. И също така е много добре, че бог 
Ачюта живее щастливо в компанията на Своите добронамерени приятели и роднини, 
всяко желание на които сега е удовлетворено. 

10.47.40 Благородни Уддхава, дали по-големият брат на Гада дарява на градските жени 
удоволствието, което действително принадлежи на нас? Ние предполагаме, че тези жени 
Го боготворят с великодушни погледи, изпълнени с преданост и срамежливи усмивки. 

10.47.41 Шри Кришна е познавач на всички видове интимни взаимоотношения и е 
любимеца на градските жени. Нима може Той да остане хладнокръвен, след като е 
постоянно обожаван от техните омайващи слова и жестове? 

10.47.42 О светецо, дали Говинда някога си спомня за нас по време на разговорите си с 
градските жени? Дали понякога споменава нас, селските момичета, когато непринудено 
разговаря с тях? 

10.47.43 Дали си спомня онези нощи в гората на Вриндавана, изпълнени с лотоси, 
жасмин и светеща луна? Докато възхвалявахме Неговите омайващи забавления, Той се 
наслаждаваше с нас, Неговите обични приятелки, в раса танца, огласян от пеещите 
звънчета на глезените ни. 

10.47.44 Дали този потомък на Дашарха ще се завърне тук и с докосването на Своите 
ръце и нозе ще върне към живот онези, които изгарят от скръб, причинена от самия 
Него? Ще ни спаси ли както Бог Индра съживява гората със своите дъждовни облаци? 

10.47.45 Но защо му е на Кришна да идва тук след като е спечелил царство, убие е Своите 
врагове и се е оженил за царски дъщерите? Той е доволен там, заобиколен от всичките 
Свои приятели и доброжелатели? 

10.47.46 Великата душа Кришна е повелителят на богинята на щастието и автоматично 
постига това, което желае. Как бихме могли ние, горските девойки, или които и да било 
други жени да сбъднем Неговите желания, когато Той е напълно цялостен вътре в самия 
себе си? 

10.47.47 Действително най-голямото щастие е да се отхвърлят всички желания, както 
дори проститутката Пингала е заявила. Ала макар да знаем това, ние не можем да се 
откажем от своите надежди да имаме Кришна. 
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10.47.48 Кой може да понесе да се откаже от интимните разговори с Бог Уттамашлока? 
Макар Той да не показва никакъв интерес към нея, богинята Шри никога не променя 
своето място върху Неговите гърди. 

10.47.49 Скъпи Уддхава Прабху, когато Кришна беше тук в компанията на Санкаршана, 
Той се наслаждаваше на всичките тези реки, хълмове, гори, крави и звукове от флейта. 

10.47.50 Всичко това ни напомня постоянно за сина на Нанда. Наистина, тъй като 
виждаме отпечатъците от стъпките на Кришна, белязани с божествени символи, ние 
никога не можем да Го забравим. 

10.47.51 О Уддхава, как бихме могли да Го забравим, след като сърцата ни са били 
откраднати от омайната Му походка, от Неговата великодушна усмивка и игриви 
погледи, и от сладките Му като мед слова? 

10.47.52 О господарю, о владетелю на богинята на щастието, о господарю на Враджа! О 
унищожителю на всяко страдание, Говинда, умоляваме Те, повдигни Своята Гокула от 
океана на нещастието, в който е удавена. 

10.47.53 Шукадева Госвами продължи: Посланията на Бог Кришна облекчиха тяхната 
треска, причинена от раздялата, и гопите отдадоха почит на Уддхава, приемайки го 
сякаш по нищо не се различава от техния Бог, Кришна. 

10.47.54 Уддхава остана там за няколко месеца прогонвайки тъгата на гопите 
повтаряйки темите от забавленията на Кришна. Така той донесе наслада на всичките 
хора от Голука.  

10.47.55 Всичките дни, в които Уддхава прекара в пастирското селце на Нанда 
изглеждаха като един единствен миг за жителите на Враджа, тъй като Уддхава винаги 
говореше за Кришна. 

10.47.56 Виждайки реките, горите, планините, долините и цъфтящите дървета на 
Враджа, този слуга на Бог Хари се наслаждаваше на вдъхновението, което носеше на 
обитателите на Вриндавана, напомняйки им за Бог Кришна. 

10.47.57 Наблюдавайки как гопите бяха вечно смутени от своята пълна вглъбеност в 
Кришна, Уддхава бе изключително удовлетворен. Желаейки да им отдаде пълно 
уважение, той запя така:  

10.47.58 [Уддхава запя:] Сред всички хора на земята единствено тези пастирки 
действително доведоха до съвършенство своите въплътени животи, тъй като достигнаха 
апогея на чистата любов към Говинда. Онези, които се страхуват от материалното 
съществуване, големите мъдреци, както и самите ние жадуваме за такава чиста любов. 
Този, който е вкусил разказите за безкрайния Бог - каква полза за него да се роди като 
брахмана от висок ранг, или дори и като самия Бог Брахма? 

10.47.59 Колко удивително е, че тези прости жени, които бродят из гората, привидно 
покварени от неуместно поведение, са достигнали съвършенството на чистата любов 
към Кришна, Върховната Душа! И все пак, вярно е че самата Божествена Личност дарява 
Своите благословии дори на необразования поклонник, така както най-доброто 
лекарство действа дори и когато бъде прието от някой, които не е наясно с неговите 
съставки. 
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10.47.60 Когато Бог Шри Кришна танцуваше с гопите в раса-лила, гопите бяха 
обгърнати в обятията на Бога. Тази трансцендентална благосклонност никога не е била 
дарявана на богинята на щастието или на други съпруги в духовния свят. В 
действителност никога подобно нещо не било мечтано дори и от най-красивите 
момичета на небесните планети, чиито телесен блясък и ухание наподобяват лотосов 
цвят. А какво да говорим за светските жени, които са много красиви според материалните 
преценки? 

10.47.61 Гопите на Вриндавана се отказаха от връзката си със своите съпрузи, синове и 
други членове на семейството, които е трудно да бъдат отхвърлени, и напуснаха пътя на 
целомъдрието, за да намерят подслон в лотосовите нозе на Мукунда, Кришна, които 
следва да се търсят посредством ведическо знание. О, нека да имам щастието да бъда 
някой от храстите, увивните растения или тревите във Вриндавана, защото гопите 
стъпват върху тях и ги благославят с прахта от своите лотосови нозе. 

10.47.62 Самата богиня на щастието заедно с Бог Брахма и всичките полубогове, които са 
овладели йогическото съвършенството, могат да боготворят лотосовите нозе на Кришна 
единствено в ума си. Но по време на раса танца Бог Кришна постави своите нозе върху 
гърдите на тези гопи и прегръщайки тези нозе, те се освободиха от всякакви беди.  

10.47.63 Отново и отново отдавам своите почитания в прахта от нозете на жените от 
пастирското село на Нанда Махарадж. Когато тези гопи силно възпяват великолепията на 
Шри Кришна, вибрацията пречиства трите свята.  

10.47.64 Шукадева Госвами каза: Тогава Уддхава, потомъкът на Дашарха, поиска от 
гопите и от майка Яшода и Нанда Махарадж позволение да си тръгне. Той се сбогува с 
всички пастири и, готов да отпътува, се качи на колесницата си. 

10.47.65 Когато Уддхава се готвеше да тръгне, Нанда и другите се приближиха към него, 
носейки различни дарове в израз на почит. Със сълзи на очи те се обърнаха към него 
както следва. 

10.47.66 [Нанда и останалите пастири казаха:] Нека нашите умствени дейности винаги 
са в подслона на лотосовите нозе на Кришна, нека нашите думи винаги повтарят 
Неговите имена и нека нашите тела винаги да Му се покланят и да Му служат. 

10.47.67 Където и да трябва да се скитаме из този свят по волята на Върховния Бог в 
съответсвите с последиците на нашата плодоносна работа, нека нашите добри дела и 
благотворителност винаги да Ни удостояват с любов към Бог Кришна.  

10.47.68 [Шукадева Госвами продължи:] О владетелю на хората, почетен по този начин 
от пастирите с израз на отдаденост към Бог Кришна Уддхава се завърна в град Матхура, 
който бе под защитата на Кришна. 

10.47.69 След като се поклони, за да отдаде своята почит, Уддхава описа на Бог Кришна 
изключителната отдаденост на обитателите на Враджа. Уддхава разказа за нея и на 
Васудева, Бог Баларама и цар Уграсена, както им представи поднесените дарове, които 
беше взел със себе си. 
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10.48.1 Шукадева Госвами каза: След като размисли върху разказа на Уддхава, Бог 
Кришна, Върховният Господ, всезнаещата Душа на всичко съществуващо, поиска да 
удовлетвори прислужницата Тривакра, която се измъчваше от сласт. Затова Той отиде в 
дома й. 

10.48.2 Домът на Тривакра бе разкошно обзаведен със скъпи мебели и изпълнен с 
приятни украси, предназначени да вдъхнат сластно желание. Имаше завеси, нанизи 
перли, балдахини, изящни ложета и места за сядане, както и ароматни благоухания, 
маслени лампи, цветни гирлянди и уханна сандалова паста. 

10.48.3 Когато Тривакра Го видя да пристига в дома й, тя веднага скочи смутена от 
мястото си. Приближавайки се грациозно заедно с приятелките си, тя почтително 
поздрави Бог Ачюта, като Му предложи удобно място за сядане и други елементи на 
обожание. 

10.48.4 Уддхава също получи почетно място, тъй като беше светец, но той само го 
докосна и седна на пода. Тогава Бог Кришна, подражавайки на човешките нрави, бързо се 
разположи на едно разкошно ложе. 

10.48.5 Тривакра се приготви като се изкъпа, намаза с балсами тялото си и си облече 
фини премени, нагизди се с украшения, гирлянди и парфюми, сдъвка бетелови ядки, 
пийна ароматен ликьор и т.н. След това се приближи към Бог Мадхава със срамежливи, 
игриви усмивки и кокетни погледи. 

10.48.6 Като повика възлюбената си, смутена и срамежлива от тази нова връзка, Богът я 
дръпна на леглото за обсипаните й с гривни ръце. Така Той се наслаждаваше с тази 
красива девойка, единствената следа от благочестие у която беше, че бе предложила 
мехлеми на Бога. 

10.48.7 Просто като вдъхна уханието от лотосовите нозе на Кришна, Тривакра се 
пречисти от изгарящата похот, която Камадева бе разбудил в гръдта, сърцето и очите й. С 
две ръце тя притисна до гърдите си своя любим Шри Кришна, олицетворението на 
блаженството, и така се избави от дългата си мъка. 

10.48.8 Получавайки по този начин неуловимия Върховен Бог просто заради това, че Му 
бе поднесла балсами за тяло, нещастната Тривакра помоли следното Бога на свободата.  

10.48.9 [Тривакра каза:] О любими, моля Те, остани тук още няколко дни и се 
наслаждавай. Не мога да понеса да се отделя от Теб, лотосооки! 

10.48.10 Обещавайки й, че ще изпълни това сладострастно желание, деликатният 
Кришна, господарят на всички живи същества, отдаде почитанията си на Тривакра, а 
сетне се завърна заедно с Уддхава в собственото си разкошно жилище. 

10.48.11 Бог Вишну, Върховният Бог на Боговете, обикновено е трудно да бъде 
доближен. Онзи, който Го е обожавал подобаващо, а след това предпочита облагите на 
светското сетивно наслаждение, несъмнено е с оскъдна интелигентност, защото се 
удовлетворява от незначителни резултати. 

10.48.12 После Бог Кришна, който имаше да свърши някои дела, отиде в дома на Акрура 
заедно с Баларама и Уддхава. Освен това, Богът желаеше да удовлетвори Акрура. 

10.48.13-14 Акрура се изправи зарадван, когато ги видя да идват отдалече – неговите 
собствени роднини и най-възвишени личности. След като ги прегърна и приветства, 
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Акрура се поклони пред Кришна и Баларама и бе поздравен на свой ред от тях. После, 
когато гостите му се настаниха, той ги обожава в съответствие с правилата в писанията. 

10.48.15-16 О царю, Акрура изми нозете на Бог Кришна и Бог Баларама, а сетне изля 
същата вода върху главата си. Той им поднесе дарове от фини одежди, ароматна 
сандалова паста, цветни гирлянди и прекрасни накити. След като обожава по този начин 
двамата Богове, той се поклони доземи. После започна да масажира нозете на Кришна, 
поставяйки ги в скута си, и със сведена в смирението си глава се обърна към Кришна и 
Баларама със следните думи. 

10.48.17 [Акрура каза:] За нас е голямо щастие, че вие двамата убихте Камса и неговите 
съмишленици, избавяйки по този начин династията си от безкрайни страдания и 
довеждайки я до разцвет. 

10.48.18 Вие двамата сте изначалната Върховна Личност, причината за вселената и 
самата й същина. Дори и най-малката фина причина или проявено следствие в битието не 
съществува отделно от Вас. 

10.48.19 О, Върховна Абсолютна Истина, със Своите лични енергии Ти сътворяваш тази 
вселена, а след това влизаш в нея. Така човек може да Те види в множество различни 
образи като слуша за Теб от авторитети или чрез непосредствено преживяване. 

10.48.20 Точно както първичните елементи – земя и т.н — се проявяват в изобилно 
многообразие сред всички видове подвижни и неподвижни форми на живот, така и Ти, 
който си единната, независима Върховна Душа, изглеждаш сякаш размножен в 
разнообразните обекти на Твоето творение. 

10.48.21 Ти създаваш, унищожаваш и поддържаш тази вселена с личните Си енергии — 
гуните на страстта, невежеството и доброто — ала при все това никога не се оплиташ от 
тези гуни, нито от дейностите, до които те водят. Понеже Си изначалният източник на 
цялото знание, какво изобщо би могло да стане причина да попаднеш в илюзия? 

10.48.22 Тъй като никога не се е чуло и видяло Ти да бъдеш покрит от материални, 
телесни обозначения, може да се заключи, че за Теб не съществува нито раждане в 
буквалния смисъл на думата, нито каквато и да било двойнственост. Затова Ти никога не 
преживяваш нито обвързаност, нито освобождение, а ако изглежда, че това Ти се случва, 
то се дължи единствено на желанието Ти ние да Те виждаме по такъв начин, или просто 
поради собствената ни неспособност да разграничаваме. 

10.48.23 Ти първоначално изложи древния религиозен път на Ведите за благото на 
цялата вселена. Когато се случи този път да бъде препятстван от порочни личности, 
следващи пътеката на атеизма, Ти се въплъщаваш в някоя от Своите инкарнации, 
намиращи се до една в трансценденталната гуна на доброто. 

10.48.24 Ти си същата тази Върховна Личност, мой Боже, и сега си се появил в дома на 
Васудева заедно със Своята пълна част. Ти стори това, за да облекчиш бремето на земята, 
избивайки стотици армии, предвождани от царе, които са експанзии на враговете на 
демоните, а също и за да увеличиш славата на династията ни. 

10.48.25 Днес, о Господи, моят дом стана най-благословеното място, защото Ти влезе в 
него. Тъй като си Върховната Истина, Ти въплъщаваш в себе си предците, обикновените 
създания, човешките същества и полубоговете, и водата, умила нозете Ти, пречиства 
трите свята. Истина е, о трансцендентални, че Ти си духовният учител на вселената. 
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10.48.26 Кой мъдър човек би се обърнал за подслон към другиго, а не към Теб, след като 
Ти си любящият, благодарен и честен доброжелател на Своите предани? На онези, които 
Те обожават с искрено приятелство, Ти даряваш всичко желано, дори и самия себе си, ала 
при все това никога не нарастваш, нито намаляваш. 

10.48.27 Голямо щастие е за нас, Джанардана, че сега Ти си видим за очите ни, защото 
дори майсторите в йога и най-издигнатите полубогове могат да постигнат това с големи 
трудности. Моля Те, бързо отсечи въжетата на нашата привързаност към деца, съпруга, 
богатство, влиятелни приятели, дом и тяло. Всяка подобна привързаност е просто 
последица от Твоята илюзорна материална енергия. 

10.48.28 [Шукадева Госвами продължи:] Обожаван и възхваляван така от Своя отдаден, 
Върховният Бог Хари усмихнат се обърна към Акрура, пленявайки го напълно с думите 
си. 

10.48.29 Върховният Бог каза: Ти си Наш духовен учител, чичо и заслужаващ възхвала 
приятел, а Ние сме досущ като твои синове, зависещи винаги от закрилата, подкрепата и 
състраданието ти. 

10.48.30 Възвишените души като теб са истинският обект на служене и най-
почитаемите авторитети за онези, които се стремят към върховната цел в живота. 
Полубоговете обичайно се вълнуват от собствения си интерес, за разлика от светите 
отдадени. 

10.48.31 Никой не може да отрече, че има свети места и свещени реки, или че 
полубоговете се появяват в образа на мурти, направени от глина или камък. Ала те 
пречистват душата след дълго време, докато светците пречистват само като ги зърнеш. 

10.48.32 Ти наистина си най-добрият сред Нашите приятели, затова, моля те, иди в 
Хастинапура и като доброжелател на Пандавите, разбери как преживяват. 

10.48.33 Чухме, че след смъртта на баща им, невръстните Пандави са били доведени от 
Цар Дхритаращра в столицата заедно със скръбната си майка и че сега живеят там. 

10.48.34 В действителност, слабохарактерният Дхритаращра, синът на Амбика, е 
попаднал под влиянието на своя порочен син и затова този сляп цар не е справедлив към 
синовете на брат си. 

10.48.35 Иди да видиш дали Дхритаращра постъпва както подобава или не. Разберем ли 
това, ще сторим необходимото, за да помогнем на скъпите си приятели. 

10.48.36 [Шукадева Госвами продължи:] Давайки пълни напътствия на Акрура, 
Върховният Бог Хари сетне се завърна в палата Си, придружен от Бог Санкаршана и 
Уддхава. 
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10.49.1-2 Шукадева Госвами каза: Акрура отиде в Хастинапура, града, прославен с 
управниците си от династията Паурава. Там се видя с Дхритаращра, Бхишма, Видура и 
Кунти, както и с Бахлика и неговия син Сомадатта. Видя също Дроначария, Крипачария, 
Карна, Дурьодхана, Ашватхама, Пандавите и други близки приятели. 

10.49.3 След като Акрура, синът на Гандини, поздрави подобаващо всичките си роднини 
и приятели, те го разпитаха какви са новините за техните близки, а той на свой ред ги 
запита за благополучието им. 

10.49.4 Той остана в Хастинапура няколко месеца, за да проучи поведението на 
безволевия цар, който имаше лоши синове и бе склонен да се поддава на прищевките на 
порочни съветници. 

10.49.5-6 Кунти и Видура описаха на Акрура с подробности злите намерения на 
Дхритаращровите синове, които не можеха да понесат съвършените качества на синовете 
на Кунти — могъщото им влияние, бойните им умения, физическата им сила, смелостта и 
смирението им — нито силната обич, която народът питаеше към тях. Кунти и Видура 
разказаха на Акрура и как синовете на Дхритаращра се бяха опитали да отровят 
Пандавите, както и да осъществят други подобни заговори. 

10.49.7 Като се възползва от посещението на своя брат Акрура, Кунтидеви се срещна с 
него насаме. Спомняйки си родния дом, тя заговори просълзена. 

10.49.8 [Царица Кунти каза:] О, благородни, дали моите родители, братя, сестри, 
племенници, сродници и приятелки от детинство още си спомнят за нас? 

10.49.9 Дали моят племенник Кришна, Върховната Личност и състрадателно убежище за 
Своите предани, все още помни синовете на Своята леля? Спомня ли си ги лотосоокият 
Рама? 

10.49.10 Сега, когато страдам сред враговете си като сърна сред вълци, ще дойде ли 
Кришна да утеши мен и сиротните ми синове със Своите думи? 

10.49.11 Кришна, Кришна! О, велик йоги! О, Върховна Душа и закрилник на вселената! О, 
Говинда! Моля те, защити мен, която съм Ти се отдала. Аз и синовете ми тънем в неволя. 

10.49.12 За онези, които се боят от смъртта и прераждането, аз не виждам никакъв друг 
подслон от Твоите даряващи избавление лотосови нозе, защото Ти си Върховният Бог. 

10.49.13 Поднасям почитанията си на Теб, Кришна, най-чистия, Абсолютната Истина и 
Свръхдуша, Богът на чистото предано служене и изворът на цялото познание. Идвам да 
се прислоня при Теб. 

10.49.14 Шукадева Госвами каза: Медитирайки по този начин над членовете на 
семейството си и също над Кришна, господаря на вселената, твоята прапрабаба заплака 
от мъка, о царю. 

10.49.15 И Акрура, който споделяше мъката и щастието на царица Кунти, и 
благородният Видура утешиха царицата, припомняйки й необикновените начини, по 
които се бяха родили синовете й. 

10.49.16 Пламенната обич, която цар Дхритаращра хранеше към синовете си, го караше 
да постъпва несправедливо спрямо Пандавите. Тъкмо преди да си тръгне, Акрура се 
приближи към царя, който седеше сред приятелите и поддръжниците си, и му предаде 
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съобщението, което неговите роднини — Бог Кришна и Бог Баларама — му бяха 
изпратили от приятелски чувства. 

10.49.17 Акрура каза: О, скъпи сине на Вичитравиря, който увеличаваш славата на 
династията Куру, след като твоя брат Панду си отиде, ти получи престола. 

10.49.18 Като защитаваш доблестно земята, радваш поданиците с благородния си нрав и 
се отнасяш равноправно към всичките си близки, ти несъмнено ще постигнеш успех и 
слава. 

10.49.19 Постъпваш ли инак, обаче, хората в този свят ще те заклеймят, а в следващия 
живот ще влезеш в тъмния ад. Затова бъди еднакво разположен към синовете на Панду и 
към своите собствени. 

10.49.20 В този свят никой няма постоянна връзка с някой друг, царю. Не можем да 
останем завинаги дори със собственото си тяло, какво да говорим за своята съпруга, 
децата си и останалите. 

10.49.21 Всяко същество се ражда самичко и умира самичко, и самичко вкусва 
справедливата награда за добрите и лошите си дела. 

10.49.22 Предрешени като свидно семейство, чужди хора заграбват нечестно добитото 
богатство на глупеца, точно както новородените рибки изпиват водата, в която живеят 
големите риби. 

10.49.23 Глупецът си навлича грях, поддържайки живота, богатството, децата и 
останалите си близки, тъй като си мисли: „Тези неща ми принадлежат." Накрая, обаче, 
същите тези неща го напускат, изоставяйки го в разочарование. 

10.49.24 Захвърлена от тъй нареченото си семейство, в незнание за истинската цел на 
живота, безразлична към истинския си дълг и неуспяла да осъществи целите си, 
оглупялата душа навлиза в непрогледен ад, отнасяйки със себе си греховните си 
последици. 

10.49.25 Затова, о царю, гледайки на този живот като на сън, като илюзия на магьосник 
при приумица на въображението, моля те, овладей ума си посредством интелигентността 
и бъди еднакво разположен и умиротворен, господарю мой. 

10.49.26 Дхритаращра каза: О, господарю на милосърдието, никога не мога да се наситя 
да слушам благотворните ти думи. Аз съм досущ като смъртен човек, сдобил се с нектара 
на боговете. 

10.49.27 Ала въпреки това, благородни Акрура, понеже нестабилното ми сърце е 
увредено от обичта към синовете ми, твоите приятни думи не остават в него, точно както 
светкавицата не може да остане в облака. 

10.49.28 Кой би могъл да опровергае наставленията на Върховния Бог, който сега се е 
спуснал в династията Яду, за да облекчи товара на земята? 

10.49.29 Поднасям почитанията си на Него, Върховния Бог, който сътворява вселената 
посредством невъобразимите дейности на Своята материална енергия, а сетне 
разпределя различните качества на природата, влизайки вътре в творението. От Него, 
чиито забавления са непроницаеми, произхожда както обвързващият цикъл на 
раждането и смъртта, така и процесът на избавление от него. 
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10.49.30 Шукадева Госвами каза: Осведомявайки се по този начин лично за становището 
на царя, Акрура, потомъкът на династията Яду, взе разрешението на доброжелателните 
си роднини и приятели, и се завърна в столицата на Ядавите. 

10.49.31 Акрура разказа на Бог Баларама и на Бог Кришна как се държи Дхртаращра с 
Пандавите. Така, о потомъко на Куру, той изпълни мисията, с която бе изпратен. 
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10.50.1 Шукадева Госвами каза: Когато Камса беше убит, о героични потомъко на 
Бхарата, неговите две царици, Асти и Прапти, се прибраха в дома на баща си в голяма 
мъка. 

10.50.2 Тъжните царици разказаха на своя баща, цар Джарасандха от Магадха, всичко за 
това как бяха станали вдовици. 

10.50.3 Научавайки тези ужасни новини, о царю, Джарасандха се изпълни със скръб и 
гняв, и започна по всякакъв начин да се стреми да отърве земята от Ядавите. 

10.50.4 С армия от двадесет и три дивизии акшаухини, той обсади столицата на Ядавите, 
Матхура, от всички страни. 

10.50.5-6 Въпреки че Бог Кришна, Върховният Господ, е изначалната причина за 
битието, когато се спусна на земята Той играеше ролята на човешко същество. Затова, 
когато видя огромната войска на Джарасандха, обграждаща града като грамаден океан, 
преливащ извън бреговете си, и като видя как тази войска вселява ужас в поданиците Му, 
Богът реши, че отговорът Му трябва да е съобразен с времето, мястото и специфичната 
цел настоящата Му инкарнация. 

10.50.7-8 [Върховният Бог си помисли:] Понеже е такъв голям товар за земята, Аз ще 
унищожа армията на Джарасандха, състояща се от акшаухини от пехотинци, конница, 
колесници и слонове, които царят на Магадха е насъбрал от васалните си царе и ги е 
довел тук. Обаче самият Джарасандха не трябва да бъде убит, защото в бъдеще той 
несъмнено ще събере друга армия. 

10.50.9 Това е целта на настоящата Ми инкарнация — да облекча земята от бремето й, да 
закрилям благочестивите и да погубвам порочните. 

10.50.10 Аз приемам и други тела, за да защитя религията и да сложа край на 
нерелигиозността, когато тя започне да се шири с течение на времето. 

10.50.11 [Шукадева Госвами продължи:] Докато Бог Говинда си мислеше по този начин, 
две колесници, сияйни като слънцето, се спуснаха от небето. Те бяха снабдени с 
колесничари и оборудване. 

10.50.12 Вечните божествени оръжия на Бога също се появиха спонтанно пред Него. 
Виждайки това Бог Кришна, Господарят на сетивата, се обърна към Бог Санкаршана. 

10.50.13-14 [Върховният Бог каза:] Мой уважаеми по-големи братко, виж каква беда 
връхлита поданиците Ти, Ядавите! И виж, скъпи господарю, как личната Ти колесница и 
любимите Ти оръжия се появиха пред Теб. Причината, поради която сме се родили, мой 
господарю, е да осигурим добруването на нашите предани. Моля те, премахни от земята 
бремето от тези двадесет и три армии. 

10.50.15 След като Бог Кришна подкани така Своя брат, двамата Дашархи, Кришна и 
Баларама, облечени в ризници и извадили прекрасните Си оръжия, излязоха от града на 
Своите колесници. Придружаваше Ги съвсем малък ескадрон войници. 

10.50.16 Когато Бог Кришна излезе от града, с Дарука, държащ юздите на колесницата 
Му, Той наду раковината си и сърцата на вражите воини се разтрепериха от страх. 
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10.50.17 Джарасандха Ги погледна и каза: О Кришна, най-долен сред хората! Не искам да 
се сражавам срещу Теб, защото е срам да се бия с момченце. О Ти, глупако, който знаеш 
само да се криеш, о, убиецо на близките си, махай се! Няма да се сражавам с Теб. 

10.50.18 Рама, събери кураж и се бой срещу мен, ако мислиш, че можеш да го направиш. 
Можеш или да напуснеш тялото Си, когато го разкъсам със стрелите си, и по такъв начин 
да постигнеш рая, или да ме убиеш. 

10.50.19 Върховният Бог отвърна: Истинските герои не самохвалстват, а проявяват 
достойнствата си на дело. Не можем да приемем насериозно думите на някой, който е 
изпълнен с тревога и иска да умре. 

10.50.20 Шукадева Госвами каза: Точно както вятърът покрива слънцето с облаци или 
огъня с прахоляк, така и синът на Джара тръгна към двамата потомци на Мадху, 
обкръжавайки с огромната си армия и Тях самите, и Техните воини, колесници, флагове, 
коне и колесничари. 

10.50.21 Жените стояха на наблюдателните кули, върху покривите на дворците и по 
високите градски порти. Когато вече не можеха да виждат колесниците на Кришна и 
Баларама, които разпознаваха по флаговете им с емблемите на Гаруда и палмово дърво, 
те бяха поразени от скръб и загубиха свяст. 

10.50.22 Като видя войската си изтерзана от неумолимия и безжалостен порой стрели на 
необятните противникови сили, скупчени като облаци около Него, Бог Хари дръпна 
тетивата на Своя дивен лък Шарнга, обожаван и от богове, и от демони. 

10.50.23 Бог Кришна вадеше стрели от колчана си, поставяше ги на тетивата, дръпваше 
я и запращаше нескончаеми порои от остри стрели, които поразяваха вражите колесници, 
слонове, коне и пехота. Докато изстрелваше стрелите си, Богът наподобяваше пламтящ 
огнен кръг. 

10.50.24 Слонове се сгромолясваха на земята с разцепени чела, кавалерийски коне 
падаха с посечени шии, колесници се преобръщаха наедно с впряговете, а флаговете, 
кочияшите и воините на тях се разпиляваха на вси страни, пеши войници рухваха с 
отсечени ръце, бедра и рамене. 

10.50.25-28 По бойното поле течаха стотици кървави реки, извиращи от разсечените на 
парчета крайници на хора, слонове и коне. В тези реки ръцете наподобяваха змии, 
човешките глави – костенурки, убитите слонове – острови, а мъртвите коне - крокодили. 
Дланите и бедрата приличаха на риби, човешките коси – на водорасли, лъковете – на 
вълни, а различните оръжия – на гъсталаци от храсти. Кървавите реки бяха пълни с 
всичко това. Колелата на колесниците наподобяваха страховити водовъртежи, а 
скъпоценните камъни и накити приличаха на камъни и чакъл в тази шуртяща алена река, 
всяваща страх у боязливите и радост у мъдрите. С ударите на своето оръжие - плуг 
неизмеримо могъщият Бог Баларама унищожаваше военните сили на Магадхендра. И 
макар армията му да беше необятна и страховита като невъзможен за прекосяване океан, 
за двамата синове на Васудева, господарите на вселената, битката не беше нищо повече 
от игра. 

10.50.29 За онзи, който дирижира сътворението, поддържането и унищожението на 
трите свята, и който притежава неизброими духовни качества, едва ли е смайващо да 
победи противниковата страна. Въпреки всичко, когато Богът върши това, подражавайки 
на човешкото поведение, мъдреците прославят делата Му. 
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10.50.30 С унищожена колесница и с погубени войници, на Джарасандха му остана само 
живота. Тогава Бог Баларама силно сграбчи могъщия воин, така както един лъв се 
нахвърля връз друг. 

10.50.31 С божествените примки на Варуна и с други, обикновени въжета, Баларама 
започна да връзва Джарасандха, който бе избил толкова много противници. Но Бог 
Говинда имаше цел, която искаше да изпълни посредством Джарасандха, затова помоли 
Баларама да спре. 

10.50.32-33 Джарасандха, когото бойците почитаха високо, се срамуваше задето бе 
освободен от двамата господари на вселената, и затова реши да се подложи на отречения. 
По пътя, обаче, неколцина крале го убедиха, както с духовна мъдрост, така и със светски 
аргументи, че трябва да се откаже от тази идея за самопожертвувание. Те му казаха, 
"Поражението ти от Ядавите е било просто неизбежна реакция на миналата ти карма." 

10.50.34 Тогава, с избити войски, сам той низвергнат от Върховния Бог, цар 
Джарасандха, синът на Брихадратха, унило се завърна в царството си Магадхас. 

10.50.35-36 Бог Мукунда бе прекосил океана на вражите армии със собствената си 
военна мощ, оставайки напълно невредим. Той получи поздравления от обитателите на 
рая, които Го обсипаха с цветя. Народът на Матхура, избавен от трескавата си тревога и 
ликуващ, излезе да Го посрещне, а професионални стихоплетци, глашатаи и певци 
възхваляваха Неговата победа. 

10.50.37-38 Докато Богът влизаше в града си, звучаха раковини и литаври, а множество 
барабани, рогове, вини, флейти и мриданги свиреха в концерт. Булевардите бяха 
напръскани с вода, навсякъде се вееха знамена, а портите бяха украсени за 
празненството. Гражданите ликуваха и целият град ехтеше от възпяване на ведически 
химни. 

10.50.39 Докато с нежност съзерцаваха Бога с широко разтворени от любов очи, жените 
хвърляха върху Него гирлянди и Го пръскаха с кисело мляко, препечен ориз и току-що 
напъпили филизи. 

10.50.40 Тогава Бог Кришна предаде на царя на Ядавите цялото богатство, което бе 
паднало на бойното поле — а именно безбройните украшения на мъртвите воини. 

10.50.41 Седемнадесет пъти царят на Магадха претърпяваше поражение по същия 
начин. При все това продължаваше да се сражава начело на своите дивизии акшаухини 
срещу войските на династията Яду, закриляни от Шри Кришна. 

10.50.42 Поради могъществото на Бог Кришна, Вришните неизменно унищожаваха 
армиите на Джарасандха, а когато всичките му воини падаха убити, царят, освободен от 
враговете си, се оттегляше. 

10.50.43 Тъкмо преди да започне осемнадесетата битка, един воин-варварин на име 
Калаявана, изпратен от Нарада, се появи на бойното поле. 

10.50.44 Пристигайки в Матхура, този явана обсади града с тридесет милионна 
варварска армия. Дотогава той не бе намирал човешки същества, които да се сравняват с 
него по сила, но бе научил, че Вришните са му равни. 

10.50.45 Когато Бог Кришна и Бог Санкаршана видяха Калаявана, Кришна се замисли над 
ситуацията и каза, "О, сега голяма опасност заплашва Ядавите от две страни. 
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10.50.46 Този Явана вече ни обсажда, а могъщият цар на Магадха ще пристигне скоро - 
ако не днес, то утре или на следващия ден.  

10.50.47 Ако могъщият Джарасандха дойде докато двамата сме заети с Калаявана, той 
може да погуби близките ни или да ги отвлече в столицата си. 

10.50.48 Затова незабавно ще изградим крепост, в каквато никаква човешка сила да не 
може да проникне. Нека настаним семейството си там, а сетне да погубим варварския 
цар.” 

10.50.49 След като обсъди въпроса с Баларама, Върховният Бог заповяда в морето да се 
построи крепост с обиколка дванадесет йоджани. Вътре в крепостта заръча да се изгради 
град, изпълнен с всевъзможни чудни неща. 

10.50.50-53 В конструирането на този град се проявиха в пълнотата си научните 
познания и архитектурните умения на Вишвакарма. Имаше широки улици, търговски 
пътища и дворове, разположени на обширни участъци земя; имаше прекрасни паркове, а 
също и градини, изпълнени с дървета и пълзящи растения от райските планети. Кулите 
при портите бяха увенчани със златни куполи, докосващи небето, а горните им етажи 
бяха иззидани от кристален кварц. Покритите със злато чертози бяха украсени отпред 
със златни кани, покривите им бяха от скъпоценни камъни, а подовете – от изумруди. 
Край къщите се издигаха съкровищници, складове и обори за прекрасните коне, всичките 
направени от сребро и мед. Всяко жилище имаше часовникова кула, както и храм за 
домашното мурти. Изпълнен с жители и от четирите социални класи, градът бе особено 
красив с дворците на Шри Кришна, господаря на Ядавите. 

10.50.54 Бог Индра донесе на Шри Кришна залата за събрания Судхарма, заставайки 
насред която никой смъртен не бе подвластен на законите на тленността. Индра подари 
също и дървото париджата. 

10.50.55 Бог Варуна подари коне, бързи като вятъра, някои от които бяха тъмносини, а 
други бели. Ковчежникът на полубоговете Кувера подари осемте си мистични 
съкровища, а управниците на различните планети поднесоха всеки собствените си 
могъщества. 

10.50.56 След като Върховният Бог се бе спуснал на земята, о царю, тези полубогове Му 
поднесоха сега властта, която Той преди това им бе делегирал, за да изпълняват 
съответните си пълномощия. 

10.50.57 След като пренесе всичките си поданици в новия град по силата на Своята 
мистична йога-мая, Бог Кришна се посъветва с Бог Баларама, който бе останал в Матхура 
да я защитава. После, нагизден с гирлянд от цветя, но невъоръжен, Бог Кришна излезе 
вън от Матхура през главните й порти. 

 

 



236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 51: ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА МУЧУКУНДА  



Глава 51: Освобождаването на Мучукунда 10.51.1-6 .. 10.51.18  

237 

 

10.51.1-6 Шукадева Госвами каза: Калаявана видя Бога да се въздига от Матхура като 
изгряващата луна. Богът бе най-прекрасната гледка с тъмносиния цвят на тялото Си и 
златиста копринена одежда. На гръдта Си Той носеше знака Шриватса, а скъпоценният 
камък Каустубха красеше шията Му. Четирите Му ръце бяха силни и дълги. Той показа 
вечно радостното Си лотосоподобно лице с очи, порозовели като лотоси, прелестно 
сияещи страни, невинна усмивка и проблясващи обици, наподобяващи акули. Дивакът си 
помисли: „Тази личност би трябвало да е Вāсудева, понеже Той притежава отличителните 
черти, които Нарада спомена. Белязан е със знака Шриватса, има четири ръце, очите Му 
са подобни на листенцата на лотос, носи гирлянд от горски цветя и е изключително 
красив. Не може да е никой друг. И тъй като ходи пеша и е невъоръжен, ще се сражавам с 
Него без оръжия.“ Като взе това решение, той се втурна след Бога, който се обърна с гръб 
и избяга. Калаявана се надяваше да хване Бог Кришна, въпреки че великите мистични 
йоги не могат да Го постигнат. 

10.51.7 Изглеждайки сякаш Калаявана всеки миг ще Го хване, Бог Хари подмами царя на 
яваните надалеч при една планинска пещера. 

10.51.8 Докато преследваше Бога, явана Го оскърби като каза: „Ти си роден в династията 
Яду. Не е достойно за Теб да избягаш!“ Но все още Калаявана не можеше да достигне Бог 
Кришна, защото не бе пречистен от греховните си последици. 

10.51.9 Въпреки че бе оскърбен по този начин, Върховният Бог влезе в планинската 
пещера. Калаявана Го последва и там съзря един спящ мъж. 

10.51.10 „Така значи, след като ме накара да Го гоня толкова далече, сега се е излегнал 
тук като някакъв светец!“ И смятайки спящия човек за Бог Кришна, заблуденият глупец 
го ритна с всичка сила. 

10.51.11 Мъжът се събуди след дългия си сън и бавно отвори очи. Оглеждайки се 
наоколо видя Калаявана застанал до него. 

10.51.12 Пробудилият се човек се разгневи и насочи погледа си към Калаявана, чието 
тяло избухна в пламъци. За миг, о, царю Парикшит, Калаявана се превърна в пепел. 

10.51.13 Цар Парикшит попита: Кой беше този човек, о, брахмана? От кое семейство бе и 
какви сили владееше? Защо унищожителят на дивака спеше в пещерата и чий син беше? 

10.51.14 Шукадева Госвами каза: Мучукунда е името на тази велика личност, родена в 
династията Икшваку като син на Мандхата. Той бе отдаден на брахминската култура и 
винаги верен на дълга си в битка. 

10.51.15 Помолен от Индра и другите полубогове да им помогне да се защитят, когато 
бяха погнати от демоните, Мучукунда ги предпазваше много дълго време. 

10.51.16 Когато начело на полубоговете застана пълководецът Карттикея, те казаха на 
Мучукунда: „О, царю, сега вече може да изоставиш изпълнения с несгоди дълг да ни 
защитаваш. 

10.51.17 Напускайки мирното си царство в света на хората, ти се отрече от всичките си 
лични желания, докато бе зает с това да ни защитаваш. 

10.51.18 Децата, цариците, роднините, министрите, съветниците и поданиците, които ти 
бяха съвременници, вече не са между живите. Всички те бяха отнесени от времето. 
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10.51.19 Непобедимото време, по-силно от най-силния, е самата Върховна Божествена 
Личност. Така както пастирът води стадото си, Той придвижва простосмъртните за Свое 
забавление. 

10.51.20 Цялото щастие нека бъде с теб! Сега моля избери си благословия от нас – всичко 
освен освобождение, тъй като само непогрешимият Върховен Бог Вишну може да го 
дари.” 

10.51.21 След тези думи Цар Мучукунда се сбогува с всеки един от полубоговете и отиде 
в пещера, където легна, за да се наслади на заслужения сън, с който те го бяха дарили. 

10.51.22 След като Явана бе изпепелен, Върховният Бог, предводителят на 

сатватите,се разкри пред мъдрия Мучукунда. 

10.51.23-26 Вперил поглед в Бога, цар Мучукунда видя, че Той беше тъмно-син като 
облак, имаше четири ръце и бе облечен с жълта, копринена дреха. На гърдите Си носеше 
знака Шриватса, а на шията Си ослепително блестящия скъпоценен камък Каустубха. 
Украсен с гирлянда ваиджаянти, Богът показваше прекрасното Си, умиротворено лице, 
което привлича погледите на всички хора с подобните си на акули Си обици и ласкав, 
обичлив взор. Красотата на младото Му тяло бе ненадмината, а движенията Му излъчваха 
благородството на разярен лъв. Високоинтелигентният цар бе завладян от сиянието на 
Бога, което показваше, че Той бе непобедим. Изразявайки несигурността си, Мучукунда 
колебливо зададе на Бог Кришна следния въпрос. 

10.51.27 Шри Мучукунда каза: Кой си Ти, който дойде в тази планинска пещера, 
вървейки по трънливата земя с меките си като лотосови листенца стъпала? 

10.51.28 Навярно Ти си могъществото във всички могъщи неща. Или може би си силният 
бог на огъня, или богът на слънцето, или богът на луната, царят на райските планети или 
управляващият полубог на някоя друга планета. 

10.51.29 Смятам, че Ти си Върховната Личност сред тримата главни богове, понеже 
отстрани сумрака в тази пещера, така както лампата разпръсква мрака със светлината си. 

10.51.30 О, най-добър сред хората, ако желаеш, моля те опиши истината за Твоето 
раждане, дейности и потекло пред нас, които сме жадни да те чуем. 

10.51.31 Що се отнася до нас, о, тигре сред хората, ние принадлежим към семейство от 
пропаднали кшатрии, потомци на цар Икшваку. Името ми е Мучукунда, мой Боже, и аз 
съм синът на Яуванашва. 

10.51.32 Бях изтощен от дългото будуване и сетивата ми бяха победени от съня. Затова 
спях уютно в това изолирано място докато сега някой ме събуди. 

10.51.33 Мъжът, който ме събуди бе изпепелен от последиците на греховете си. Чак 
тогава видях Теб, който притежаваш славна външност и силата на наказваш враговете 
Си. 

10.51.34 Твоето непоносимо ярко сияние омаломощи силата ни и затова не можахме да 
съсредоточим погледа си върху Теб. О, възвишени, Ти трябва да бъдеш почитан от всички 
въплътени същества. 
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10.51.35 Шукадева Госвами продължи: След тези думи на царя, Върховната Божествена 
Личност, източникът на цялото творение, се усмихна и му отвърна с глас, дълбок като 
екота на буреносни облаци. 

10.51.36 Върховният Бог каза: Мой скъпи приятелю, Аз се родих хиляди пъти, живях 
хиляди животи и получих хиляди имена. Всъщност, появяванията Ми, дейностите и 
имената ми са безчет и затова дори Аз не мога да ги изброя.  

10.51.37 След много животи човек може да преброи прашинките на земята, но никой 
никога не може да преброи Моите качества, дейности, имена и раждания. 

10.51.38 О, царю, най-великите мъдреци броят Моите раждания и дейности, които се 
проявяват през трите периода на времето, но така и не могат да стигнат до края. 

10.51.39-40 Въпреки това, о, приятелю, ще ти разкажа за сегашното Си появяване, име и 
дейности. Моля, изслушай ме любезно. Преди известно време Бог Брахма ме помоли да 
защитя религиозните принципи и да унищожа демоните, които обременяваха земята. И 
така, Аз се появих в династията Яду, в дома на Анакадундубхи. И понеже съм синът на 
Васудева, хората ме наричат Вāсудева. 

10.51.41 Аз убих Каланеми, преродил се като Камса, както и Праламба и други врагове на 
благочестивите. А сега, о, царю, този варварин бе изпепелен от твоя пронизващ поглед. 

10.51.42 Понеже в миналото ти отново и отново Ми се молеше, лично дойдох в тази 
пещера да ти засвидетелствам милостта Си, тъй като Аз проявявам обичта Си към Своите 
предани. 

10.51.43 Сега си избери някакви благословии от Мене, о, свети царю. Аз ще изпълня 
всичките ти желания. Този, който Ме е удовлетворил, никога няма да страда отново. 

10.51.44 Шукадева Госвами каза: Мучукунда се поклони дълбоко на Бога, когато чу това. 
Помнейки думите на мъдреца Гарга, той радостно разпозна Кришна като Върховния Бог, 
Нараяна. И тогава царят се обърна към Него със следните думи. 

10.51.45 Шри Мучукунда каза: О, Боже, хората в този свят, и мъжете, и жените, са 
объркани от илюзорната Ти енергия. Без да знаят за истинското си добруване, те не Те 
обожават, а вместо това търсят щастие като се въвличат в семейни дела, които в 
действителност са източници на страдание. 

10.51.46 С нечист ум е този, който въпреки че някак се е сдобил с рядката и високо 
издигната човешка форма на живот, не обожава Твоите лотосови нозе. Като животно, 
паднало в изоставен кладенец, такава личност е потънала в мрака на материалистичния 
дом. 

10.51.47 Аз пропилях всичкото това време, о, непобедими, като се опиянявах все повече 
и повече от земята си и великолепието си на земен цар. Погрешно приемайки тленното си 
тяло за Аза, се привързах към деца, съпруги, богатства и земя, и страдах от безкрайно 
безпокойство. 

10.51.48 С дълбока арогантност аз приех тялото, което е материален обект като 
пръстена делва или стена, за себе си. Считайки се за бог сред людете, пропътувах земята, 
заобиколен от колесничарите, слоновете, конниците, пехотата и генералите си, 
незачитайки Те поради заблуждаващата ме гордост. 
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10.51.49 Човек обсебен от мисли за това, което смята, че трябва да бъде направено, 
изгарящ от алчност и наслаждаващ се на сетивни удоволствия внезапно е поразен от 
Тебе, който си вечно осъзнат. Като гладна змия, която облизва отровните си зъби пред 
мишка, Ти се появяваш пред него в облика на смъртта.  

10.51.50 Тялото, което най-напред седи нависоко на гърба на страховит слонове или в 
колесници, украсени със злато и е известно под името „цар“, по-късно посредством 
непобедимото Ти влияние под формата на време е наречено „изпражнения“, „червеи“ или 
„пепел“.  

10.51.51 Завладял света във всички посоки и така разрешил конфликтите, един човек 
седи на пищен трон и приема почитта на водачите, които едно време са му били равни. Но 
когато влезе в покоите на жена, където има сексуално наслаждение, той става покорен 
като домашен любимец, о, царю. 

10.51.52 Цар, който желае дори по-голяма власт от тази, която вече има, стриктно 
изпълнява задълженията си, внимателно се подлага на отречения и се въздържа от 
сетивно наслаждение. Но този, чиито подтици са извън контрол, като си мисли „Аз съм 
независим и върховен“, не може да постигне щастие. 

10.51.53 Когато материалният живот на реещата се душа свърши, о, Ачюта, тя може да 
постигне общуването на Твоите предани. И когато общува с тях, те пробуждат в нея 
предаността към Тебе, който си целта на преданоотдадените и Богът на всички причини 
и следствията им. 

10.51.54 Мой Боже, мисля, че Ти прояви милостта си, защото привързаността към 
царството ми спонтанно изчезна. За такава свобода се молят светите управници на 
огромни империи, които желаят да отидат в гората, за да живеят в уединение. 

10.51.55 О, всемогъщи, не желая никаква благословия освен служенето в лотосовите Ти 
нозе, тя е най-пламенно желана от тези, които са освободени от материални желания. О, 
Хари, коя просветлена личност, която обожава Тебе, дарителя на освобождението, би 
избрала благословия, която би причинила собственото й обвързване? 

10.51.56 Затова, о, Боже, разграничил се от всички обекти на материално желание, които 
са свързани с проявленията на страстта, невежеството и доброто, аз се обръщам към Теб, 
Върховния Бог, за подслон. Ти не си покрит от светските обозначения, по-скоро, Ти си 
Върховната Абсолютна Истина, изпълнена с чисто знание и трансцедентална към 
материалните проявления. 

10.51.57 Толкова дълго изпитвах болките от безпокойствата в този свят и изгарях от 
съжаление. Моите шест врага никога не са удовлетворени и няма покой за мене. Затова, о, 
дарителю на подслон, о, Върховна Душа, моля Те защити ме. О, Боже, насред опасността 
по силата на щастливото провидение, намерих лотосовите Ти нозе, които са истината и 
така правят човек безстрашен и избавен от мъки. 

10.51.58 Върховният Бог каза: О, императоре, велики владетелю, умът ти е чист и силен. 
Въпреки, че те изкуших с благословии, умът ти не бе завладян от материални желания. 

10.51.59 Разбери, че те изкуших с благословии, само за да докажа, че ти няма да се 
поддадеш. Интелигентността на Моите неотклонни предани никога не се отклонява от 
материални блага. 
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10.51.60 Умовете на не преданите, които са заети с практики като пранаяма, не са 
напълно пречистени от материални желания. Затова, о, царю, материални желания 
отново възникват в умовете им. 

10.51.61 Обикаляй земята по волята си, с ум установен върху Мен. Нека винаги 
притежаваш такава непоколебима преданост към Мене. 

10.51.62 Тъй като следваше кшатрия принципите, ти убиваше живи същества по време 
на лов и изпълнявайки други задължения. Трябва да унищожиш така натрупаните 
грехове като внимателно изпълняваш покаяния и в същото време оставаш отдаден на 
Мен. 

10.51.63 О, царю, в следващия си живот ти ще станеш прекрасен брахмана, най-великият 
доброжелател на всички създания и със сигурност ще дойдеш при самия Мен. 
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10.52.1 Шукадева Госвами каза: Мой скъпи царю, получил благоволението на Бог 
Кришна, Мучукунда Го обиколи в обожание и Му се поклони. След това Мучукунда, 
любимият потомък на Икшваку, развълнуван излезе от пещерата. 

10.52.2 Виждайки, че размерът на човешките същества, животните, дърветата и 
растенията е силно намален, и така осъзнавайки, че епохата на Кали е в действие, 
Мучукунда се запъти на север. 

10.52.3 Трезвомислещият цар, който бе отвъд всякакви материални връзки и бе 
свободен от съмнение, бе убеден в смисъла на аскетичността. Съсредоточавайки ума си в 
Бог Кришна, той дойде в планината Гандхамадана.  

10.52.4 Там той пристигна в Бадарикашрама, обителта на Бог Нара-Нараяна, където 
понасяйки всички двойнствености, омиротворено обожаваше Върховния Господ Хари, 
подлагайки се на строги въздържания. 

10.52.5 Богът се завърна в Матхура, която все още бе обградена от Яваните. Тогава Той 
унищожи армията на варварите и тръгна с техните ценности към Дварака. 

10.52.6 Докато богатството беше превозвано от бикове и хора под надзора на Бог 
Кришна, Джарасандха изникна начело на двадесет и три армии. 

10.52.7 О, царю, виждайки страховитите вълни от вражески армии двамата Мадхави, 
подражавайки на човешкото поведение, бързо побягнаха. 

10.52.8 Изоставяйки големите богатства, безстрашни, но имитирайки страх, Те изминаха 
много йоджани с лотосовите Си нозе. 

10.52.9 Когато Ги видя да бягат, силният Джарасандха се смя гръмогласно и започна да 
Ги преследва с колесници и пехота. Той не можеше да разбере извисената позиция на 
двамата Богове. 

10.52.10 Очевидно изморени след дългото бягане, двамата Богове се изкачиха на 
високата планина Праваршана, която Бог Индра обсипва с постоянен дъжд. 

10.52.11 Въпреки че знаеше, че Те се крият на планината, Джарасандха не можеше да 
намери и следа от Тях. Затова, о, царю, той подпали планината с главни от всички страни. 

10.52.12 Тогава двамата Богове скочиха от горящата планина, която бе висока 
единадесет йоджани, и се спуснаха на земята. 

10.52.13 Незабелязани от Техния противник или неговите последователи, о, царю, тези 
най-извисени Ядави се завърнаха в Своя град Дварака, който бе обграден от океана като 
защитен ров. 

10.52.14 Джарасандха, си помисли, че Баларама и Кришна са изгорели в огъня. Затова 
той изтегли огромните си военни сили и се завърна в царството Магадха. 

10.52.15 Както бе заръчал Бог Брахма, Раивата, богатият владетел на Анарта, даде на Бог 
Баларама дъщеря си Раивати за жена. Това вече бе споменато. 

10.52.16-17 О, юначни потомъко на Куру, Самият Върховен Бог, Говинда, се ожени за 
дъщерята на Бхишмака, Ваидарбхи, която бе пряко проявление на богинята на щастието. 
Господът направи това по нейно желание, а покрай това Той сломи Шалва и другите царе, 
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които взеха страната на Шишупала. Пред очите на всички Шри Кришна отвлече Рукмини, 
точно както Гаруда смело открадва нектар от полубоговете. 

10.52.18 Цар Парикшит каза: Върховният Бог се ожени за Рукмини, красивата дъщеря на 
Бхишмака, отвличайки я по ракшаски обичай – или поне така чух. 

10.52.19 Господарю мой, бих искал да чуя как неизмеримо могъщият Бог Кришна е 
отнесъл невестата Си, докато е побеждавал такива царе като Магадха и Шалва. 

10.52.20 Кой опитен слушател, о, брахмана, би могъл да се насити, слушайки 
благочестивите, очарователни и вечно свежи разкази за Бог Кришна, които пречистват 
замърсяванията на света? 

10.52.21 Шри Бадараяни каза: Имало един цар именуван Бхишмака, могъщ владетел на 
Видарбха. Той имал петима сина и една красива дъщеря. 

10.52.22 Рукми бил първородният син, последван от Рукмаратха, Рукмабаху, Рукмакеша 
и Рукмамали. Тяхна сестра била благородната Рукмини. 

10.52.23 Чувайки за красотата, юначеството, трансценденталния характер и богатство 
на Мукунда от посетителите на палата, които пееха възхвали за Него, Рукмини реши, че 
Той би могъл да бъде съвършеният съпруг за нея. 

10.52.24 Бог Кришна знаеше, че Рукмини притежава интелигентност, благоприятни 
знаци по тялото, красота, подходящо поведение и всички други добри качества. 
Заключвайки, че тя би могла да бъде идеалната съпруга за Него, Той взе решение да се 
ожени за нея. 

10.52.25 Тъй като Рукми завиждаше на Бога, о, царю, той забрани на роднините си да 
дадат сестра му на Кришна, въпреки че те искаха. Вместо това, Рукми реши да даде 
Рукмини на Шишупала. 

10.52.26 Чернооката Ваидарбхи бе наясно с този план, и това дълбоко я разстрои. 
Размишлявайки над положението, тя бързо изпрати един доверен брахмана при Кришна. 

10.52.27 Пристигайки в Дварака, брахманът бе въведен от пазителите на портите и видя 
извечния Върховен Бог, седящ на златен трон. 

10.52.28 Виждайки този брахмана, Шри Кришна, Господът на брахманите, слезе от трона 
Си и го разположи да седне. Тогава Богът го обожава, точно както самият Той бива 
обожаван от полубоговете. 

10.52.29 След като брахманът се нахрани и си отпочина Шри Кришна, който е целта на 
светите отдадени, се приближи и, докато масажираше нозете на брахмана със 
собствените Си ръце, Той търпеливо го попита по следния начин. 

10.52.30 [Върховният Бог каза:] О, най-добър от извисените брахмани, успяваш ли да 
извършваш религиозните практики, предписани от високите авторитети, без големи 
затруднения? Винаги ли е удовлетворен умът ти? 

10.52.31 Когато един брахмана е удовлетворен от всичко, което го спохожда по пътя му и 
не отпада от религиозния си дълг, същите тези религиозни принципи се превръщат в 
изпълняваща желанията му крава. 
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10.52.32 Неудовлетвореният брахмана се скита безспирно от една планета на друга, 
дори и да стане цар на райските планети. Но удовлетвореният брахмана, даже да не 
притежава нищо, е омиротворен и изцяло свободен от страдания. 

10.52.33 Отново и отново скланям почтително глава пред тези брахмани, които са 
удовлетворени от съдбата си. Свети, негорделиви и омиротворени, те са най-добрите 
доброжелатели на всички живи същества. 

10.52.34 О, брахмана, дали твоят цар полага грижа за благоденствието ти? В 
действителност, този цар, в чието царство поданиците са щастливи и защитени, Ми е 
много скъп. 

10.52.35 Откъде идваш, пресичайки непристъпното море, и с каква цел? Обясни Ни 
всичко това, ако не е тайна, и Ни кажи какво можем да направим за теб! 

10.52.36 Запитан по този начин от Върховния Бог, който се появява, за да изпълни 
забавленията Си, брахманът Му каза всичко. 

10.52.37 Шри Рукмини каза [в писмото си, прочетено от брахмана]: О, красота на 
световете, слушайки за Твоите качества, които влизат в ушите на тези, които чуват, и 
премахват страданията им, и научавайки също за красота Ти, която изпълва всички 
желания на окото на тези, които виждат, аз съсредоточих безсрамния си ум върху Теб, о, 
Кришна. 

10.52.38 О, Мукунда, Ти си недостижим по потекло, характер, красота, знание, младост, 
богатство и власт. О, лъв измежду хората, Ти възхищаваш умовете на цялото човечество. 
Коя аристократична, разумна девойка, готова за омъжване и от добро семейство, не би 
избрала Теб за свой съпруг, когато дойде подходящото време? 

10.52.39 Затова, мой скъпи Господи, аз Те избрах за съпруг, и Ти се отдавам. Моля Те, ела 
бързо, о, могъщи, и ме направи Своя съпруга. Мой скъпи лотосооки Господи, нека 
Шишупала никога не докосне това, което се полага само на един юнак, като чакал, 
открадващ собствеността на лъв. 

10.52.40 Ако съм обожавала достатъчно добре Върховния Бог чрез благочестиви дела, 
жертви, благотворителност, ритуали и обети, а също и полубоговете, брахманите и 
духовните учители, тогава нека Гадаграджа дойде и вземе ръката ми, а не сина на 
Дамагхоша или някой друг. 

10.52.41 О, непобедими, утре, когато започва сватбената ми церемония, Ти трябва да 
дойдеш незабелязано във Видарбха, наобиколен от водачите на армията Ти. След това 
разгроми силите на Чаидя и Магадхендра, и ме вземи за жена по ракшаски обичай, 
спечелвайки ме със смелостта Си. 

10.52.42 Тъй като ще бъда във вътрешните покои на палата, може би ще се чудиш, „Как 
да те отнеса, без да убивам някои от роднините ти?“, но аз ще ти кажа начина. В деня 
преди женитбата, има голямо шествие в чест на божеството на царското семейство, и в 
това шествие младоженката излиза от града, за да посети Богинята Гириджа. 

10.52.43 О, лотосооки, великите души като Бог Шива копнеят да се окъпят в праха от 
лотосовите Ти нозе и така да премахнат невежеството си. Ако не мога да получа милостта 
Ти, аз просто ще изгубя жизнените си сили, които ще отслабнат от строгите покаяния, 
които ще изпълня. И тогава след стотици животи усилие, може да получа милостта Ти. 
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10.52.44 Брахманът каза: Това е тайното съобщение, което донесох, о, Господарю на 
Ядавите. Моля Те, обмисли какво трябва да се направи при тези обстоятелства, и го 
направи бързо! 
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10.53.1 Шри Шукадева Госвами каза: „Като чу поверителното съобщение на принцеса 
Ваидарбхи, Бог Ядунандана взе брамина за ръка и като му се усмихна, каза следното. 

10.53.2 Върховният Бог каза: „Точно както Рукмини мисли постоянно за Мен, така и Аз 
постоянно мисля за нея. Дори не мога да спя нощем. Зная, че от завист Рукми е забранил 
да се оженим. 

10.53.3 Тя се е отдала изцяло на Мен и красотата й е несравнима. Ще я доведа тук, след 
като разбия тия некадърни царе на бойното поле, точно както човек извлича буен огън 
от сухо дърво.“ 

10.53.4 Шукадева Госвами каза: „Бог Мадхусудана разбра също и кога е точното време 
според лунния календар за сватбата на Рукмини. Затова каза на колесничаря си: „Дарука, 
приготви колесницата Ми незабавно.“ 

10.53.5 Дарука докара колесницата на Бога с впрегнати коне на име Шаибя, Сугрива, 
Мегхапушпа и Балахака. После застана пред Бог Кришна със събрани пред гърдите длани.  

10.53.6 Бог Шаури се качи на колесницата и покани брамина да се качи с Него. След това 
пъргавите коне на Бога ги отведоха от областта Анарта до Видабраха само за една нощ.  

10.53.7 Цар Бхишмака, господарят на Кундина, тъкмо се канеше да даде дъщеря си на 
Шишупала под влиянието на обичта към сина си. Царят се беше погрижил за всички 
необходими приготовления.  

10.53.8-9 Царят беше заповядал да изчистят щателно главните улици, търговските 
улици и съответните преки, и да ги напръскат с вода, а също и да украсят града с 
триумфални арки и многоцветни знамена на пилони. Мъжете и жените от града бяха 
облечени в безупречно чисти одежди, бяха си сложили благоуханна паста от сандалово 
дърво и носеха скъпи огърлици, цветни гирлянди и накити със скъпоценни камъни, а от 
богатите им къщи се носеше аромат на агуру. 

10.53.10 О царю, както изискват предписаните ритуали, Махарадж Бхишмака почете 
предците, полубоговете и брамините като им поднесе подобаващи ястия. После заповяда 
да се изпеят традиционните мантри за благополучието на булката.  

10.53.11 Булката си изми зъбите и се изкъпа, после си сложи сватбената огърлица, която 
носи щастие. След това я облякоха в чисто нови долни и връхни одежди и я нагиздиха с 
най-отбраните скъпоценности. 

10.53.12 Най-добрите брамини пееха мантри от Риг, Сама и Яджур Веда за защита на 
булката, а свещениците, които познаваха тънкостите на Атхарва Веда, направиха 
жертвоприношения, за да омилостивят управляващите планети.  

10.53.13 Тъй като беше познавач на предписаните принципи, царят възнагради 
брамините със злато, сребро, дрехи, крави и сусам със сурова захар. 

10.53.14 Раджа Дамагхоша, господар на Чеди, също беше помолил опитни брамини да 
пеят мантри и да изпълнят всички необходими ритуали за благосъстоянието на неговия 
син.  

10.53.15 Цар Дамагхоша отиде в Кундина с армии от слонове, от които струеше мада, 
колесници, окичени със златни вериги, и многобройна конница и пехота. 
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10.53.16 Бхишмака, господарят на Видарбха, излезе от града и посрещна цар Дамагхоша 
като му поднесе дарове в знак на уважение. После Бхишмака настани Дамагхоша в 
специално построена за целта резиденция.  

10.53.17 Дойдоха поддръжниците на Шишупала – Шалва, Джарасандха, Дантавакра и 
Видуратха – заедно с Паундрака и хиляди други царе. 

10.53.18-19 За да са сигурни, че Шишупала ще получи своята булка, царете, които таяха 
завист към Кришна и Баларама, се договориха за следното: „Ако Кришна се появи тук с 
Баларама и другите Ядави, за да открадне булката, ние ще се обединим и ще се бием с 
Него.“ И така, тези завистливи царе отидоха на сватбата с целите си армии и пълно бойно 
снаряжение. 

10.53.20-21 Когато Бог Баларама чу за тези приготовления на враждебно настроените 
царе и за това, как Бог Кришна бе тръгнал сам да краде булката, Той се притесни, че може 
да се стигне до битка. Изпълнен с обич към брат си, Той побърза да замине за Кундина с 
мощна армия пехотинци и войници на слонове, коне и колесници. 

10.53.22 Красивата дъщеря на Бхишмака очакваше пристигането на Кришна с тревога, 
но когато видя, че браминът не се завръща, тя си помисли следното. 

10.53.23 [Принцеса Рукмини си помисли:] „Уви, сватбата ми ще се състои като свърши 
нощта! Колко съм злочеста! Лотосоокият Кришна не идва. Не зная защо. Дори и 
браминът с писмото ми още не се е завърнал. 

10.53.24 Може би безпогрешният Бог, макар и да се е готвел да дойде, е видял нещо 
презрително в мен и затова не е дошъл да вземе ръката ми.  

10.53.25 Аз съм безкрайно нещастна, защото създателят не е благоразположен към мен, 
нито Бог Шива. А може би жената на Шива, Деви, още позната като Гаури, Рудрани, 
Гириджа и Сати, се е обърнала срещу мен.“ 

10.53.26 Докато я занимаваха тези мисли, младата девойка, на която Кришна бе взел ума, 
затвори насълзените си очи и си спомни, че все още има време. 

10.53.27 О царю, докато булката очакваше пристигането на Говинда, тя почувства 
внезапно трепване на лявото бедро, ръка и око. Това беше знак, че ще се случи нещо 
хубаво. 

10.53.28 И точно в този момент най-чистият сред учените брамини, по заповед на 
Кришна, дойде да посети божествената принцеса Рукмини във вътрешните покои на 
двореца. 

10.53.29 Като видя радостното лице на брамина и спокойните му жестове, непорочната 
Рукмини, която умело четеше подобни знаци, го заразпитва с усмивка на уста. 

10.53.30 Браминът й съобщи за пристигането на Бог Ядунандана и й предаде 
обещанието на Бога да се ожени за нея. 

10.53.31 Огромна радост обзе принцеса Ваидарбхи щом разбра, че Кришна идва. И като 
не намери нищо под ръка, което да е подходящо да предложи в дар на брамина, тя просто 
му се поклони.  
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10.53.32 Като чу, че Кришна и Баларама са дошли и желаят да присъстват на сватбата на 
дъщеря му, царят Ги пресрещна, за да Ги поздрави и да Им поднесе щедри дарове под 
звуците на музиката. 

10.53.33 Той им подари мадху-парка, нови дрехи и други прекрасни подаръци, и се 
преклони пред Тях според обичайните ритуали.  

10.53.34 Щедрият цар Бхишмака осигури пищни покои за двамата Богове, а също и за 
тяхната армия и антураж. Така той им оказа подобаващо гостоприемство. 

10.53.35 И така, Бхишмака осигури всичко необходимо на царете, които се бяха събрали 
за събитието, и ги почете според политическата им сила, възрастта им, уменията и 
богатствата. 

10.53.36 Когато жителите на Видарбха-пура научиха, че Бог Кришна е дошъл, всички 
отидоха да Го видят. С преклонение в очите, те сякаш пиеха нектара на лотосовото Му 
лице. 

10.53.37 [Жителите на крада казаха:] „Рукмини и само Рукмини заслужава да стане 
Негова жена и Той също, с тази сияйна красота, е единственият подходящ съпруг за 
принцеса Бхаишми.  

10.53.38 Дано Ачюта, създателят на трите свята, да е удовлетворен от някое 
благочестиво деяние, което може да сме извършили, и да прояви Своята милост като 
вземе ръката на Ваидарбхи.“ 

10.53.39 Така говореха жителите на града, пленени от нарастващата си любов. После 
булката излезе от вътрешния дворец, придружена от стражи, за да посети храма на 
Амбика.  

10.53.40-41 Рукмини излезе мълчаливо и отиде пеша да види лотосовите нозе на 
богинята Бхавани. Придружена от майките и приятелките си и защитена от храбрите 
воини на царя, които държаха оръжията си вдигнати и готови за бой, тя просто се потопи 
в мисли за лотосовите нозе на Кришна. А през цялото това време се разнасяха звуците на 
мриданги, раковини, панави, рогове и други инструменти. 

10.53.42-43 След булката вървяха хиляди известни куртизанки, които носеха различни 
дарове, а също и красиво нагиздени жени на брамини, които пееха и редяха молитви, и 
носеха дарове от гирлянди, парфюми, дрехи и накити. Имаше и професионални певци, 
музиканти, бардове, хроникьори и глашатаи. 

10.53.44 Като стигнаха храма на богинята, Рукмини първо изми лотосовите си нозе и 
ръце и после отпи вода за пречистване. Така осветена и омиротворена, тя се представи 
пред майка Амбика.  

10.53.45 По-възрастните брамински жени, които познаваха добре ритуалите, поведоха 
младата Рукмини, за да се поклонят на Бхавани, която се бе появила със своя съпруг, Бог 
Бхава. 

10.53.46 [Принцеса Рукмини я замоли:] „ О, майко Амбика, съпруга на Бог Шива, 
поднасям най-дълбоките си почитания на теб и на децата ти. Нека Бог Кришна стане мой 
съпруг. Умолявам те!“ 
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10.53.47-48 Рукмини почете богинята с вода, парфюми, зърно, благовония, дрехи, 
гирлянди, огърлици, бижута и други предписани дарове, а също и с внушителен брой 
избрани лампи. Браминските жени почетоха богинята заедно с нея, като поднесоха 
същите дарове и предложиха още и солени и сладки лакомства, бетелови ядки, свещени 
шнурове, плодове и сок от захарна тръстика. 

10.53.49 Дамите поднесоха на булката остатъците от даровете и я благословиха. Тя на 
свой ред се поклони на тях и на богинята, и прие остатъците като прасадам. 

10.53.50 После принцесата се отрече от обета си за мълчание и напусна храма на Амбика, 
като се подпираше на ръката на една прислужница, която носеше пръстен със 
скъпоценен камък. 

10.53.51-55 Красотата на Рукмини беше пленителна като илюзорната енергия на Бога, 
която омагьосва дори и най-сериозните и трезвомислещи хора. Царете гледаха в захлас 
девствената й прелест, тънката талия и нежното й лице, обрамчено с обици. Ханшът й бе 
украсен с колан, обсипан от скъпоценни камъни, гърдите й леко напираха, а очите й 
сякаш се притесняваха от водопада от къдрици, който се спускаше покрай лицето й. 
Усмивката й беше сладостна, а зъбите й, като жасминови пъпки, отразяваха сиянието на 
алените й като плода бимба устни. Докато вървеше, грациозна като кралски лебед, 
отблясъците от подрънкващите на глезените й звънчета украсяваха нозете й. При вида й 
събралите се храбри воини напълно се смутиха. В гърдите им се надигна страстно 
желание. Като видяха широката й усмивка и свенлив поглед, те се вцепениха, изпуснаха 
оръжията си и изпопадаха от слоновете, колесниците и конете си в несвяст. Но Рукмини 
използваше повода, за да покаже красотата си единствено на Кришна. Тя едвам 
пристъпяше с лотосовите си нозе в очакване на Върховния Бог. С ноктите на лявата си 
ръка отметна няколко кичура коса от лицето си и свенливо погледна с крайчеца на окото 
застаналите пред нея царе. В този момент видя Кришна. И тогава пред погледите на 
враговете си Богът сграбчи принцесата, която изгаряше от желание да се качи в 
колесницата Му. 

10.53.56 Като вдигна принцесата на колесницата Си със знаме с емблемата на Гаруда, 
Бог Мадхава накара кръга от царе да отстъпи назад. Предвождан от Баларама Той бавно 
излезе измежду тях, като лъв, който измъква жертвата си от зъбите на глутница чакали.  

10.53.57 Царете, които бяха враждебно настроени към Бога, предвождани от 
Джарасандха, не можеха да понесат подобно унизително поражение. Те възкликнаха: „О, 
проклети да сме! Макар и да сме велики стрелци, някакви си пастири ни откраднаха 
честта, сякаш дребни животни, които открадват честта на лъвове!" 
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10.54.1 Шукадева Госвами каза: След като изрекоха това, всички тези разгневени царе 
облякоха доспехите си и се възкачиха на превозните си средства. Всеки цар, с лък в ръка, 
бе заобиколен от армията си в преследване на Бог Кришна.  

10.54.2 Виждайки че враговете се втурват в атака, предводителите на армията на 
Ядавите се обърнаха с лице към тях и застанаха твърдо на мястото си, о царю, като 
подръпваха тетивата на лъковете си.   

10.54.3 Възкачени на гърбовете на коне, рамената на слонове и креслата на колесници, 
вражите царе, опитни в боравенето с оръжия, изсипаха стрели над Ядавите, както 
облаците изсипват дъжд върху планините.  

10.54.4 Виждайки армията на своя Бог покрита от пороища стрели, тънкостаната 
Рукмини срамежливо Го погледна в лицето с очи, обзети от страх.  

10.54.5 В отговор Богът се разсмя и я увери, “Не се страхувай, хубавоока. Вражеските 
сили предстои да бъдат унищожени от твоите воини.”  

10.54.6 Героите от армията на Бога, водени от Гада и Санкаршана, не можеха да търпят 
нападението на противниковите царе. Затова с железни стрели, те започнаха да повалят 
вражите коне, слонове и колесници.  

10.54.7 Главите на воините, сражаващи се на колесници, коне и слонове, падаха на 
земята с милиони; някои глави бяха окичени с обеци и шлемове, други – с тюрбани.  

10.54.8 Навсякъде наоколо лежаха бедра, крака и ръце с отсечени пръсти, както и длани, 
стискащи мечове, боздугани и лъкове, а също и глави на коне, магарета, слонове, камили, 
мулета и хора.  

10.54.9 Виждайки армиите си повалени от Вришните, които силно желаеха победа, 
царете, водени от Джарасандха, се обезсърчиха и напуснаха бойното поле.  

10.54.10 Царете се обърнаха към Шишупала, който беше тревожен като мъж, изгубил 
жена си. Кожата му бе загубила цвета си, ентусиазмът му се бе изпарил, а лицето му 
изглеждаше пресушено. Царете му заговориха както следва.  

10.54.11 [Джарасандха каза:] Слушай, Шишупала, о тигър сред хората, изостави унинието 
си. В крайна сметка изглежда, че щастието и нещастието за въплътените същества 
никога не са постоянни, о царю.  

10.54.12 Точно както кукла във формата на жена танцува според желанието на 
кукловода, така и този свят, във властта на Върховния Бог, се мята в щастие и в 
страдание.  

10.54.13 В битката с Кришна аз и моите двадесет и три войски загубихме седемнадесет 
пъти; само веднъж успях да Го победя.  

10.54.14 Но при все това аз никога не скърбя, нито се радвам, защото знам, че този свят е 
подтикван от времето и съдбата.  

10.54.15 А сега всички ние, велики водачи на военните предводители, бяхме сразени от 
Ядавите и тяхната неголяма свита, които се намират под закрилата на Кришна.  

10.54.16 Сега враговете ни са победители, защото времето е на тяхна страна, но в 
бъдеще, когато настъпи благоприятно време за нас, ние ще победим.  
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10.54.17 Шукадева Госвами рече: Така увещаван от своите приятели, Шишупала поведе 
последователите си обратно към столицата си. Оцелелите воини също се завърнаха в 
съответните си градове.  

10.54.18 Могъщият Рукми, обаче, особено завиждаше на Кришна. Той не можеше да 
понесе факта, че Кришна беше отвлякъл сестра му, за да се ожени за нея по обичая на 
ракшасите. Затова той се отправи да преследва Бога с цяла военна дивизия.  

10.54.19-20 Разочарован и вбесен, силноръкият Рукми, облечен в ризница и с лък в ръка, 
се бе заклел пред всичките царе, „Аз повече няма да вляза в Кундина, ако не убия Кришна 
в битка и не върна Рукмини обратно с мен. Заклевам се пред вас.”  

10.54.21 Изричайки това, той се бе възкачил на колесницата си и каза на колесничаря, 
„Води бързо конете там, където е Кришна. Той и аз трябва да се сражаваме.  

10.54.22 “Това злонамерено пастирче, замаяно от величието Си, насила отвлече сестра 
ми. Но днес аз ще смиря гордостта Му с острите си стрели.”  

10.54.23 Надувайки се по този начин, глупавият Рукми, в неведение за истинската 
степен на могъществото на Върховния Бог, се приближи към Бог Говинда сам с 
колесницата си и Го предизвика, „Спри и се сражавай!”  

10.54.24 Рукми опъна лъка си с голяма сила и простреля Бог Кришна с три стрели. 
Тогава той каза, „Изправи се тук за миг, о осквернителю на династията Яду!”   

10.54.25 “Където и да отидеш, водейки сестра ми като врана, отнесла маслото, 
предназначено за жертвоприношение, аз ще Те последвам. Още днес ще Те освободя от 
фалшивата Ти гордост, глупецо, мошеник такъв, измамник в битка!  

10.54.26 “Пусни момичето преди да те просна на земята и погубя със стрелите си!” В 
отговор на това, Бог Кришна се усмихна, и с шест стрели порази Рукми и пречупи лъка му.  

10.54.27 Богът простреля четирите коня на Рукми с осем стрели, колесничаря му с две, а 
флага на колесницата – с три. Рукми сграбчи друг лък и прониза Бог Кришна с пет стрели.  

10.54.28 Въпреки че бе поразен с толкова много стрели, Бог Ачюта отново счупи лъка на 
Рукми. Рукми вдигна друг лък, но непогрешимият Бог строши и него на парченца.  

10.54.29 Желязна тояга, копие с три остриета, меч и щит, пика – каквото и оръжие да 
вдигнеше Рукми, Бог Хари го разбиваше на парченца.  

10.54.30 Тогава Рукми скочи от колесницата си на земята и, с меч в ръка, се втурна 
разярен към Кришна, за да Го убие, като птица, влитаща в бурята.  

10.54.31 Докато Рукми Го атакуваше, Богът пусна стрели, които разбиха меча и щита на 
Рукми на малки парченца. Тогава Кришна вдигна Своя остър меч и се приготви да посече 
Рукми.  

10.54.32 Виждайки, че Бог Кришна се готви да убие брат й, святата Рукмини се изпълни с 
тревога. Тя падна в нозете на съпруга си и жално каза следното.  

10.54.33 Шри Рукмини каза: О владетелю на цялата мистична сила, о неизмерими, Бог на 
Боговете, господарю на вселената! О всеблагоприятни и силноръки, моля Те, не убивай 
брат ми!  
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10.54.34 Шукадева Госвами каза: Заради пълната уплаха, в която беше изпаднала, 
крайниците на Рукмини трепереха, а устата й пресъхна, докато гърлото й се задави от 
мъка. Във вълнението й златната й огърлица се разпиля. Тя сграбчи нозете на Кришна, и 
Богът, изпитвайки състрадание, се въздържа.  

10.54.35 Бог Кришна завърза злодея с парче плат. След това пристъпи да обезобрази 
Рукми като комично го обръсна, оставяйки части от неговите мустаци и коса. По това 
време героите на Ядавите бяха смазали изключителната армия на техните противници, 
точно както слонове потъпкват лотосов цвят.  

10.54.36 Когато Ядавите се приближиха към Бог Кришна, те видяха Рукми в това жалко 
състояние, на практика умиращ от срам. Когато всемогъщият Бог Баларама видя Рукми, 
Той състрадателно го освободи и каза следното на Бог Кришна.  

10.54.37 [Бог Баларама каза:] Мой скъпи Кришна, Ти постъпи неправилно! Това дело ще 
Ни донесе позор, защото да обезобразиш близък роднина, като му острижеш мустаците и 
косата, е същото като да го убиеш.  

10.54.38 Свята жено, моля те, не Ни се сърди поради безпокойството от 
обезобразяването на брат ти. Никой, освен самият той, не е отговорен за личната си 
радост и скръб, защото човек жъне резултатите от собствените си дела.  

10.54.39 [Обръщайки се отново към Кришна, Баларама каза:] Роднината не бива да бъде 
убиван, дори ако злодеянието му е основание за смъртно наказание. Вместо това, той 
трябва да бъде отлъчен от семейството. Тъй като вече е убит от собствения си грях, защо 
да го убиваш отново?  

10.54.40 [Обръщайки се към Рукмини, Баларама продължи:] Установените правила за 
свещения дълг на воините, дадени от Бог Брахма, налагат, че на човек може да му се 
наложи да убие дори и собствения си брат. Това наистина е един най-ужасен закон.  

10.54.41 [Отново Баларама се обърна към Кришна:] Заслепени от самонадеяност поради 
личните си достояния, горделивите хора наскърбяват другите в името на такива неща 
като царство, земя, богатство, жени, чест и власт.  

10.54.42 [На Рукмини Баларама рече:] Отношението ти е неправилно, защото подобно на 
невежа личност ти желаеш доброто само на онези, които са недоброжелателни към 
всички живи същества и които са сторили зло на твоите истински доброжелатели.  

10.54.43 Илюзорната енергия мая на Върховния Бог кара хората да забравят кои са 
всъщност и по този начин, приемайки тялото за себето, те смятат другите за приятели, за 
врагове или за неутрални страни.  

10.54.44 Онези, които са объркани, възприемат единствената Върховна Душа, която 
обитава във всички въплътени същества, като размножена, точно както човек може да 
възприеме светлината в небето или самото небе като множество проявления.  

10.54.45 Това материално тяло, което има начало и край, е съставено от физическите 
елементи, сетивата и гуните на природата. Тялото, наложено на себето поради 
материално невежество, принуждава душата да преживява кръговрата на раждането и 
смъртта.  

10.54.46 О интелигентна жено, душата никога не преминава през свързване или 
разделяне с илюзорните, материални обекти, понеже самата душа е техен източник и 
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осветител. Така душата наподобява слънцето, което нито се свързва, нито се разделя със 
зрението и обекта на зрението.   

10.54.47 На раждане и други преобразувания подлежи само тялото, но никога и душата, 
точно както промяната се случва за фазите на луната, ала никога за самата луна, въпреки 
че денят на новолунието може да се нарече „смъртта” на луната.  

10.54.48 Както един спящ човек възприема себе си, обектите на сетивно наслаждение и 
плодовете на дейностите си в илюзията на съня, така и неинтелигентният преминава 
през материалното съществуване.  

10.54.49 Затова, с помощта на трансцеденталното знание прогони скръбта, която 
отслабва и разстройва ума ти. Моля те, възвърни присъщото си настроение, о принцесо с 
лъчезарна усмивка.  

10.54.50 Шукадева Госвами рече: Така просветлена от Бог Баларама, деликатната 
Рукмини забрави унинието си и укрепи ума си посредством духовна интелигентност.  

10.54.51 Останал само с жизнения си дъх, пропъден от враговете си и лишен от сила и 
блясък на тялото, Рукми не можеше да забрави как е бил обезобразен. В своето чувство на 
разочарование той построи за живеене един голям град, който нарече Бходжаката.  

10.54.52 Тъй като беше обещал „Няма да се вляза отново в Кундина докато не убия злия 
Кришна и не върна обратно по-малката си сестра,” в настроение на гневно безсилие 
Рукми се засели на това място.  

10.54.53 След като победи по този начин всички опълчили се царе, Върховният Бог 
отведе дъщерята на Бхишмака в столицата си и се ожени за нея според ведическите 
предписания, о защитнико на династията Куру.  

10.54.54 По това време, о царю, гражданите на Ядупури, които обичат единствено 
Кришна, предводителя на Ядавите, ликуваха по домовете си.  

10.54.55 Всички мъже и жени, изпълнени с радост и украсени със сияйни скъпоценности 
и обеци, донесоха сватбени подаръци, които почтително поднесоха на прекрасно 
облечените младоженци.  

10.54.56 Градът на Вришните изглеждаше съвършено красив: имаше високи, празнични 
стълбове, а също и сводове, украсени с цветни гирлянди, платнени знамена и скъпоценни 
камъни. Всички портали бяха декорирани изящно с благоприятни съдове, пълни с вода, 
благовония с аромат на агуру и фенери.  

10.54.57 Градските улици бяха почистени от опиянени слонове, принадлежащи на 
многообичаните царе, които бяха гости на сватбата, и тези слонове допълнително 
разкрасиха града, като поставиха стволове от бананови и бетелови дървеса пред всички 
входове.  

10.54.58 Онези, които принадлежаха към царските семейства на родовете Куру, 
Сринджая, Кайкея, Видарбха, Яду и Кунти, с радост се срещаха насред тълпите хора, които 
от вълнение тичаха насам-натам.  

10.54.59 Царете и техните дъщери бяха напълно удивени да чуят историята за 
отвличането на Рукмини, която се разказваше и прославяше в песни навсякъде.  
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10.54.60 Гражданите на Дварака бяха извън себе си от радост да видят Кришна, Богът на 
всички богатства, съчетан в брак с Рукмини, богинята на сполуката. 
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10.55.1 Шукадева Госвами каза: Камадева [Купидон], разширение на Вāсудева, бе 
изгорен до пепел от гнева на Рудра. Сега, за да получи ново тяло, той се сля обратно с 
тялото на Бог Вāсудева. 

10.55.2 Той се роди от утробата на Вайдарбхи от семето на Бог Кришна и получи името 
Прадюмна. По никакъв начин не отстъпваше на баща си. 

10.55.3 Демонът Шамбара, способен да приема всяка форма, която пожелае, отвлече 
детето, преди то да стане дори на десет дни. Знаейки, че Прадюмна е негов враг, Шамбара 
го хвърли в морето и след това се завърна у дома си. 

10.55.4 Една могъща риба погълна Прадюмна, ала сетне, заедно с други риби, бе хваната 
в огромна мрежа и прибрана от рибарите. 

10.55.5 Рибарите показаха тази необикновена риба на Шамбара, който я даде на 
готвачите си в кухнята и те я разпориха с нож. 

10.55.6 Виждайки момченце в корема на рибата, готвачите дадоха младенеца на 
Маявати, която бе възхитена. Тогава се появи Нарада Муни, който й обясни всичко за 
рождението на детето и как то бе попаднало в рибата. 

10.55.7-8 Маявати всъщност бе известната съпруга на Купидон, Рати. Докато чакаше 
съпруга си да получи ново тяло - тъй като предишното му бе изгорено - тя бе назначена 
от Шамбара да готви зеленчуци и ориз. Маявати разбра, че това дете е всъщност 
Камадева, и почувства любов към Него. 

10.55.9 След кратко време, този син на Кришна - Прадюмна- постигна пълната Си 
младост. Той омагьоса всички жени, които се заглеждаха в Него. 

10.55.10 Мой скъпи царю, със срамежлива усмивка и повдигнати вежди, Маявати изрази 
различни жестове на любовна привързаност и любвеобилно се доближи до съпруга си, 
чиито очи бяха като листа на лотос, чиито ръце бяха много дълги и който бе най-красив 
сред мъжете. 

10.55.11 Бог Прадюмна каза: "О майко, отношението ти се промени. Ти прекрачи 
чувствата на майка и се държиш като любима." 

10.55.12 Рати каза: "Ти си син на Бог Нараяна и бе отвлечен от дома на родителите си от 
Шамбара. Аз, Рати, съм твоя законна съпруга, О господарю, защото Ти си Купидон. 

10.55.13 Този демон, Шамбара, Те хвърли в морето, когато нямаше още десет дни, и една 
риба Те погълна. Тогава на това място ние Те извадихме от корема на рибата, О 
господарю. 

10.55.14 Убий този ужасен Шамбара, твоя голям враг. Въпреки, че той знае стотици 
магически заклинания, можеш да го победиш със заблуждаващи магии и други техники. 

10.55.15 Бедната ти майка, загубила сина си, плаче за Теб като птица курари. Тя е обзета 
от любов към детето си, точно както крава, която е загубила теленцето си. 

10.55.16 [Шукадева Госвами продължи:] Говорейки по този начин, Маявати даде на 
великата душа Прадюмна мистичното познание наречено маха-мая, което побеждава 
всички останали заблуждаващи магии. 
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10.55.17 Прадюмна приближи Шамбара и го предизвика на битка, хвърляйки 
непоносими обиди към него, за да разпали конфликт. 

10.55.18 Обиден от тези остри думи, Шамбара се разлюти като ритната змия. Той излезе 
с боздуган в ръка, с очи червени от ярост. 

10.55.19 Шамбара бързо завъртя своя боздуган и след това го хвърли към мъдрия 
Прадюмна, издавайки звук, остър като гръмотевичен пукот. 

10.55.20 Бог Прадюмна отблъсна със Своя боздуган летящото към Него оръжие на 
Шамбара. Тогава, о царю, Прадюмна свирепо хвърли боздугана Си към врага. 

10.55.21 Прибягвайки до черната магия на даитите, дадена му от Мая Давана, Шамбара 
изведнъж се появи в небето и пусна порой от оръжия към сина на Кришна. 

10.55.22 Тормозен от този дъжд от оръжия, силният воин Бог Раукминея се възползва от 
мистичната наука, наричана маха-мая, която е създадена от гуната на доброто и която 
може да победи всички останали мистични сили. 

10.55.23 След това демонът пусна стотици мистични оръжия, принадлежащи на 
гухяките, гандхарвите, пишачите, урагите и ракшасите, но Бог Каршни, Прадюмна, ги 
сломи всичките. 

10.55.24 Замахвайки със Своя остър меч, Прадюмна отсече главата на Шамбара, с 
червените й мустаци, шлем и обеци. 

10.55.25 Докато жителите на по-висшите планети обсипваха Прадюмна с цветя и 
възпяваха славата Му, съпругата Му се появи в небето и Го пренесе през небесата обратно 
към Дварака. 

10.55.26 О царю, Бог Прадюмна и съпругата му наподобяваха облак придружен от 
светкавица когато се спуснаха от небето във вътрешната част на един от най-
превъзходните дворци на Кришна, които бяха обитавани от прекрасни жени. 

10.55.27-28 Дворцовите жени си помислиха, че той е Бог Кришна, когато видяха 
тъмносиния Му цвят на дъждовен облак, жълтите Му копринени одежди, дългите Му 
ръце и очи с червен оттенък, очарователното Му лотосоподобно лице, украсено с приятна 
усмивка, Неговите фини украшения и гъстата Му къдрава синя коса. Затова жените се 
засрамиха и се изпокриха тук и там. 

10.55.29 От малките разлики между Неговия външен вид и този на Кришна, дамите 
постепенно осъзнаха, че той не е Богът. Очаровани и учудени, те приближиха Прадюмна и 
съпругата Му, която бе перла сред жените. 

10.55.30 Виждайки Прадюмна, сладкопойната и тъмноока Рукмини си спомни за 
загубения си син и гърдите й се навлажниха от обич. 

10.55.31 [Шримати Рукмини Деви каза:] Кой е този лотосоокият, бисер сред мъжете? На 
кой човек е син Той, и коя жена Го е носила в утробата си? И коя е този жена, която Той е 
взел за своя съпруга? 

10.55.32 Ако синът ми, който беше отвлечен от рождената стая, е все още жив някъде, 
Той би бил на същата възраст и би имал същия външен вид като този младеж. 
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10.55.33 Но как така този млад човек толкова много наподобява моя Бог, Кришна, 
владетеля на Шарнга, в Неговата телесна форма и крайници, в Неговата походка и тон на 
гласа, и в усмихнатия Му поглед? 

10.55.34 Да, той трябва да е същото дете, което носех в утробата си, тъй като чувствам 
силна обич към Него и лявата ми ръка трепери. 

10.55.35 Докато кралица Рукмини говореше по този начин, Бог Кришна, синът на 
Деваки, пристигна с Васудева и Деваки. 

10.55.36 Въпреки че Бог Джанардана знаеше много добре какво се бе случило, той запази 
мълчание. Мъдрецът Нарада, обаче, обясни всичко, като се започне с отвличането на 
детето от Шамбара. 

10.55.37 Когато жените от дворците на Бог Кришна чуха този поразителен разказ, те 
радостно посрещнаха Прадюмна, който се бе изгубил в продължение на много години, но 
вече се бе върнал, сякаш бе възкръснал от мъртвите. 

10.55.38 Деваки, Васудева, Кришна, Баларама и всички жени от двореца, особено кралица 
Рукмини, прегърнаха младата двойка и се зарадваха. 

10.55.39 Чувайки, че изгубеният Прадюмна се е върнал у дома, жителите на Дварака 
казаха: "Ах, провидението е позволило на това дете да се завърне от смъртта!" 

10.55.40 Не е учудващо, че дворцовите жени, които би трябвало да изпитват майчина 
обич към Прадюмна, скрито чувстваха екстазно привличане към Него, като че бе техният 
собствен Бог. В края на краищата, синът бе точно копие на баща си. Наистина, Прадюмна 
беше съвършено отражение на красотата на Бог Кришна, подслона на богинята на 
щастието, и се появяваше пред очите им като самия Купидон. След като дори и тези, 
които бяха на нивото на майка Му, изпитваха любовна привързаност към Него, тогава 
какво да говорим за това как са се чувствали останалите жени, когато го зърнеха?  
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10.56.1 Шукадева Госвами каза: След като оскърби Бог Кришна, Сатраджит се всячески 
да поправи грешката си, като Му даде в дар дъщеря си и скъпоценния камък Сямантака. 

10.56.2 Парикшит Махараджа попита: О, брахмана, с каква своя постъпка цар Сатраджит 
обиди Бог Кришна? Откъде имаше скъпоценния камък Сямантака и защо даде дъщеря си 
на Върховния Бог? 

10.56.3 Шукадева Госвами каза: Сурия, богът на слънцето, бе много привързан към 
предания си Сатраджит. Постъпвайки като негов най-добър приятел, полубогът му 
подари скъпоценен камък, наречен Сямантака, като знак за удовлетворението си от него. 

10.56.4 Носейки камъка на врата си, Сатраджит влезе в Дварака. Той сияеше ярко като 
самото слънце, о, царю, и така остана неразпознат, обгърнат от блясъка на камъка. 

10.56.5 Когато хората го забелязаха отдалече, сиянието му ги заслепи. Те предположиха, 
че той е богът на слънцето Сурия и се завтекоха да кажат на Бог Кришна, който по това 
време играеше на зарове. 

10.56.6 Жителите на Дварака казаха: Почитания на Теб, о, Нараяна, о, притежателю на 
раковина, диск и боздуган, о, лотосооки Дамодара, о, Говинда, о, скъпи потомъко на Яду! 

10.56.7 Бог Савита дойде, за да се срещне с Теб, о, Боже на вселената. Той заслепява очите 
на всички със силно сияещите си лъчи. 

10.56.8 Най-издигнатите полубогове в трите свята без съмнение с нетърпение Те търсят, 
о, Боже, сега, когато Си се скрил в династията Яду. Затова нероденият бог на слънцето 
пристигна, за да Те види тук. 

10.56.9 Шукадева Госвами продължи: Като чу тези невинни думи, лотосоокият Бог се 
усмихна широко и каза: „Това не е слънчевият бог Рави, а по-скоро Сатраджит, който сияе 
заради скъпоценния си камък.“ 

10.56.10 Цар Сатраджит пристъпи във великолепния си дом, радостно изпълнявайки 
благоприятни ритуали. Опитни брахмани поставиха скъпоценния камък Сямантака в 
храмовата стая на къщата. 

10.56.11 Всеки ден камъкът образуваше осем бхари злато, мой скъпи Прабху, и мястото, 
на което бе пазен и обожаван по правилата, бе незасегнато от глад или ненавременна 
смърт, а също и от други злини като ухапвания от змии, умствени и физически 
разстройства и присъствието на измамници. 

10.56.12 Веднъж Бог Кришна помоли Сатраджит да даде камъка на царя на династията 
Яду, Уграсена, но Сатраджит бе толкова алчен, че отказа. Той не се замисли за тежестта на 
оскърблението, което извърши, като отхвърли молбата на Бога. 

10.56.13 Веднъж братът на Сатраджит, Прасена, поставил сияйния камък на врата си, 
яхна коня си и се отправи на лов в гората.  

10.56.14 Там един лъв уби Прасена и коня му, и камъкът попадна в него. Но когато лъвът 
се промъкна в една планинска пещера, бе убит от Джамбаван, който пожела камъка. 

10.56.15 В пещерата Джамбаван позволи на малкия си син да си играе със скъпоценния 
камък Сямантака. В същото време Сатраджит, който не видя брат си да се връща, много се 
разтревожи. 
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10.56.16 Той каза: „Кришна вероятно е убил брат ми, който отиде в гората с камъка на 
врата си.“ Хората чуха това обвинение и разнесоха мълвата. 

10.56.17 Когато слухът достигна до Бог Кришна, Той пожела да възвърне доброто си 
име. Затова взе някои от жителите на Дварака да Го придружат и се зае да проследи пътя, 
по който беше минал Прасена. 

10.56.18 В гората те откриха Прасена и коня му, и двамата убити от лъва. По-нататък 
намериха и лъва, загинал на един планински склон, посечен от Рикша (Джамбаван). 

10.56.19 Богът остави придружителите Си да изчакат извън ужасяващата, пропита с гъст 
мрак пещера на царя на мечките и влезе вътре сам. 

10.56.20 Там Бог Кришна видя, че най-ценният сред камъните се използва като детска 
играчка. Решен да го вземе, Той се приближи към детето. 

10.56.21 Бавачката извика от страх, когато видя такава невероятна личност да стои пред 
тях. Джамбаван, най-силният сред силните, дочу виковете й и разярено се втурна към 
Бога. 

10.56.22 Без да съзнава истинската Му позиция и смятайки Го за обикновен човек, 
Джамбаван яростно започна да се бори с Върховния Бог, неговия господар. 

10.56.23 Двамата разярено влязоха в схватка, в която всеки от тях бе решен да победи. 
Сражавайки се един с друг те използваха различни оръжия, а след това продължиха и с 
камъни, дървесни стволове, а най-накрая и с голи ръце. Те се бореха като два ястреба за 
парче плът. 

10.56.24 Битката продължи без прекъсване двадесет и осем дни, двамата съперници се 
биеха с юмруци, които наподобяваха мълниеносните удари на светкавица. 

10.56.25 С натъртени и подути мускули от юмручните удари на Бог Кришна, със 
западаща сила и запотени крайници, Джамбаван, изключително удивен, най-сетне 
проговори на Бога. 

10.56.26 Джамбаван каза: Вече знам, че Ти си жизненият въздух и сетивната, умствена и 
телесна сила на всички живи същества. Ти си Бог Вишну, изначалната личност, 
върховният, всемогъщ владетел. 

10.56.27 Ти си изначалният създател на всички създатели на вселената и на всичко 
сътворено Ти си основополагащата същина. Ти си победителят на всички победители, 
Върховният Бог и Върховната Душа на всички души. 

10.56.28 Ти си Този, който накара океана да се покори, когато Твоите коси погледи, 
загатващи за гнева Ти, обезпокоиха крокодилите и рибите тимингила във водните 
дълбини. Ти си Този, който построи огромен мост, за да затвърди славата Си, който 
изпепели до основи град Ланка и чиито стрели откъснаха главите на Равана, които след 
това се търкулнаха на земята. 

10.56.29-30 Шукадева Госвами продължи: О, царю, след тези думи Бог Кришна се обърна 
към царя на мечките, който бе прозрял истината. Лотосоокият Бог, синът на Деваки, 
докосна Джамбаван с ръката Си, която дарява с всички благословии, и изрече с върховно 
състрадание и сериозен глас, отекващ дълбоко като прогърмяващ облак. 
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10.56.31 Бог Кришна каза: Ето за този скъпоценен камък, о, господарю на мечките, сме 
дошли в пещерата ти. Смятам да го използвам, за да опровергая лъжливите обвинения 
срещу Мен. 

10.56.32 След тези думи, Джамбаван радостно почете Бог Кришна като Му предложи 
невинната си дъщеря Джамбавати, заедно със скъпоценния камък. 

10.56.33 След като Бог Шаури влезе в пещерата, хората от Дварака, които Го 
съпровождаха, чакаха отвън дванадесет дни без да Го видят да излиза. Накрая те се 
отказаха да чакат повече и се завърнаха в града си потънали в мъка. 

10.56.34 Щом Деваки, Рукмини-деви, Васудева и другите роднини и приятели на Бога 
узнаха, че Той не е напуснал пещерата, всички заридаха. 

10.56.35 Проклинайки Сатраджит, опечалените жители на Дварака отидоха при едно 
мурти на Дурга, на име Чандрабхага, и се помолиха на нея за завръщането на Кришна. 

10.56.36 Когато жителите привършиха обожанието на полубогинята, в отговор тя ги 
увери, че ще удовлетвори молбата им. И точно тогава Бог Кришна, който бе постигнал 
целта Си, се появи пред тях в присъствието на новата Си съпруга като ги изпълни с 
радост. 

10.56.37 Като видяха Бог Хришикеша завърнал се сякаш от смъртта, съпроводен от 
новата Си жена и носещ скъпоценния камък Сямантака на врата Си, всички изпаднаха във 
възторг. 

10.56.38 Бог Кришна извика Сатраджит пред събралите се царски особи. Там, в 
присъствието на цар Уграсена, Кришна провъзгласи намирането на скъпоценния камък и 
след това тържествено го даде на Сатраджит. 

10.56.39 Навел глава в дълбок срам, Сатраджит взе камъка и се прибра вкъщи, като през 
цялото време изпитваше угризения заради греховното си поведение. 

10.56.40-42 Като обмисляше тежкото си провинение и се безпокоеше за възможен 
сблъсък с могъщите предани на Бога, цар Сатраджит си каза: „Как бих могъл да се 
пречистя от замърсяването си и как може Бог Ачюта да бъде удовлетворен от мене? 
Какво мога да направя, за да си възвърна благоволението на съдбата и да избегна 
проклятието на обществото за това, че бях толкова късоглед, дребнав, неразумен и 
алчен? Ще даря дъщеря си, която е като скъпоценност сред всички жени, на Бога, заедно с 
камъка Сямантака. Това е единственият подходящ начин да Го умиротворя.“ 

10.56.43 И стигнал до това интелигентно заключение, цар Сатраджит лично уреди да 
поднесе в дар на Бог Кришна красивата си дъщеря и камъка Сямантика. 

10.56.44 Богът се ожени за Сатябхама с подобаваща религиозна церемония. 
Притежаваща безукорно поведение, съчетано с красота, широк ум и всички други добри 
качества, тя бе желана от множество мъже. 

10.56.45 Върховната Божествена Личност каза на Сатраджит: Ние можем и без този 
камък, о, царю. Ти си предан на бога на слънцето и затова нека остане при теб. Така Ние 
също ще се наслаждаваме на великолепието му. 
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10.57.1 Шри Бадараяни каза: Макар Бог Говинда много добре да знаеше какво всъщност 
се бе случило, когато научи вестта, че Пандавите и Кралица Кунти са изгорели, Той отиде 
заедно с Бог Баларама в царството на Куру, за да изпълни фамилните задължения, които 
се очакваха от него. 

10.57.2 Двамата Богове се срещнаха с Бхишма, Крипа, Видура, Гандхари и Дрона. 
Проявявайки мъка досущ като тях, Те плачеха на висок глас, "Уви, каква мъка!" 

10.57.3 Възползвайки се от тази възможност, о царю, Акрура и Критаварма отидоха при 
Шатадханва и казаха, "Защо не вземем скъпоценния камък Сямантака? 

10.57.4 Сатраджит ни обеща своята скъпоценна дъщеря, ала сетне я даде вместо това на 
Кришна, като надменно ни пренебрегна. Защо тогава Сатраджит да не последва пътя на 
брат си?" 

10.57.5 С ум, повлиян от техните съвети, злият Шатадхвана уби Сатраджит в съня му 
единствено от алчност. По такъв начин порочният Шатадхвана скъси собствения си 
живот. 

10.57.6 Докато жените в палата на Сатраджит пищяха и ридаеха безпомощно, 
Шатадханва взе скъпоценността и си тръгна, досущ като касапин, който е заклал 
животно. 

10.57.7 Когато Сатябхама видя мъртвия си баща, тя потъна в скръб. Ридаейки: „О, татко! 
О, татко! О, аз съм убита!" тя падна в несвяст. 

10.57.8 Кралица Сатябхама постави баща си в голям съд с масло и замина за Хастинапура, 
където с мъка разказа на Бог Кришна, който вече знаеше какво се бе случило, за смъртта 
на баща си. 

10.57.9 Когато Бог Кришна и Бог Баларама получиха тази вест, царю, Те възкликнаха, 
"Уви! Това е най-голямата трагедия за нас! "Подражавайки по този начин на човешкото 
общество, Те скърбяха с очи, преливащи от сълзи. 

10.57.10 Върховният Бог се завърна в столицата Си със Своята съпруга и с по-големия Си 
брат. След като пристигна в Дварака, Той се подготви да убие Шатадханва и да вземе от 
него скъпоценността. 

10.57.11 Щом научи, че Бог Кришна се готви да го погуби, Шатадханва бе обхванат от 
страх. За да спаси живота си, той отиде при Критаварма да го моли за помощ, ала 
Критаварма му отвърна следното. 

10.57.12-13 [Критаварма каза:] Не смея да оскърбя върховните Богове, Кришна и 
Баларама. Как би могъл някой, който им създава неприятности, да очаква добра съдба? 
Камса и всичките му последователи изгубиха и богатствата, и живота си заради 
враждебността си към Тях, а след като се сражава срещу Тях седемнадесет пъти, на 
Джарасандха не му остана дори една колесница. 

10.57.14 Като молбата му не срещна отклик, Шатадханва отиде при Акрура да моли и 
него за закрила. Но Акрура му отвърна по подобен начин, "Та кой би се противопоставил 
на двете Божествени Личности, познавайки силата Им? 
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10.57.15 Върховният Бог е този, който създава, поддържа и унищожава тази вселена 
просто на игра. Космическите творци са неспособни дори да прозрат целта Му, объркани 
от Неговата илюзия мая. 

10.57.16 Като седемгодишно момче Кришна изтръгна цяла планина и я повдигна с 
лекотата, с която дете вдига гъба. 

10.57.17 Поднасям почитанията си на тази Върховна Божествена Личност, Кришна, 
всичките дела на когото са поразителни. Той е Върховната Душа, най-висшият източник 
и стабилният център на цялото битие." 

10.57.18 С отхвърлена и от Акрура молба, Шатадханва му повери грижата за 
скъпоценния камък и избяга на кон, който можеше да пропътува сто йоджани 
[осемстотин мили]. 

10.57.19 Мой скъпи царю, Кришна и Баларама се качиха на колесницата на Кришна, на 
която се вееше флагът с Гаруда и която бе запрегната с изключително бързи коне, и се 
впуснаха да преследват убиеца на възрастния си роднина. 

10.57.20 В една градина в покрайнините на Митхила конят, който яздеше Шатадханва, 
рухна. Ужасен, той го изостави и продължи да бяга пешком, преследван от гневния 
Кришна. 

10.57.21 Докато Шатадханва тичаше пешком, Върховният Бог, който също бе слязъл от 
колесницата, отсече главата му с острия Си диск. Сетне Богът претърси дрехите на 
Шатадханва, за да открие скъпоценния камък Сямантака. 

10.57.22 Като не можа да намери камъка, Бог Кришна отиде при по-големия си брат и Му 
каза, "Напразно убихме Шатадханва. Камъкът не е у него." 

10.57.23 Бог Баларама отвърна, "Сигурно Шарадханва го е поверил на някого. Трябва да 
се върнеш в Нашия град и да откриеш този човек. 

10.57.24 "Аз искам да посетя цар Видеха, който ми е много скъп." О царю, като изрече 
тези думи Бог Баларама, свидният потомък на Яду, влезе в град Митхила. 

10.57.25 Царят на Митхила незабавно се изправи от трона си, виждайки Бог Баларама да 
приближава. С голяма обич царят почете обожаемия Господ, боготворейки Го 
пространно, според наставленията в писанията. 

10.57.26 Всемогъщият Бог Баларама остана в Митхила няколко години, почитан от Своя 
любящ предан Джанака Махарадж. Именно тогава синът на Дхритаращра, Дурьодхана, 
изучи от Баларама изкуството на боя с боздуган. 

10.57.27 Бог Кешава пристигна в Дварака и разказа за гибелта на Шатадханва и за 
несполуката си да открие камъка Сямантака. Той говореше така, че да удовлетвори 
любимата си Сатябхама. 

10.57.28 Сетне Бог Кришна се разпореди да бъдат извършени различните погребални 
ритуали за починалия Му роднина, Сатраджит. Богът присъства на погребението заедно с 
други доброжелатели на семейството. 
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10.57.29 Когато Акрура и Критаварма, които бяха подбудили Шатадханва да извърши 
това престъпление, научиха, че той е бил убит, те побягнаха от Дварака в ужас и се укриха 
другаде. 

10.57.30 В отсъствието на Акрура в Дварака се появиха злокобни поличби, а жителите 
започнаха постоянно да страдат от физически и умствени несгоди, както и от 
притеснения, причинявани от по-висши сили и от земни създания. 

10.57.31 Някои предположиха [че тревогите са причинени от отсъствието на Акрура], но 
те бяха забравили славата на Върховния Бог, която сами толкова често бяха описвали. 
Наистина, как биха могли да се случват бедствия там, където живее Върховния Бог, 
обителта на всички мъдреци? 

10.57.32 [Старейшините казаха:] Преди, когато Бог Индра бе възпрял дъждовете над 
Каши [Бенарес], царят на града даде дъщеря си Гандини на Швапхалка, който по това 
време му бе на посещение. Скоро в царство Каши заваля. 

10.57.33 Там, където се намира също толкова могъщият му син Акрура, Бог Индра ще 
изпрати необходимите валежи. В действителност, това място ще бъде избавено от 
страдания и ненавременна смърт. 

10.57.34 Чувайки тези думи от старейшините, Бог Джанардана, макар да знаеше, че 
отсъствието на Акрура не е единствената причина за лошите знамения, заръча той да 
бъде повикан обратно в Дварака и разговаря с него. 

10.57.35-36 Бог Кришна почете Акрура, поздрави го като близък и му заговори с 
приятни думи. След това Богът, който ясно четеше в сърцето на Акрура, тъй като Той е 
познаващият всичко, се усмихна и му каза: "О, господарю на милосърдието, несъмнено 
разкошният скъпоценен камък Сямантака ти бе поверен от Шатадханва и все още е при 
теб. Ние през цялото време знаехме това. 

10.57.37 Тъй като Сатраджит няма синове, синовете на дъщеря му следва да го наследят. 
Те трябва да плащат по време на помените приношенията на вода и пинда, да изплатят 
дълговете на дядо си и да запазят за себе си остатъка от наследството. 

10.57.38-39 При все това, нека камъкът остане под твоите грижи, о доверени Акрура, 
защото никой друг не може да го пази в безопасност. Обаче, моля те, покажи 
скъпоценността поне само веднъж, защото Моят по-голям брат не ми вярва напълно 
каквото му казвам за него. По този начин, о честити, ще успокоиш роднините Ми. [Всички 
знаят, че скъпоценният камък е у теб, понеже] сега ти непрестанно изпълняваш 
жертвоприношения на олтари от злато." 

10.57.40 Засрамен от помирителните думи на Кришна, синът на Швапхалка извади 
скъпоценния камък от където го бе скрил в дрехите си и го даде на Бога. Сияйният камък 
заблестя като слънцето. 

10.57.41 След като могъщият Бог показа камъка Сямантака на роднините си, 
разпръсквайки по такъв начин лъжливите обвинения срещу себе си, Той го върна на 
Акрура. 

10.57.42 Този разказ, изпълнен с описание на добродетелите на Бог Шри Вишну, 
Върховния Господ, премахва греховните реакции и дарява всякакви благословии. Всеки, 
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който го рецитира, слуша или си го припомня, ще се избави от собственото си безчестие и 
грехове, и ще постигне умиротворение. 
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10.58.1 Шукадева Госвами каза: Веднъж върховно великолепният Бог замина за 
Индрапрастха, за да посети Пандавите, които отново се бяха появили в обществото. Богът 
бе съпроводен от Ююдхана и други придружители. 

10.58.2 Когато Пандавите видяха, че Бог Мукунда е пристигнал, тези героични синове на 
Притха станаха в миг, както сетивата откликват на завърналия се в тях жизнен дъх. 

10.58.3 Героите прегърнаха Бог Ачюта и при досега с тялото Му се пречистиха от 
греховността. Съзерцавайки обичливото Му, усмихнато лице, те се преизпълниха с 
радост. 

10.58.4 След като Богът се поклони в краката на Юдхищхира и Бхима и силно прегърна 
Арджуна, Той прие почитанията отдадени Му от братята-близнаци Накула и Сахадева. 

10.58.5 Безупречната Драупади, младоженката на Пандавите, бавно и леко срамежливо 
приближи до Бог Кришна, който седеше на издигнато място и Му отдаде почитанията си. 

10.58.6 Сатяки също седна на почетно място след като прие обожанието и посрещането 
от страна на Пандавите, и другите придружители на Бога, зачетени според традицията, се 
настаниха на различни места. 

10.58.7 После Богът отиде да види леля Си, царица Кунти. Той ѝ се поклони до земята и 
тя Го прегърна, като очите ѝ се насълзиха от всепоглъщащата ѝ обич. Бог Кришна 
разпита нея и снаха й Драупади как живеят, а те на свой ред Му задаваха надълго и 
широко въпроси за Неговите роднини (в Дварака). 

10.58.8 Завладяна от любов до задушаване и с очи, пълни със сълзи, царица Кунти си 
спомни за всички премеждия, които тя и синовете й бяха преминали. И така тя се обърна 
към Бог Кришна, който се появява пред преданите Си, за да премахне безпокойствата им. 

10.58.9 Царица Кунти каза: Мой скъпи Кришна, нашето добруване беше сигурно само 
когато Ти си спомни за нас, Твоите роднини, и ни дари с покровителството Си като 
изпрати брат ми да ни посети. 

10.58.10 За Теб, доброжелателния приятел и Върховна Душа на вселената, никога не 
съществува илюзията на „нас“ и „тях“. Но дори и да е така, присъствайки в сърцата на 
всички, Ти премахваш страданията на тези, които Те помнят постоянно. 

10.58.11 Цар Юдхищхира каза: О, върховни повелителю, не зная какви благочестиви 
деяния сме извършили ние, неразумните, за да можем да видим Теб, когото постигналите 
съвършенство в йога рядко могат да срещнат.  

10.58.12 Помолен от царя да остане с тях, всемогъщият Бог пребивава щастливо в 
Индрапрастха през месеците на дъждовния сезон, дарявайки радост за погледите на 
градските жители. 

10.58.13-14 Веднъж Арджуна, унищожителят на могъщи врагове, постави бронята си, 
качи се в колесницата си, на която се вееше флаг с Хануман, взе лъка и два неизчерпаеми 
колчани със стрели и отиде да ловува с Бог Кришна в една просторна гора, пълна със 
страховити животни. 

10.58.15 Със стрелите си Арджуна поразяваше тигри, глигани и биволи в тази гора, 
наред с руру, шарабхи, гаваи, носорози, черни елени, зайци и бодливи свинчета. 
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10.58.16 Група от слуги отнесе на цар Юдхищхира убитите животни, които бяха 
подходящи да бъдат предложени в жертвоприношение за някое специално събитие. След 
това, жаден и уморен, Арджуна отиде на брега на Ямуна. 

10.58.17 След като двамата Кришна се изкъпаха там, те утолиха жаждата си с бистрата 
вода от реката. После великите воини видяха привлекателна млада девойка да се 
разхожда наблизо. 

10.58.18 Изпратен от приятеля си, Арджуна се приближи към невероятната млада жена, 
която притежаваше красиво заоблени бедра, изящни зъби и прелестно лице, и я заговори 
както следва. 

10.58.19 Арджуна попита: Коя си ти, тънкостана девойко? Чия дъщеря си и откъде 
идваш? Какво правиш тук? Мисля, че си търсиш съпруг. Моля те, обясни ми всичко, 
хубавице. 

10.58.20 Шри Калинди каза: Аз съм дъщерята на бога на слънцето. Аз желая за свой 
съпруг най-превъзходния и щедър Бог Вишну и с тази цел извършвам сурови покаяния. 

10.58.21 Няма да приема другиго за съпруг освен Него, който е обител на богинята на 
щастието. Нека този Мукунда, Върховния Бог, убежище за безпомощните, да бъде 
удовлетворен от мене. 

10.58.22 Аз съм позната като Калинди и живея в имение, което баща ми издигна за мен 
във водите на Ямуна. Ще стоя там докато срещна Бог Ачюта. 

10.58.23 Шукадева Госвами продължи: Арджуна повтори всичко това пред Бог Вāсудева, 
който вече знаеше за случката. После Богът взе Калинди на колесницата Си и се върна, за 
да се срещне с цар Юдхищхира. 

10.58.24 Описвайки една предишна случка, Шукадева Госвами каза: Съобразявайки се с 
молбата на Пандавите, Бог Кришна уреди Вишвакарма да им построи най-прекрасния и 
удивителен град. 

10.58.25 Върховният Бог остана там за известно време, за да удовлетвори преданите Си. 
Веднъж Шри Кришна пожела да даде гората Кхандава като дар на Агни, а по-късно Богът 
стана колесничар на Арджуна. 

10.58.26 Удовлетворен, о, царю, Бог Агни подари на Арджуна лък, набор бели коне, 
колесница, два колчана с несвършващи се стрели и броня, която никой воин да не може 
да пробие с оръжия. 

10.58.27 Когато демонът Мая бе спасен от пожара от приятеля си Арджуна, Мая го дари 
със зала за събрания, в която по-късно Дюрьодхана щеше да обърка водата за твърд под. 

10.58.28 След като Арджуна и другите доброжелателни роднини и приятели Го пуснаха 
да си тръгне, Бог Кришна се върна в Дварака със Сатяки и останалите от обкръжението 
Си. 

10.58.29 Върховно благоприятният Бог се ожени за Калинди в ден, когато сезонът, 
съзвездието на луната и разположението на слънцето и други райски планети бяха знак 
за благоденствие. Така Той достави най-голямото наслаждение на преданите Си. 
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10.58.30 Виндя и Анувиндя, които споделяха трона на Аванти, бяха следовници на 
Дурьодхана. Когато дойде времето сестра им Митравинда да си избере съпруг на 
церемонията сваямвара, те ѝ забраниха да избира Кришна, макар че тя бе привлечена 
към Него. 

10.58.31 Мой скъпи царю, Бог Кришна със сила отвлече царската потомка Митравинда, 
дъщерята на леля Му Раджадхидеви, пред погледите на съперниците си царе. 

10.58.32 О, царю, Нагнаджит, благочестивият цар на Каушаля, имаше прелестна дъщеря 
на име Сатя, или Нагнаджити. 

10.58.33 Царете, които желаеха ръката ѝ, не можеха да се оженят за нея без преди това да 
докажат силата си, като покорят седем остророги бика. Биковете бяха изключително зли 
и необуздани, и не можеха да търпят дори мириса на воините. 

10.58.34 Щом Върховният Бог, господарят на ваишнавите, чу за принцесата, която щеше 
да бъде спечелена от покорителя на биковете, Той замина за столицата на Каушаля с 
голяма армия. 

10.58.35 Царят на Кошала, зарадван да види Бог Кришна, Му засвидетелства почитта си 
като стана от трона си и Му предложи почетно място и драгоценни дарове. Бог Кришна 
също го поздрави с уважение. 

10.58.36 Когато царската дъщеря видя, че пристига най-предпочитаният жених, тя в миг 
пожела да Го притежава, Бога на богинята Рама. Тя се помоли: „Нека Той да стане мой 
съпруг. Ако съм спазила обетите си, нека жертвеният огън донесе сбъдването на 
надеждите ми. 

10.58.37 Богинята Лакшми, Бог Брахма, Бог Шива и управниците на различните планети 
посипват с прахта от лотосовите Му нозе главите си и за да защити религиозните 
предписания, които сам е създал, Той приема въплъщения, с които извършва 
забавленията Си в различни времена. Как Върховният Бог може да бъде удовлетворен от 
мене?“ 

10.58.38 Цар Нагнаджит първо обожава Бога според правилата и след това се обърна към 
Него със следните думи: „О, Нараяна, Боже на вселената, Ти си себеудовлетворен в 
собственото Си духовно блаженство. Следователно какво би могла да направи за Теб 
такава незначителна личност като мен? 

10.58.39 Шукадева Госвами каза: О, любими потомъко на Куру, Върховният Бог бе 
удовлетворен и след като прие предложеното Му удобно място за сядане, се усмихна и 
отговори на царя с дълбок глас, напомнящ облачен тътен. 

10.58.40 Върховният Бог каза: О, господарю на хората, учените авторитети осъждат 
просенето от страна на някой с царско потекло, който изпълнява религиозните си 
задължения. Дори и да е така, желаейки приятелството ти, те моля за ръката на твоята 
дъщеря, въпреки че нямаме дарове, които да предложим в замяна. 

10.58.41 Царят каза: Мой Боже, кой би могъл да бъде по-добър съпруг за дъщеря ми 
освен Теб, единственото вместилище на всички трансцедентални качества? На тялото Ти 
пребивава самата богиня на щастието, без да Те напуска по каквато и да било причина. 
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10.58.42 Но, за да бъдем сигурни, че сме избрали подходящия съпруг за дъщеря ми, о, 
господарю на Сатватите, ние вече сме поставили условие, за да изпитаме смелостта на 
бъдещите ѝ женихи. 

10.58.43 Тези седем диви бика е невъзможно да бъдат укротени, о, герою. Те победиха 
много принцове като строшиха крайниците им. 

10.58.44 Ако успееш да ги обуздаеш, о, потомъко на Яду, Ти със сигурност ще бъдеш 
подходящият жених за дъщеря ми, о, Боже на Шри. 

10.58.45 След като изслуша условията, Богът пристегна дрехите Си, разшири се в седем 
форми и с лекота опитоми биковете. 

10.58.46 Бог Шаури завърза биковете, чиято горделивост и сила сега бяха сразени, и ги 
подкара с въжетата, точно както едно дете си играе, като дърпа с въженце дървени 
бикове-играчки. 

10.58.47 Tогава Цар Нагнаджит, удовлетворен и удивен, дари дъщеря си на Бог Кришна. 
Върховният Бог прие подходящата невеста според ведическата традиция. 

10.58.48 Съпругите на царя почувстваха най-дълбокия екстаз от това, че Бог Кришна е 
скъпият съпруг на царската дъщеря и наоколо се възцари празнично въодушевление. 

10.58.49 Зазвучаха раковини, рогове и барабани, заедно с песни и свирене на 
инструменти, и мантрите, произнасяни от брахманите за привличане на благословии. 
Възторжените мъже и жени бяха пременени с прекрасни дрехи и закичени с гирлянди. 

10.58.50-51 Що се отнася до зестрата, могъщият цар Нагнаджит дари десет хиляди 
крави, три хиляди млади девойки – прислужници, носещи на шиите си златни украшения 
и пременени с изящни дрехи, девет хиляди слона, сто пъти повече колесници от 
слоновете, сто пъти повече коне от колесниците и сто пъти повече слуги от конете. 

10.58.52 Царят на Кошала, с разтопено от обич сърце, настани невестата и жениха на 
колесницата им и сетне ги изпроводи по пътя им, заобиколени от огромна армия. 

10.58.53 Когато неприязнените царе, които бяха съперници за ръката на принцесата, 
чуха какво се бе случило, те се опитаха да спрат Бог Кришна, докато отвеждаше невестата 
си вкъщи. Но точно както преди биковете бяха сломили силата на царете, сега воините на 
династията Яду направиха същото. 

10.58.54 Арджуна, владеещият лъка Гандива, винаги бе изпълнен със силно желание да 
удовлетвори приятеля си Кришна и затова срази противниците, които изстрелваха 
потоци от стрели срещу Бога. 

10.58.55 Бог Деваки-сута, господарят на Ядавите, отнесе зестрата Си и Сатя в Дварака и 
продължи да живее щастливо там. 

10.58.56 Бхадра беше принцеса в царството Каикея и дъщеря на лелята на Бог Кришна 
от бащина страна Шрутакирти. Богът се ожени за Бхадра, когато братята ѝ, предвождани 
от Сантардана, Му я предложиха. 

10.58.57 След това Богът се ожени за Лакшмана, дъщерята на царя на Мадра. Кришна се 
появи сам на нейната сваямвара церемония и я отвлече, точно както Гаруда веднъж 
открадна нектара на полубоговете. 
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10.58.58 Бог Кришна се сдоби също и с хиляди други съпруги, равни на тези, когато уби 
Бхаумасура и освободи прекрасните девойки, които демонът бе похитил.  
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10.59.1 [Цар Парикшит каза:] Как Бхаумасура, който бе отвлякъл толкова много жени, бе 
убит от Бога? Моля те, разкажи ми това приключение на Бог Шарнгадханва. 

10.59.2-3 Шукадева Госвами каза: След като Бхаума открадна обеците на майката на 
Индра, както и сенника на Варуна и игрището на полубоговете на върха на планината 
Мандара, Индра отиде при Бог Кришна и му разказа за тези злодеяния. Взимайки 
съпругата си Сатябхама със себе си, Богът тогава отлетя на Гаруда до град Прагьотиша-
пура, който от всички страни бе обграден от укрепления, състоящи се от хълмове, 
автоматични оръжия, вода, огън и вятър, и от заграждения с мрежи мура-паша. 

10.59.4 С боздугана си Богът разби каменните укрепления; със стрелите си – 
оръжейните приспособления, с диска си – огнените, водните и вятърните защити, а с 
меча си – мрежите мура-паша. 

10.59.5 Сетне със звука на Своята раковина Бог Гададхара разби омагьосаните ключалки 
на крепостта, както и сърцата на смелите й защитници, а с тежкия си боздуган срути 
обкръжаващите крепостни валове. 

10.59.6 Петглавият демон Мура, който спеше на дъното на крайградския ров, се пробуди 
и възлезе от водите, чувайки екота на раковината на Кришна, Панчаджаня, чийто звук бе 
толкова страшен, като тътена в края на космическата ера. 

10.59.7 Блестящ с ослепителното, ужасяващо сияние на слънчевия пожар в края на 
епохата, Мура сякаш поглъщаше трите свята с петте си усти. Той вдигна тризъбеца си и 
връхлетя Гаруда, сина на Таркшя, като атакуваща змия. 

10.59.8 Мура развъртя тризъбеца си, а сетне яростно го метна по Гаруда, ревейки с петте 
си усти. Тътенът изпълни земята и небето, всички посоки и пределите на външното 
пространство, блъскайки се в самата обвивка на вселената. 

10.59.9 Тогава с две стрели Бог Хари порази тризъбеца, летящ към Гаруда, и го строши 
на три. С други няколко стрели Богът удари лицата на Мура, а демонът гневно запокити 
боздугана си по Бога. 

10.59.10 Докато боздуганът на Мура летеше към Него през бойното поле, Бог 
Гадаграджа го пресрещна със Своя, строшавайки го на хиляди късове. Тогава, вдигнал 
високо ръце, Мура се нахвърли върху непобедимия Бог, който с лекота отсече главите му 
с диска си. 

10.59.11 Безжизненото, обезглавено тяло на Мура се сгромоляса във водата като 
планина, чийто връх е бил отсечен от могъщата мълния на Бог Индра. Седемте синове на 
демона, вбесени от гибелта на баща си, се приготвиха за отмъщение. 

10.59.12 По заповед на Бхаумасура, седмината сина на Мура — Тамра, Антарикша, 
Шравана, Вибхавасу, Васу, Набхасван и Аруна — последваха своя генерал, Питха, 
излизайки въоръжени на полесражението. 

10.59.13 Тези гневни воини яростно атакуваха непобедимия Бог Кришна със стрели, 
мечове, боздугани, копия, пики и тризъбци, но с неизменната си храброст Върховният 
Бог насече планината от оръжия на малки парченца със стрелите си. 

10.59.14 Богът съсече главите, бедрата, ръцете, нозете и броните на тези противници, 
предвождани от Питха, изпращайки ги до един в обителта на Ямараджа. Наракасура, 
синът на земята, не можа да сдържи гнева си, виждайки участта на своите пълководци. 
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Той се втурна вън от цитаделата със слонове, родени от Млечния Океан, които от възбуда 
отделяха от челата си мада. 

10.59.15 Бог Кришна и съпругата Му, възкачени на Гаруда, приличаха на облак, украсен 
със светкавица, застанал над слънцето. Виждайки Бога, Бхаума метна по Него оръжието 
си Шатагхни, докато едновременно с това всичките му войски атакуваха със своите 
оръжия. 

10.59.16 В този миг Бог Гадаграджа пусна острите си стрели по армията на Бхаумасура. 
Тези пъстропери стрели скоро превърнаха армията в купчина тела с отсечени ръце, бедра 
и шии. Едновременно с това Богът избиваше вражите коне и слонове. 

10.59.17-19 Богът поваляше всички снаряди и оръжия, които противниковите воини 
мятаха по Него, о юначни Куру, унищожавайки всяко от тях с по три остри стрели. 
Междувременно, докато носеше Бога, Гаруда биеше вражите слонове с крилете си. 
Удряни от крилете, човката и ноктите на Гаруда, слоновете побягнаха назад към града, 
изоставяйки Наракасура сам на Бойното поле да се сражава с Кришна. 

10.59.20 Като видя армията си изтласкана и изтерзана от Гаруда, Бхаума го атакува с 
копието си, което веднъж бе победило мълнията на Бог Индра. Ала дори поразен от това 
могъщо оръжие, Гаруда бе непоклатим като слон, ударен от гирлянд цветя. 

10.59.21 Обезсърчен от неуспеха на всичките си опити, Бхаума вдигна тризъбеца си, за 
да погуби Бог Кришна. Но още преди да успее да го метне, Богът отряза главата му с 
острата си чакра, докато демонът бе възседнал слона си. 

10.59.22 Падайки на земята, главата на Бхаумасура сияеше ярко, нагиздена с обеци и 
красив шлем. Сред викове: „ Ах! Ах!” и „Браво!" мъдреците и главните полубогове 
почетоха Бог Мукунда, обсипвайки Го с цветни гирлянди. 

10.59.23 Тогава богинята на земята се приближи към Бог Кришна и му върна обеците на 
Адити, направени от сияйно злато, инкрустирано със скъпоценни камъни. Даде Му също 
и един цветен гирлянд ваиджаянти, сенника на Варуна и върха на планината Мандара. 

10.59.24 О царю, след като Му се поклони, а сетне се изправи с допрени длани, с ум, 
изпълнен с преданост, богинята започна да възхвалява Бога на вселената, когото почитат 
най-издигнатите сред полубоговете. 

10.59.25 Богинята Бхуми каза: Покланям Ти се, о господарю на главните полубогове, 
който държиш раковина, диск и боздуган. О, Върховна Душа в сърцето, Ти приемаш 
различни образи, за да удовлетвориш желанията на Своите предани. Покланям се на Теб. 

10.59.26 Покланям се почтително на Теб, о Боже, чийто корем е белязан с вдлъбнатина, 
наподобяваща лотосово цвете, който винаги си нагизден с гирлянди от лотосови цветя, 
чийто поглед е прохладен като лотос и чийто нозе са изрисувани с лотоси. 

10.59.27 Покланям се на Теб, Върховния Бог Вāсудева, Вишну, предвечната личност, 
изначалното семе. Покланям се на Теб, всезнаещи. 

10.59.28 Покланям се на Теб, притежателя на безгранични енергии, неродения 
прародител на вселената, Абсолютния. О Душа на висшите и низшите, о Душа на 
сътворените елементи, о всепроникваща Върховна Душа, покланям се на Теб. 
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10.59.29 В желанието си да твориш, о неродени господарю, Ти увеличаваш, а сетне 
възприемаш гуната на страстта. Ти правиш същото с гуната на невежеството, когато 
желаеш да унищожиш тази вселена и с гуната на доброто, когато желанието Ти е да я 
поддържаш. При все това, Ти оставаш незасегнат от тези гуни. Ти си времето, прадхана и 
пуруша, о господарю на вселената, ала въпреки всичко си отделен и различен. 

10.59.30 Илюзия е, че земята, водата, огънят, въздухът, ефирът, сетивните обекти, 
полубоговете, умът, сетивата, фалшивото его и цялостната материлна енергия 
съществуват независимо от Теб. В действителност всички те са вътре в Теб, мой Боже, 
който си единствен и неповторим. 

10.59.31 Тук стои синът на Бхаумасура. Изплашен, той идва в лотосовите Ти нозе, понеже 
Ти премахваш страданието на всички онези, които търсят убежище при Теб. Моля те, 
защити го. Постави лотосовата си длан, която премахва всички грехове, върху главата му. 

10.59.32 Шукадева Госвами каза: Помолен така от богинята Бхуми с думи, изпълнени с 
преданост, Върховният Бог дари безстрашие на нейния внук, а сетне влезе в палата на 
Бхаумасура, който бе пълен с всякакви богатства. 

10.59.33 Там Шри Кришна видя шестнадесет хиляди принцеси, които Бхаума бе 
отвлякъл насила от различни царе. 

10.59.34 Жените бяха запленени като видяха да влиза най-съвършеният от мъжете. В 
ума си всяка от тях прие Него, който бе доведен от самата съдба, за свой избран съпруг. 

10.59.35 С мисълта: „Нека провидението стори така, че този мъж да стане мой съпруг” 
всяка една от принцесите потопи сърцето си в съзерцание на Кришна. 

10.59.36 Богът каза на принцесите да се облекат в чисти, безукорни премени, а сетне ги 
изпрати с паланкини в Дварака, заедно с огромни богатства от колесници, коне и други 
съкровища. 

10.59.37 Бог Кришна изпрати също и шестдесет и четири бързи бели слона, потомци на 
Аиравата, всеки от които носеше по четири бивника. 

10.59.38-39 След това Богът отиде в обителта на Индра, царя на полубоговете, и върна 
на майка Адити обеците й; там Индра и съпругата му обожаваха Кришна и Неговата 
любима жена Сатябхама. После, заради Сатябхама, Богът изкорени райското дърво 
париджата и го постави на гърба на Гаруда. Като победи Индра и всички останали 
полубогове, Кришна отнесе париджата в столицата си. 

10.59.40 Посадено там, дървото париджата красеше градината на палата на Кралица 
Сатябхама. Пчелите следваха дървото през целия път от рая, жадни за аромата му и за 
сладката му мъзга. 

10.59.41 Дори след като Индра се бе преклонил пред Бог Ачюта, докосвайки нозете Му с 
върха на короната си и молейки Бога да изпълни желанието му, постигайки целта си този 
висш полубог избра да се сражава с Върховния Господ. Какво невежество цари сред 
полубоговете! По дяволите тяхното могъщество! 

10.59.42 После нетленният Върховен Бог, приемайки отделен образ за всяка отделна 
булка, се ожени за всички принцеси едновременно, за всяка в нейния собствен дворец. 
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10.59.43 Богът, който извършва невъобразими дела, постоянно пребиваваше в дворците 
на всяка една от кралиците си, несравними и надминаващи всички други палати по 
разкош. Там, макар да бе напълно удовлетворен вътре в себе си, Той се наслаждаваше с 
красивите си жени, и като обикновен съпруг изпълняваше семейните си задължения. 

10.59.44 Така тези жени получиха за свой съпруг съпруга на богинята на щастието, 
макар дори велики полубогове като Брахма да не знаят как да Го достигнат. С вечно 
нарастваща наслада те изпитваха любовно привличане към Него, разменяха с Него 
усмихнати погледи и общуваха в нова и нова интимност, наситена със закачки и 
женствена свенливост. 

10.59.45 Макар всяка от кралиците на Върховния Бог да имаше стотици прислужнички, 
те предпочитаха лично да служат на Бога, като смирено отиваха при Него, предлагаха Му 
място за сядане, обожаваха Го с отлични принадлежности, миеха и масажираха нозете Му, 
даваха Му да дъвче пан, вееха Му, помазваха Го с ароматна сандалова паста, гиздеха Го с 
цветни гирлянди, решеха косата Му, постилаха ложето Му, къпеха Го и му поднасяха 
различни подаръци. 
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10.60.1 Шри Бадараяни каза: Веднъж, в присъствието на прислужничките й, царица 
Рукмини лично извършваше служене към съпруга си, духовния учител на вселената, 
веейки му с ветрило, докато Той си почиваше на леглото й. 

10.60.2 Нероденият Върховен Бог, върховният господар, който създава, поддържа и 
накрая поглъща тази вселена, просто като част от Своята игра, прие раждане сред 
Ядавите, за да запази собствените Си закони. 

10.60.3-6 Покоите на Царица Рукмини бяха изключително красиви, славещи се с 
балдахини, висящи на искрящи перлени нанизи, както и със сияещи лампи от 
скъпоценни камъни. Гирлянди от жасмин и различни цветя висяха навсякъде, 
привличайки рояци жужащи пчели, а неопетнените лъчи на луната светеха през 
процепите на филигранните прозорци Така както кадящите аромати на агуру се 
промъкваха през отворите на прозорците, мой скъпи царю, бризът, който разнасяше 
мириса на горичката париджата, носеше усещането на градина в стаята. Там царицата 
обслужваше съпруга си, Върховния Бог на всички светове, докато Той се бе облегнал на 
разкошна възглавница на нейното легло, която бе толкова мека и бяла, като разпенена 
сметана. 

10.60.7 От ръката на своята прислужничка Богинята Рукмини пое ветрило, направено от 
гривата на як, с дръжка от скъпоценни камъни, и започна да обожава своя господар, като 
Му вееше. 

10.60.8 Царица Рукмини сияеше, изправена до Бог Кришна, с украсената си с пръстени и 
гривни ръка, която държеше ветрилото чамара. Звънчетата със скъпоценни камъни на 
глезените й звъняха, а огърлицата й проблясваше, червенееща от кункумата върху 
гърдите й, закрити от краищата на сарито. Над бедрата си тя носеше безценен колан. 

10.60.9 Докато съзерцаваше нея, самата богиня на щастието, която желае само Него, Бог 
Кришна се усмихна. Богът приема различни форми, за да извърши забавленията Си, и Той 
бе удовлетворен, че облика, който богинята на щастието бе приела, за да Му служи като 
съпруга, й прилягаше точно. Очарователното й лице бе украсено с къдрици, обици, 
медальона на шията й, и нектара на нейната светла, щастлива усмивка. Тогава Богът я 
заговори по следния начин. 

10.60.10 Върховният Бог каза: Моя скъпа принцесо, ти бе стремежът на много могъщи 
царе, управляващи планетата. Те всички са богати на политическа власт, изобилие, 
красота, щедрост и физическа сила.  

10.60.11 Тъй като брат ти и баща ти те предлагаха на тях, защо отхвърли царя на Чеди и 
всички останали ухажори, подлудени от Купидон, които стояха пред теб? Защо вместо 
това избра Мен, който изобщо не съм ти равен? 

10.60.12 Уплашен от тези царе, о, красавице с изписани вежди, Аз приех подслон в 
океана. Станах враг на могъщи хора, и всъщност изоставих царския Си трон. 

10.60.13 О, красавице с фини вежди, жените обикновено са предопределени да страдат, 
ако останат с мъже, чието поведение е несигурно, и които следват неодобрена от 
обществото пътека. 

10.60.14 Аз нямам материални притежания, и съм скъп на тези, които по същия начин 
нямат нищо. Ето защо, о, стройна красавице, почти никой богат не Ме обожава. 
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10.60.15 Женитбата и приятелството са присъщи между двама, които са равни по 
богатство, потекло, влияние, външна красота и възможност за добро поколение, но 
никога между по-висш и по-низш. 

10.60.16 О, Ваидарбхи, проявявайки недалновидност и неосъзнавайки това, ти Ме избра 
за свой съпруг, въпреки че не притежавам добри качества, и съм възхваляван единствено 
от заблудени просяци. 

10.60.17 Сега ти определено трябва да приемеш по-подходящ съпруг, първокласен мъж с 
царско потекло, който да ти даде всичко, което искаш, както в този, така и в следващия 
живот. 

10.60.18 Всички царе като Шишупала, Шалва, Джарасандха и Дантавакра Ме мразят, о, 
красавице с изящни бедра, както и твоят по-голям брат Рукми. 

10.60.19 Аз те отвлякох от тези царе, за да премахна арогантността им, Моя 
добродетелна, защото те бяха заслепени от опиянението на властта си. Целта Ми бе да 
обуздая мощта на порочните. 

10.60.20 Мен не Ме е грижа за съпруги, деца и богатство. Винаги удовлетворен вътре в 
себе си, Аз нехая за тялото или дома си, но също като светлината просто съм свидетел на 
всичко. 

10.60.21 Шукадева Госвами каза: Рукмини се смяташе за особено любима на Господа, 
защото Той никога не изоставяше компанията й. Казвайки й тези думи, Той покори 
гордостта й, след което замлъкна. 

10.60.22 Богиня Рукмини никога преди не бе чувала такива наскърбяващи думи от 
нейния любим, Бога на вселенските властелини, и това много я уплаши. Сърцето й се 
разтуптя и в голямата си тревога тя започна да плаче. 

10.60.23 С червеникавите сияещи нокти на нежното си стъпало тя драскаше по пода, а 
сълзите й, почернели от грима, пръскаха гръдта й, червена от кункума. Тя стоеше с 
наведена глава, а гласът й бе сподавен от извънредната й мъка. 

10.60.24 Умът на Рукмини бе обзет от нещастие, страх и скръб. Гривните й се изхлузиха 
от ръката й, а ветрилото падна на земята. В скръбта си тя внезапно изгуби свяст, а косите 
й се разпиляха докато тялото и падаше на земята, като бананово дърво съборено от 
бурята. 

10.60.25 Виждайки привързаността на любимата Си и нейната любов, която не й 
позволи да осъзнае пълния смисъл на Неговата закачка, милостивият Бог Кришна изпита 
състрадание към нея. 

10.60.26 Богът бързо се спусна от леглото. Проявявайки четириръкия Си облик, Той я 
вдигна, събра косите й и милваше лицето й с лотосовата Си длан. 

10.60.27-28 Избърсвайки скръбните й сълзи, изпълнили очите и намокрили гърдите й, 
Върховният Бог, целта на Неговите отдадени, прегърна непорочната Си съпруга, която 
желаеше единствено Него, о, царю. Вещ в умението да успокоява, Шри Кришна нежно 
утеши горката Рукмини, която не бе заслужила да страда по този начин, с ум, объркан от 
остроумната Му шега. 
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10.60.29 Върховният Бог каза: О, Ваидарбхи, не Ми се сърди. Знам, че ти си Ми напълно 
отдадена. Това беше само закачка, скъпа Моя, защото исках да чуя какво ще кажеш.  

10.60.30 Исках също да видя лицето ти, с устни треперещи от любовен гняв, 
червеникавите проблясъци на крайчетата на твоите очи, искрящи в коси погледи, и 
красивите ти извити и смръщени вежди. 

10.60.31 Най-голямото удоволствие, което светските семейни изпитват в дома си, е да 
прекарват време шегувайки се с любимите си съпруги, Моя скъпа плаха и темпераментна. 

10.60.32 Шукадева Госвами каза: О, царю, царица Ваидарбхи бе напълно успокоена от 
Върховния Бог и разбра, че думите Му бяха казани в закачка. Така страхът, че нейният 
любим ще я отхвърли, я напусна. 

10.60.33 Усмихвайки се изчервена, докато хвърляше пленителни и любящи погледи към 
лицето на Господа, най-добрия сред мъжете, Рукмини каза следното, о, потомъко на 
Бхарата! 

10.60.34 Шри Рукмини рече: Всъщност, това което казваш е истина, о, лотосооки. Аз 
наистина съм недостойна за всемогъщия Върховен Бог. Какво сравнение може да има 
между Върховния Господ, който е господар на трите главни божества, и който се 
наслаждава в славата Си, и мен, жена със земни качества, в чиито нозе се хвърлят 
глупците. 

10.60.35 Да, мой Господи Урукрама, Ти лежиш в океана все едно се страхуваш от 
материалните качества, и по този начин в чисто съзнание се появяваш в сърцата като 
Свръхдуша. Ти винаги се противопоставяш на глупавите материални сетива, и наистина 
дори слугите Ти отхвърлят привилегията за царска власт, която води до слепотата на 
невежеството. 

10.60.36 Постъпките Ти, неразгадаеми дори за светците, които вкусват меда на 
лотосовите Ти нозе, със сигурност за неразбираеми за човешките същества с поведение 
на животни. И точно както дейностите Ти са трансцендентални, о, всемогъщи Господи, 
такива са и Твоите последователи. 

10.60.37 Ти нямаш притежания, защото няма нищо над Теб. Дори тези, които се 
наслаждават на големи лепти – Брахма и другите полубогове – плащат дан на Теб. Тези, 
които са заслепени от богатството си и са погълнати в удовлетворение на сетивата си, не 
Те разпознават, когато идваш в образа на смъртта. Но за боговете, наслаждаващите се на 
различни налози, Ти си най-скъпият, както са и те за Теб. 

10.60.38 Ти си олицетворението на всички човешки цели и самият Ти си крайната цел на 
живота. В желанието си да те достигнат, о, всемогъщи Господи, интелигентните личности 
изоставят всичко останало. Именно те са достойни да споделят компанията Ти, а не 
мъжете и жените, погълнати от удоволствието и скръбта, произлизащи от похотта им. 

10.60.39 Знаейки, че великите мъдреци, които са се отрекли дори от дандата на санняси, 
възхваляват славата Ти на Върховна Душа на всички светове, и че Ти си толкова 
милостив, че дори даваш самия себе Си, аз Те избрах за свой съпруг, отхвърляйки Бог 
Брахма, Бог Шива и властелините на рая, чиито стремежи до един са осуетени от силата 
на времето, което е родено от Твоите вежди. Какъв интерес, тогава бих могла да имам 
към който и да било друг обожател? 
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10.60.40 Мой Господи, така както лъвът пропъжда по-дребните животни, за да вземе 
полагащия му се пай, Ти прогони събраните царе с кънтящия звук на тетивата на Своя 
лък Шарнга и тогава поиска мен, Твоя заслужен дял. Затова е очевидна глупост, мой 
скъпи Гадаграджа, да се каже за Теб, че си потърсил убежище в океана, поради страх от 
тези царе.  

10.60.41 Жадувайки за компанията Ти, най-добрите царе – Анга, Ваиня, Джаянта, 
Нахуша, Гая и други – изоставиха абсолютния си суверенитет и отидоха в гората, за да 
търсят Теб. Как тези царе биха могли да страдат от неудовлетворение на този свят, о, 
лотосооки? 

10.60.42 Ароматът на лотосовите Ти нозе, славен от великите светци, дава на хората 
освобождение и е обителта на Богинята Лакшми. Коя жена, би приела подслона на който 
и да е друг мъж, след като веднъж е помирисала този аромат? Тъй като Ти си обителта на 
трансценденталните качества, коя смъртна жена, осъзната за своя истински интерес, ще 
отхвърли този мирис и ще се отдаде вместо това на някой, който винаги е подвластен на 
ужасен страх. 

10.60.43 Тъй като Ти си подходящ за мен, аз избрах Теб, господаря и Върховната Душа на 
всички светове, който изпълнява желанията ни в този и в следващия живот. Нека Твоите 
нозе, които дават свобода от илюзията на този, който ги обожава, да дарят подслон на 
мен, която се лута от едно материално затруднение в друго. 

10.60.44 О, непогрешими Кришна, нека всеки от царете, които Ти назова, се ожени за 
жена, чиито уши никога не са чули славата Ти, която се възпява в компанията на Шива и 
Брахма. В крайна сметка, в домашните огнища на подобни жени, тези царе живеят като 
магарета, волове, кучета, котки и роби.  

10.60.45 Жена, която не е успяла да вкуси аромата на меда на лотосовите Ти нозе, е 
напълно измамена, и затова приема за свой съпруг или любовник жив труп покрит с 
кожа, мустаци, нокти, коса, телесно окосмяване, плът, кости, кръв, паразити, фекалии, 
слуз, жлъчка и въздух. 

10.60.46 О, лотосооки, въпреки че Ти си удовлетворен в себе си и поради това рядко 
насочваш вниманието си към мен, моля Те, благослови ме с постоянна любов към нозете 
Ти. Само когато приемаш преобладаващо качеството на страстта, за да проявиш 
вселената, Ти ме поглеждаш, показвайки ми каква е наистина най-голямата Ти милост. 

10.60.47 Всъщност, аз не смятам думите Ти за неточни, Мадхусудана. Твърде често едно 
неомъжено момиче е привлечено от някакъв мъж, какъвто е случаят с Амба. 

10.60.48 Умът на една разпусната жена винаги жадува за нов любовник, дори и да е 
омъжена. Интелигентният мъж не бива да държи такава нецеломъдрена съпруга, защото 
ако го направи, той ще изгуби добрата си съдба, както в този, така и в следващия живот." 

10.60.49 Върховният Бог каза: "О, безгрешна съпруго, о, принцесо, Аз те заблуждавах, 
само защото исках да чуя от теб тези думи. Наистина, повече от сигурно е, че всичко, 
което ти каза в отговор на Моите думи е истина. 

10.60.50 На каквито и благословии да се надяваш, за да станеш свободна от материални 
желания, те са изцяло за теб, о, прекрасна и благородна жена, тъй като ти си Моя чиста 
отдадена. 
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10.60.51 О, безгрешна, сега почувствах пряко чистата любов и непорочната 
привързаност, които имаш към своя съпруг. Дори разтърсен от думите Ми, умът ти не 
може да се откаже от Мен. 

10.60.52 Въпреки че имам силата да даря духовно освобождение, похотливите личности 
Ме обожават с покаяния и обети, за да получат благословиите Ми за материалния си 
семеен живот. Такива хора са объркани от Моята илюзорна енергия. 

10.60.53 О, върховен източник на любов, несретни са тези, които дори след като са 
достигнали Мен, Господа на освобождението и на материалните богатства, копнеят само 
за материални съкровища. Тези земни достижения могат да бъдат намерени дори в ада. 
Тъй като такива хора са завладени от сетивните наслаждения, адът е подходящо място за 
тях. 

10.60.54 За щастие, о, господарке на този дом, ти винаги Ми отдаваш вярно предано 
служене, което освобождава от материалното съществуване. Това служене е много 
трудно достижимо за завистливите, и по-специално за жени, чиито намерения са 
злонамерени, които живеят, само за да задоволят телесните си желания, и които се 
отдават на лицемерие. 

10.60.55 Във всичките си палати не бих могъл да намеря друга толкова любяща съпруга 
като теб, о, най-почтителна. Когато щеше да се омъжваш, ти отхвърли всички царе, които 
се бяха събрали да искат ръката ти, и просто защото беше чула автентични разкази за 
Мен, изпрати един брахмана да ми донесе тайното ти послание. 

10.60.56 Когато брат ти, който бе победен в битка и обезобразен, по-късно бе убит в една 
хазартна игра на сватбения ден на Анируддха, ти почувства непоносима скръб, но не каза 
нито дума от страх да не Ме загубиш. Ти ме покори с това безмълвие. 

10.60.57 Когато изпрати вестоносеца с твоя най-таен план, а Аз забавих идването си при 
теб, целият свят ти се струваше празен и ти искаше да напуснеш тялото си, което не 
можеше да бъде дадено на друг, освен на Мен. Нека това твое величие остане с теб 
завинаги. Аз не мога да направя нищо, за да ти отвърна подобаващо, освен да ти 
благодаря от щастие за твоята отдаденост. 

10.60.58 Шукадева Госвами каза: Ето така себеудовлетвореният Върховен Бог на 
вселената се наслаждаваше с богинята на щастието, водейки с нея любовни разговори и 
имитирайки поведението на човешкото общество. 

10.60.59 Всемогъщият Бог Хари, учителят на всички светове, по подобен начин се 
проявяваше като обикновен съпруг в палатите на всички останали Негови царици, 
изпълнявайки религиозния дълг на семеен мъж. 
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10.61.1 Шукадева Госвами каза: Всяка от съпругите на Бог Кришна роди по десет сина, 
които с нищо не отстъпваха на баща си, притежавайки Неговото лично великолепие. 

10.61.2 И понеже принцесите виждаха, че Бог Ачюта никога не напуска двореца им, всяка 
от тях считаше себе си за Негова любимка. Тези жени не разбираха цялата истина за Него. 

10.61.3 Съпругите на Върховния Бог бяха напълно запленени от Неговото прекрасно, 
лотосоподобно лице, от дългите Му ръце и големи очи, от любовните Му погледи, 
пропити със смях и омайните Му разговори с тях. Но и с всичките си достойнства тези 
жени не можеха да покорят ума на всемогъщия Бог. 

10.61.4 Извитите вежди на шестнадесетте хиляди кралици омайващо изразяваха 
тайните им въжделения чрез срамежливи, закачливи, коси погледи. Така с веждите си те 
дръзко изпращаха любовни послания. И все пак дори и с тези стрели на Купидон, както и 
с всички останали средства, те не успяха да възбудят сетивата на Бог Кришна. 

10.61.5 Така тези жени приеха за съпруг господаря на богинята на щастието, въпреки че 
дори велики полубогове като Брахма не знаят как да се приближат към Него. С вечно 
нарастващо удоволствие, те изпитваха любовно влечение към Него, разменяйки си 
усмихнати погледи, очаквайки с нетърпение общуването си с Него във вечно свежа 
близост и наслаждавайки се и по много други начини. 

10.61.6 Въпреки че кралиците на Върховния Бог имаха стотици прислужнички, те 
предпочитаха лично да служат на Бога като се обръщаха смирено към Него, предлагаха 
Му място за сядане, обожаваха Го с отлични принадлежности, обливаха с вода и 
разтриваха нозете Му, даваха Му да дъвче пан, вееха Му с ветрило, намазваха Го с 
ароматна сандалова паста, украсяваха Го с гирлянди от цветя, решеха косите Му, 
нагласяваха леглото Му, къпеха Го и Му подаряваха различни неща. 

10.61.7 Сред съпругите на Бог Кришна, всяка от които имаше по десет сина, споменах по-
горе осем главни кралици. Сега ще назова за теб имената на десетте сина на всяка от тези 
осем кралици, започвайки от Прадюмна. 

10.61.8-9 Първородният син на кралица Рукмини беше Прадюмна, а освен него тя роди и 
Чарудешна, Судешна и силния Чарудеха, заедно със Сучару, Чаругупта, Бхадрачару, 
Чаручандра, Вичару и десетия, Чару. Никой от тези синове не отстъпваше на баща си, Бог 
Хари. 

10.61.10-12 Десетте сина на Сатябхама бяха Бхану, Субхану, Сварбхану, Прабхану, 
Бхануман, Чандрабхану, Брихадбхану, Атибхану (осмият), Шрибхану и Пратибхану. Самба, 
Сумитра, Пуруджит, Шатаджит, Сахасраджит, Виджая, Читракету, Васуман, Дравида и 
Крату бяха синовете на Джамбавати. Десетимата, начело със Самба, бяха любимците на 
баща си. 

10.61.13 Синовете на Нагнаджити бяха Вира, Чандра, Ашвасена, Читрагу, Вегаван, Вриша, 
Ама, Шанку, Васу и великолепният Кунти. 

10.61.14 Шрута, Кави, Вриша, Вира, Субаху, Бхадра, Шанти, Дарша и Пурнамаса бяха 
синовете на Калинди. Най-малкият ѝ син беше Сомака. 

10.61.15 Синовете на Мадра бяха Прагхоша, Гатраван, Симба, Бала, Прабала, Урдхага, 
Махашакти, Саха, Оджа и Апараджита. 
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10.61.16 Синовете на Митравинда бяха Врика, Харша, Анита, Гридхра, Вардхана, Уннада, 
Махамса, Павана, Вахни и Кшудхи. 

10.61.17 Санграмаджит, Брихатсена, Шура, Прахарана, Ариджит, Джая и Субхадра бяха 
синове на Бхадра, заедно с Вама, Аюр и Сатяка. 

10.61.18 Диптиман, Тамратапта и други бяха синове на Бог Кришна и Рохини. Синът на 
Бог Кришна Прадюмна зачена надарения с изключителна сила Анируддха в утробата на 
Рукмавати, дъщерята на Рукми. О, царю, всичко това се случи, докато те живееха в град 
Бходжаката. 

10.61.19 Мой скъпи царю, синовете и внуците на децата на Бог Кришна наброяваха 
десетки милиони. Шестнадесет хиляди майки създадоха тази династия. 

10.61.20 Цар Парикшит попита: Как е възможно Рукми да даде дъщеря си на сина на 
врага си? В края на краищата, Рукми бе победен от Бог Кришна в битка и дебнеше 
възможност да Го убие. Моля те, обясни ми това, о учени – как тези две враждебни 
фамилии се сродиха чрез брак. 

10.61.21 Мистичните йоги могат да видят съвършено това, което все още не се е случило, 
а също и неща в миналото или настоящето, които са отвъд сетивата, далечни или 
препречени от материални препятствия. 

10.61.22 Шри Шукадева Госвами каза: На сваямвара церемонията си, Рукмавати лично си 
избра Прадюмна, който бе превъплъщение на Купидон. След това, въпреки че се 
сражаваше сам с една-единствена колесница, Прадюмна разгроми царете, участващи в 
битката, и я отведе. 

10.61.23 Макар че Рукми не беше забравил враждебността си към Бог Кришна, който го 
беше засегнал, за да удовлетвори сестра си, той даде съгласието си за брака на дъщеря си 
и неговия племенник. 

10.61.24 О, царю, Бали, синът на Критаварма, се ожени за младата дъщеря на Рукмини, 
Чарумати, която бе с големи очи. 

10.61.25 Рукми даде внучката си Рочана на сина на дъщеря си Анируддха, въпреки 
неизтощимата си враждебност към Бог Хари. И макар че Рукми считаше тази женитба за 
нерелигиозна, той искаше да удовлетвори сестра си, обвързан от въжетата на обичта. 

10.61.26 По радостния повод на тази женитба, о, царю, царица Рукмини, Бог Баларама, 
Бог Кришна и някои други от синовете на Бога, начело със Самба и Прадюмна, заминаха 
за град Бходжаката. 

10.61.27-28 След сватбата, група самонадеяни царе, предвождани от царя на Калинга, 
казаха на Рукми: „Ти трябва да победиш Баларама на зарове. Той не е много добър в тази 
игра, но е доста пристрастен към нея.“ След като прие този съвет, Рукми предизвика 
Баларама и влезе в хазартен двубой с Него. 

10.61.29 В играта Бог Баларама най-напред прие залог от сто монети, после хиляда, а 
след тях десет хиляди. Рукми спечели първото хвърляне и царят на Калинга започна 
гръмогласно да се присмива на Бог Баларам, оголвайки зъби. Бог Баларама не можа да 
понесе това. 
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10.61.30 Сетне Рукми прие залог от сто хиляди монети, които Бог Баларама спечели. Но 
Рукми се опита да мами, като заяви: „Аз победих!“ 

10.61.31 Треперещ от гняв като океана при пълнолуние, прекрасният Бог Баларама, 
разярен с още по-почервенели от естествената им розова окраска очи, прие залог от сто 
хиляди златни монети. 

10.61.32 Бог Баларама честно спечели и този залог, но Рукми отново прибягна до измама 
и обяви: „Аз спечелих! Нека тези около нас го потвърдят.“ 

10.61.33 И тогава глас, разнесъл се от небето провъзгласи: „Баларама честно спечели 
този залог. Рукми без съмнение лъже.“ 

10.61.34 Окуражен от злонамерените царе, Рукми пренебрегна гласа свише. В 
действителност самата съдба тласкаше Рукми и така той се подигра с Бог Баларам както 
следва. 

10.61.35 Рукми каза: Вие, пастирите, които обикаляте горите, не знаете нищо за играта 
със зарове. Тя и стрелбите със стрели са само за царе, не за такива като Теб. 

10.61.36 Така осмян от Рукми и подигран от царете, Бог Баларама бе доведен до ярост. И 
насред благоприятната сватбена церемония Той замахна с боздугана си и уби Рукми. 

10.61.37 Царят на Калинга, които се присмиваше на Бог Баларама със зъбат кикот, се 
опита да избяга, но разяреният Бог бързо го хвана на десетата му крачка и изби зъбите 
му. 

10.61.38 Осакатени от боздугана на Бог Баларама, другите царе побягнаха от страх, с 
ранени ръце, бедра и глави, и с тела облени в кръв. 

10.61.39 Когато деверът Му Рукми бе убит Бог Кришна нито се зарадва, нито се 
възпротиви, о царю, понеже се опасяваше да изложи на опасност връзките си на обич и с 
Рукмини, и с Баларама. 

10.61.40 Тогава потомците на Дашарха, предвождани от Бог Баларама, настаниха 
Анируддха и невестата Му на прекрасна колесница и заминаха от Бходжаката към 
Дварака. Приели подслон при Бог Мадхусудана, те бяха постигнали всичките си цели. 
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10.62.1 Цар Парикшит каза: Най-добрият сред Ядавите се ожени за дъщерята на 
Банасура, Уша, и в резултат на това последва голяма и страшна битка между Бог Хари и 
Бог Шанкара. Моля те, разкажи ми всичко за тази случка, о най-могъщ сред мистиците. 

10.62.2 Шукадева Госвами каза: Бана бе най-големият от стоте синове, заченати от 
великия светец Бали Махараджа, който даде като милостиня цялата земя на Бог Хари, 
когато Той се появи като Ваманадева. Банасура, роден от семето на Бали, стана велик 
поклонник на Бог Шива. Поведението му винаги заслужаваше почит, той бе щедър, 
интелигентен, почтен и твърд в обетите си. Красивият град Шонитапура бе в негова 
власт. Тъй като Бог Шива бе благоразположен към него, самите полубогове прислужваха 
на Банасура като раболепни слуги. Веднъж, докато Шива танцуваше своя танц тандава-
нритя, Бана му достави специално удоволствие, като му акомпанираше музикално с 
хилядата си ръце. 

10.62.3 Богът и господар на всички сътворени същества, състрадателното убежище на 
своите отдадени, зарадва Банасура, като му предложи да си избере благословия. Банасура 
избра да има него, Бог Шива, за пазител на града си. 

10.62.4 Банасура се бе опиянил от силата си. Един ден, докато Бог Шива стоеше до него, 
Банасура докосна лотосовите нозе на Бога със своя шлем, който блестеше като слънцето, 
и му заговори по следния начин. 

10.62.5 [Банасура каза:] О боже Махадева, покланям се на теб, духовния учител и 
господар на световете. Ти си като райско дърво, сбъдващо желанията на онези, чиито 
въжделения са неосъществени. 

10.62.6 Тези хиляда ръце, които ти ми дари, се превърнаха просто в тежко бреме. Освен 
теб, не намирам никой друг в трите свята, с когото си заслужава да се бия. 

10.62.7 Жадувайки да се сражавам със слоновете, които владеят посоките, о предвечни 
боже, аз вървях, разбивайки на пух и прах планини с ръцете си, които ме сърбяха за 
битка. Но дори тези огромни слонове побягнаха в страх. 

10.62.8 Чувайки това Бог Шива се разгневи и отвърна, "Знамето ти ще се пречупи, 
глупецо, когато се сражаваш с някой, равен на мен. Този бой ще сложи край на 
високомерието ти." 

10.62.9 Посъветван така, неинтелигентният Банасура остана доволен. После глупецът се 
прибра у дома си, о царю, да чака онова, което бе предсказал Бог Гириша: прекършването 
на юначеството му. 

10.62.10 Насън дъщерята на Бана, девицата Уша, имаше любовна среща със сина на 
Прадюмна, макар никога преди да не бе нито виждала, нито чувала за любимия си. 

10.62.11 Изгубила образа му в съня си, Уша внезапно се изправи насред приятелките си, 
плачейки: „Къде си, любими?" Тя бе силно разстроена и объркана. 

10.62.12 Банасура имаше министър, на име Кумбханда, чиято дъщеря беше Читралекха. 
Тя бе приятелка на Уша и, изпълнена с любопитство, запита дружката си. 

10.62.13 [Читралекха каза:] Кого търсиш, о девойко с хубави вежди? Какъв е този 
копнеж, който те изпълва? Досега, принцесо, не съм видяла някой мъж да се е оженил за 
теб. 
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10.62.14 [Уша отвърна:] В съня си видях един мъж с тъмносин оттенък, лотосови очи, 
жълти одежди и силни ръце. Бе такъв, че затрогваше женското сърце. 

10.62.15 Той е любимият, когото търся. След като ме накара да пия меда на устните Му, 
Той отиде нейде другаде, захвърляйки мен, пламенно копнеещата по Него, в океан от 
скръб. 

10.62.16 Читралекха каза: Аз ще излекувам скръбта ти. Където и да се намира в трите 
свята, аз ще ти доведа бъдещия ти съпруг, който открадна сърцето ти. Моля те, покажи 
ми кой е Той. 

10.62.17 С тези думи Читралекха започна да рисува прецизни картини на различните 
полубогове, гандхарви, сиддхи, чарани, паннаги, дайти, видядхари, якши и хора. 

10.62.18-19 О царю, сред хората, Читралекха нарисува образите на Вришните, 
включително на Шурасена, Анакадундубхи, Баларама и Кришна. Когато Уша видя 
рисунката на Прадюмна, тя се изчерви, а виждайки картината на Анируддха, наведе 
смутено глава и усмихната извика, "Този е! Това е Той!" 

10.62.20 Читралекха, която бе надарена с мистични сили, Го разпозна като внука на 
Кришна [Анируддха]. Мой скъпи царю, сетне тя отпътува по мистични небесни пътища 
до Дварака, града, намиращ се под закрилата на Кришна. 

10.62.21 Там намери сина на Прадюмна, Анируддха, заспал на изящно ложе. С 
йогическите си сили тя го отнесе в Шонитапура, където даде на своята приятелка Уша 
нейния любим. 

10.62.22 Когато Уша видя най-прекрасния сред мъжете, лицето й грейна от радост. Тя 
отведе сина на Прадюмна в своите лични покои, където мъж бе забранено дори да 
надзърне, и там се наслаждаваше с Него. 

10.62.23-24 Уша обожаваше Анируддха, служейки Му вярно, поднасяйки Му безценни 
одежди, наред с гирлянди, парфюми, благоухания, лампи, места за сядане и т.н. Тя му 
предлагаше също и напитки, всякакви гозби и сладки слова. Скрит в женските покои, 
Анируддха не забелязваше как отминават дните, тъй като сетивата Му бяха запленени от 
Уша, чиято любов към него нарастваше непрестанно. 

10.62.25-26 Жените пазачки, обаче, забелязаха невъзможните за сбъркване симптоми на 
романтично увлечение у Уша, която, нарушавайки обета си за девственост, се бе отдала 
на юначния Ядава и проявяваше признаците на интимно щастие. Пазачките отидоха при 
Банасура и му казаха, "О царю, забелязахме у дъщеря ти неподобаващо поведение, което 
петни репутацията на семейството й. 

10.62.27 Внимателно я охранявахме, без да напускаме постовете си, господарю, затова не 
можем да проумеем как тази девойка, която никой мъж не може дори да зърне, е била 
опозорена вътре в палата." 

10.62.28 Изключително разтревожен, научавайки за покварата на дъщеря си, Банасура 
се втурна незабавно в покоите на девойката. Там той видя гордостта на Ядавите, 
Анируддха. 

10.62.29-30 Банасура видя пред себе си самия син на Купидон, притежаващ несравнима 
красота, с тъмносин оттенък на кожата, жълти одежди, лотосови очи и силни ръце. 
Лицето Му бе разхубавено от сияйни обеци и коси, а също и от усмихнати погледи. Докато 
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седеше срещу прекрасната си любима, играейки с нея на зарове, на гръдта Му висеше 
гирлянд от пролетни жасмини, който бе поръсен с прашеца кункума от гръдта й, когато я 
бе прегръщал. Банасура бе поразен от тази гледка. 

10.62.31 Като видя Банасура да влиза с множество въоръжени пазачи, Анируддха вдигна 
стоманения си боздуган и се изправи решително, готов да удари всеки, който го атакува. 
Приличаше на самото олицетворение на смъртта с жезъла на наказанието в ръка. 

10.62.32 Докато пазачите Го заобикаляха от всички страни, опитвайки се да Го заловят, 
Анируддха започна да ги поваля както водачът на стадо глигани отблъсква кучета. 
Стремейки се да запазят живота си, пазачите побягнаха от палата под ударите Му, с 
разбити глави, бедра и ръце. 

10.62.33 Ала въпреки че Анируддха поваляше армията на Бана, могъщият син на Бали Го 
залови с мистичните въжета нага-паша. Когато Уша научи за залавянето на Анируддха, тя 
потъна в мъка и угнетеност и зарида с преливащи от сълзи очи. 
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10.63.1 Шукадева Госвами каза: О потомъко на Бхарата, като не Го видяха да се завръща, 
близките на Анируддха не спираха да скърбят през четирите месеца на дъждовния сезон. 

10.63.2 След като научиха от Нарада вестите за постъпките на Анируддха и за Неговото 
залавяне, Вришните, които обожаваха Бог Кришна като свое лично божество, отидох в 
Шонитапура. 

10.63.3-4 Начело с Бог Баларама и Бог Кришна, вождовете на клана Сатвата — 
Прадюмна, Сатяки, Гада, Самба, Сарана, Нанда, Упананда, Бхадра и останалите — събраха 
армия от дванадесет дивизии и обсадиха столицата на Банасура, обграждайки града от 
всички страни. 

10.63.5 Банасура се изпълни с гняв като ги видя да съсипват парковете в предградията 
на столицата му, крепостните валове, наблюдателните кули и портите, и излезе насреща 
им със също толкова грамадна войска. 

10.63.6 Бог Рудра, придружен от своя син Картикея и от Праматхите, пристигна, яхнал 
Нанди, своя бик, за да се сражава с Баларама и Кришна на страната на Бана. 

10.63.7 Последва поразителна, гръмовна, караща косите да настръхват битка, в която 
Бог Кришна мереше сили с Бог Шанкара, а Прадюмна – с Картикея. 

10.63.8 Бог Баларама се сражаваше с Кумбханда и Купакарна, Самба – със сина на Бана, а 
Сатяки – с Бана. 

10.63.9 Брахма и останалите управляващи полубогове, наред със сиддхите, чараните и 
великите мъдреци, както и гандхарвите, апсарите и якшите до един надойдоха със 
своите звездолети, за да гледат. 

10.63.10-11 С островърхи стрели, пуснати от Своя лък Шарнга, Бог Кришна отблъсна 
разните придружители на Бог Шива— бхути, праматхи, гухяки, дакини, ятудхани, ветали, 
винаяки, прети, мати, пишачи, кушманди и брахма-ракшаси. 

10.63.12 Бог Шива, който носи тризъбец, пусна различни оръжия по Бог Кришна, 
притежателя на лъка Шарнга. Но Бог Кришна ни най-малко не се обърка: Той 
неутрализира всички тези оръжия с подобаващи контра-оръжия. 

10.63.13 Бог Кришна противодейства на брахмастрата с друга брахмастра, на 
оръжието-вихър с оръжието-планина, на оръжието-огън с оръжието-дъжд, а на личното 
оръжие на Бог Шива пашупата със собственото си лично оръжие, нараянастра. 

10.63.14 След като обърка Бог Шива, като го накара да се прозява с оръжието на 
прозявките, Бог Кришна продължи да поразява армията на Банасура със Своя меч, 
боздуган и стрели. 

10.63.15 Бог Картикея бе обезсърчен от пороя стрели, които лееше Прадюмна от всички 
страни, затова побягна от бойното поле на своя паун, докато кръвта течеше от 
крайниците му. 

10.63.16 Кумбханда и Купакарна, изтерзани от боздугана на Бог Баларама, паднаха 
мъртви. Когато войниците на двамата демони видяха, че предводителите им са мъртви, 
те се разпиляха във всички посоки. 
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10.63.17 Банасура бе бесен, виждайки, че цялата му военна мощ е разпокъсана. 
Изоставяйки битката си със Сатяки, той препусна през полесражението на колесницата 
си и атакува Бог Кришна. 

10.63.18 Възбуден до полуда от сражението, Бана едновременно опъна тетивата на 
всичките си петстотин лъка, поставяйки по две стрели на всеки. 

10.63.19 Бог Хари разсече едновременно всеки един от лъковете на Банасура, като в 
същото време повали колесничаря, колесницата и конете му. След това Богът протръби с 
раковината си. 

10.63.20 Точно тогава майката на Банасура, Котара, желаейки да спаси живота на сина 
си, се появи гола и рошава пред Бог Кришна. 

10.63.21 Бог Гадаграджа извърна лице, за да не гледа голата жена, а Банасура — останал 
без колесница и със строшен лък — използва възможността да избяга в града си. 

10.63.22 След като последователите на Бог Шива бяха отблъснати Шива-джвара, който 
имаше три глави и три крака, излезе напред, за да атакува Бог Кришна. Докато 
приближаваше, Шива-джвара сякаш изгаряше всичко в десетте посоки. 

10.63.23 Виждайки това олицетворено оръжие да приближава, Бог Нараяна на свой ред 
освободи собственото си олицетворено трескаво оръжие, Вишну-джвара. Тогава Шива-
джвара и Вишну-джвара започнаха да се сражават един с друг. 

10.63.24 Надмогнат от силата на Вишну-джвара, Шива-джвара ревеше от болка. Без да 
намира убежище никъде, уплашеният Шива-джвара се обърна към Бог Кришна, 
господаря на сетивата, с надежда да намери подслон у Него. Така той с допрени длани 
започна да възславя Бога. 

10.63.25 Шива-джвара каза: Покланям се на Теб, който притежаваш неизброими енергии, 
Върховни Боже, Свръхдуша на всички същества. Ти имаш чисто и съвършено съзнание и 
си причината за космичното сътворение, поддържане и разрушение. Съвършено 
умиротворен, Ти си Абсолютната Истина, за която индиректно говорят Ведите. 

10.63.26 Времето, съдбата, кармата, джива и нейните наклонности, фините материални 
елементи, материалното тяло, жизненият дъх, фалшивото его, различните сетива; както 
и съвкупността от всичко това, отразена във финото тяло на живото същество — всичко 
това съставлява Твоята материална илюзорна енергия, мая - един безкраен цикъл, 
какъвто е семето и растението. Приемам подслон в Теб, който си обратното на тази мая. 

10.63.27 С различни намерения Ти изпълняваш забавления, за да поддържаш 
полубоговете, светците и принципите на религията в този свят. В тези забавления Ти 
убиваш освен това онези, които са кривнали от правия път и живеят чрез насилие. В 
действителност, настоящата ти инкарнация е предназначена да облекчи бремето на 
земята. 

10.63.28 Аз съм измъчван от жестоката сила на Твоето ужасно трескаво оръжие, което е 
студено, и въпреки това изгаря. Всички въплътени души са обречени на страдание, 
докато остават обвързани от материални стремежи, като по такъв начин се противят да 
служат в Твоите нозе. 
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10.63.29 Върховният Бог каза: О триглави, доволен съм от теб. Нека страхът ти от Моето 
трескаво оръжие бъде разсеян и нека всеки, който си припомня нашият разговор тук да 
няма причини да се бои от теб. 

10.63.30 Като чу тези думи, Махешвара-джвара се поклони пред непогрешимия Бог и си 
отиде. Ала тогава се появи Банасура, препускайки на колесницата си, за да се сражава с 
Бог Кришна. 

10.63.31 Носейки всевъзможни оръжия в хилядата си ръце, о царю, ужасяващо 
разгневеният демон изстреля множество стрели по Бог Кришна, притежателят на 
оръжието диск. 

10.63.32 Докато Бана продължаваше да мята оръжия по Него, Върховният Бог започна да 
отсича с острата си като бръснач чакра ръцете на Банасура, като да бяха клони на дърво. 

10.63.33 Бог Шива изпита състрадание към своя предан Банасура, чиито ръце падаха 
отсечени, затова се приближи към Бог Чакраюдха (Кришна) и му каза следното. 

 10.63.34 Шри Рудра каза: Ти единствен си Абсолютната Истина, върховната светлина, 
загадката, скрита в звуковото проявление на Абсолюта. Онези, чиито сърца са 
неопетнени, могат да Те видят, защото Ти си незамърсен като небето. 

10.63.35-36 Небето е Твоят пъп, огънят е лицето Ти, водата – Твоето семе, а раят – 
главата Ти. Основните посоки са Твоят слух, билките са космите по тялото Ти, а 
дъждоносните облаци са Твоите коси. Земята е Твоето стъпало, луната е умът Ти, а 
слънцето – взорът Ти, докато Аз съм Твоето его. Океанът е Твоят стомах, Индра е ръката 
Ти, Бог Брахма е Твоята интелигентност, праотците на човечеството са Твоите гениталии, 
а религията е сърцето Ти. Ти наистина си изначалният пуруша, творецът на световете 

10.63.37 Настоящото Ти спускане в материалния свят, о господарю на неограниченото 
могъщество, е предназначено да поддържа принципите на справедливостта и да 
облагодетелства цялата вселена. Ние полубоговете, до един зависими от Твоята милост и 
власт, създаваме седемте планетарни системи. 

10.63.38 Ти си изначалната личност, втори като Теб няма, трансцендентален и 
себепроявен. Непороден от нищо, Ти си причината на всичко, и си най-върховният 
господар. При все това Ти биваш възприеман в контекста на промените на материята, 
извършвани от Твоята илюзорна енергия — промени, които Ти допускаш, за да могат 
различните материални качества напълно да се проявят. 

10.63.39 О всемогъщи, точно както слънцето, въпреки че е скрито в облак, озарява и 
облака, и всички останали видими обекти, така и Ти, макар и скрит от материалните 
качества, оставаш себеозарен и по такъв начин разкриваш всички тези качества, наред с 
живите същества, които ги притежават. 

10.63.40 С объркана от Твоята мая интелигентност, напълно привързани към деца, жена, 
дом и т.н, хората, потънали в океана на материалното страдание, понякога се издигат до 
повърхността, а понякога потъват надолу. 

10.63.41 Онзи, който е постигнал тази човешка форма на живот като дар от Бога, ала при 
все това пропуска да контролира сетивата си и да почита Твоите нозе, със сигурност 
заслужава съжаление, понеже просто заблуждава себе си. 
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10.63.42 Онзи смъртен, който отхвърля Теб — своя истински Аз, най-скъпия си приятел 
и Бог — в името а сетивните обекти, чиято природа е тъкмо обратната, отхвърля нектара, 
а вместо това пие отрова. 

10.63.43 Аз, Бог Брахма, останалите полубогове и чистосърдечните мъдреци до един сме 
се отдали с цялото си сърце на Теб, нашата свидна Душа и Господ. 

10.63.44 Нека обожаваме Теб, Върховния Бог, за да се избавим от материалния живот. Ти 
си поддръжникът на вселената и причината за нейното сътворение и унищожение. 
Еднакво разположен и съвършено умиротворен, Ти си истинският приятел, Душата и 
обожаемият Господ. Ти си единствен и втори като Тебе няма, убежище за всички светове 
и всички души. 

10.63.45 Този Банасура е мой скъп и верен последовател и аз съм го дарил със свобода от 
страха. Затова, мой Господи, моля Те, дай му милостта си, точно както прояви милост към 
Прахлада, господаря на демоните. 

10.63.46 Върховният Бог каза: Скъпи ми господине, за твое удоволствие несъмнено 
трябва да постъпя така, както ме молиш. Напълно съм съгласен с твоите заключения. 

10.63.47 Няма да погубя демоничния син на Вирочани, защото обещах на Прахлада 
Махарадж, че няма да убивам никой от потомците му. 

10.63.48 За да сломя фалшивата гордост на Банасура отрязах ръцете му. И погубих 
могъщата му армия, защото се бе превърнала в бреме за земята. 

10.63.49 Този демон, който все още има четири ръце, ще бъде избавен от старост и 
смърт, и ще ти служи като един от основните ти придружители. Така че при всички 
положения няма от какво да се бои. 

10.63.50 Постигайки по този начин избавление от страха, Банасура поднесе почитания 
на Бог Кришна, покланяйки Му се доземи. После Бана качи Анируддха и булката му на 
тяхната колесница и ги доведе пред Бога. 

10.63.51 Тогава Бог Кришна постави начело Анируддха и Неговата невяста, и двамата 
красиво нагиздени с изящни одежди и накити, и ги обгради с цялата военна дивизия. 
Сетне Бог Кришна се сбогува с Бог Шива и отпътува. 

10.63.52 След това Богът влезе в Своята столица. Градът бе пищно украсен със знамена и 
триумфални арки, а улиците и кръстовищата бяха напръскани с вода. Под звуците на 
раковини, анаки и барабани дундубхи, роднините на Бога, брахманите и народът излязоха 
напред, за да Го поздравят с почит. 

10.63.53 Онзи, който става рано сутрин и си спомня победата на Бог Кришна в битката с 
Бог Шива, никога няма да срещне поражение. 
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10.64.1 Шри Бадараяни каза: О царю, един ден Самба, Прадюмна, Чару, Бхану, Гада и 
други млади момчета от династията Яду отидоха в една малка горичка да поиграят.  

10.64.2 След като играха дълго време, те ожадняха. Търсейки вода, те надникнаха в един 
пресъхнал кладенец и видяха там едно странно създание.  

10.64.3 Момчетата бяха удивени при вида на това създание - гущер, който приличаше на 
могила. Те се съжалиха над него и се опитаха да го повдигнат и извадят от кладенеца.  

10.64.4 Вързаха попадналия в капана гущер с кожени каиши, а сетне и с плетени въжета, 
но при все това не успяха да го повдигнат. Затова отидоха при Бог Кришна и 
превъзбудено Му разказаха за създанието.  

10.64.5 Лотосоокият Върховен Бог, поддръжникът на вселената, отиде до кладенеца и 
видя гущера. Тогава, с лявата си ръка, Той лесно го повдигна и го извади.  

10.64.6 Докоснато от ръката на прославения Върховен Бог, съществото веднага изостави 
облика си на гущер и прие образа на обитател на рая. Тялото му беше с красив цвят на 
разтопено злато, а той беше украсен с прекрасни накити, дрехи и гирлянди.  

10.64.7 Бог Кришна разбра ситуацията, но за да осведоми обикновените хора, Той запита 
следното: “Кой си ти, о щастливецо? Виждайки превъзходния ти облик, Аз мисля, че ти 
несъмнено си някой издигнат полубог.  

10.64.8 “Заради какви минали действия си поставен в това положение? Изглежда, че не 
си заслужавал такава участ, о добра душа. Ние горим от желание да узнаем за теб, затова 
моля те ни разкажи за себе си ако мислиш, че сега е подходящото време и място за това.”  

10.64.9 Шукадева Госвами каза: Запитан така от Кришна, който има неизброими форми, 
царят, чийто шлем сияеше като слънцето, се поклони пред Бог Мадхава и отвърна 
следното.  

10.64.10 Цар Нрига каза: "Аз съм цар, известен като Нрига, синът на Икшваку. Вероятно, 
Господи, Ти си чул за мен, когато са изброявали щедрите люде.  

10.64.11 Как е възможно нещо да не знаеш, о Господарю? Твоето виждане е 
необезпокоявано от времето и Ти си свидетел на мислите на всички живи същества. 
Въпреки това, понеже ми заповяда, аз ще говоря.  

10.64.12 Аз раздадох като милостиня толкова крави, колкото зрънца пясък има по 
земята, звезди в небесата или капчици в дъжда.  

10.64.13 Млади, кафяви крави, с пълни вимета и отлично възпитани, красиви и надарени 
с всички добри качества, всичките придобити по честен начин, с позлатени рога, 
посребрени копита и украшения от фини, извезани платове и гирлянди – ето такива бяха 
кравите, заедно с теленцата им, които аз раздадох като подаяние.  

10.64.14-15 Най-напред аз почетох брахманите, които щяха да получат моята 
милостиня, като ги украсих с изящни накити. Тези най-издигнати брахмани, чиито 
семейства бяха в нужда, бяха млади и притежаваха отличен нрав и качества. Те бяха 
посветени на истината, прочути заради аскетизма си, извънредно изучени във 
ведическите писания и свети в поведението си. Раздадох им крави, земя, злато и къщи, 
заедно с коне, слонове и моми за женене с прислужнички, както и сусам, сребро, 
прекрасни ложета, облекло, скъпоценности, мебели и колесници. В допълнение аз 
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извърших ведически жертвоприношения и изпълнявах различни действия за 
благополучието на всички.   

10.64.16 Веднъж една крава, която принадлежеше на един първокласен брахмана, се 
загуби и влезе отново в моето стадо. Без да знам за това, аз дадох тази крава като 
милостиня на друг брахмана.  

10.64.17 Когато първият собственик на кравата видя, че я отвеждат, той каза, „Тя е моя!” 
Вторият брахмана, който я бе приел като дар, отвърна, „Не, моя е! Нрига я даде на мен.”  

10.64.18 Докато двамата брахмани спореха, като всеки се опитваше да постигне целта си, 
те дойдоха при мен. Единият от тях рече, “Ти ми даде тази крава,” а другият каза, “Но ти я 
открадна от мен.” Чувайки това, аз бях объркан.  

10.64.19-20 Попаднал в ужасна дилема, засягаща дълга ми в тази ситуация, аз смирено и 
настойчиво умолявах и двамата брахмани: “Ще ви дам по сто хиляди от най-добрите 
крави в замяна на тази. Моля ви върнете ми я. Вие самите трябва да сте милостиви към 
мен, вашия слуга. Аз не осъзнавах какво върша. Моля ви, избавете ме от това трудно 
положение или със сигурност ще пропадна в отвратителен ад.”  

10.64.21 Сегашният собственик на кравата каза, “Не искам нищо в замяна на тази крава, 
о царю,” и си отиде. Другият брахмана заяви, “Аз не искам дори десет хиляди пъти повече 
крави,” и също се отдалечи.  

10.64.22 О Боже на боговете, о Господарю на вселената, служителите на Ямараджа се 
възползваха от така създалата се ситуация и по-късно ме отведоха в неговата обител. Там 
самият Ямарадж ме запита.  

10.64.23 [Ямараджа каза:] Мой скъпи царю, кое искаш да изпиташ първо – резултатите 
от своите грехове или тези от благочестивите си дейности? В действителност, аз не 
виждам край на преданата благотворителност, която си извършвал, нито на съответното 
наслаждение, което те очаква на сияйните райски планети.  

10.64.24 Аз отвърнах, “Най-напред, господарю мой, нека изстрадам моите греховни 
реакции,” а Ямараджа рече, “Тогава падни!” Аз веднага пропаднах и докато падах видях 
как се превръщам в гущер, о господарю.  

10.64.25 О Кешава, като Твой слуга аз бях отдаден на брахманите и щедър към тях, и 
винаги копнеех да Те видя. Затова и до сега не съм забравил [своя минал живот].  

10.64.26 О всемогъщи, как така очите ми Те виждат пред мен? Ти си Върховната Душа, 
върху която великите майстори на мистичната йога могат да медитират с пречистените 
си сърца само като си служат с духовното виждане от Ведите. Тогава как, о 
трансцедентални Господи, аз мога директно да Те видя, след като моят разум е заслепен 
от тежките тегоби на материалния живот? Само човек, който е приключил с 
материалното оплитане в този свят, ще може да е способен да Те зърне.  

10.64.27-28 O Девадева, Джаганнатха, Говинда, Пурушоттама, Нараяна, Хришикеша, 
Пуняшлока, Ачюта, Авяя! О Кришна, моля Те позволи ми да се отправя към света на 
полубоговете. Където и да живея, о господарю мой, нека умът ми винаги се подслонява в 
Твоите нозе.  



10.64.29 .. 10.64.41 Шримад Бхагаватам, Песен 10 

304 

 

10.64.29 Отдавам отново и отново своите почитания на Теб, Кришна, сина на Васудева. 
Ти си източникът на всички същества, Върховната Абсолютна Истина, притежаващият 
безгранични енергии, господарят на всички духовни процеси."  

10.64.30 След като каза това, Махараджа Нрига обиколи Бог Кришна и докосна с 
короната си нозете Му. Щом получи разрешение да тръгне, пред погледите на всички 
присъстващи цар Нрига се качи на прекрасен въздушен кораб.  

10.64.31 Върховната Божествена Личност – Бог Кришна, синът на Деваки - който е 
особено предан на брахманите, и който въплъщава същината на религията, тогава 
заговори на Своите лични придружители и така даде наставления на царската класа като 
цяло.  

10.64.32 [Бог Кришна каза:] "Колко мъчно смилаема е собствеността на брахмана, дори 
когато леко й се наслаждава и то някой, който е по-могъщ от огъня! Какво да говорим 
тогава за царете, които се опитват да й се наслаждават, въобразявайки си, че са 
господари. 

10.64.33 Аз не смятам халахала за истинска отрова, защото за нея има противоотрова. Но 
собствеността на брахмана, преминала в чужди ръце, може наистина да се нарече отрова, 
защото тя няма противоотрова в този свят.  

10.64.34 Отровата убива само този, който я е погълнал, а обикновеният пожар може да 
бъде потушен с вода. Но пожарът, причинен от дървените подпалки на собствеността на 
брахмана, изгаря до корен целия род на крадеца.  

10.64.35 Ако човек се наслаждава на собствеността на брахмана, без да е получил 
съответно позволение, това имущество унищожава три поколения от семейството му. Но 
ако я отнеме насила или накара правителството или други външни страни да го 
подпомогнат да я придобие, тогава десет поколения от неговите предци и десет 
поколения от неговите потомци ще бъдат унищожени до един.  

10.64.36 Членовете на царския орден, заслепени от разкоша и богатството си, не успяват 
да предвидят собственото си падение. Копнеейки по детински да се наслаждават на 
имуществото на брахмана, те всъщност копнеят да отидат в ада.   

10.64.37-38 За толкова години, колкото прашинки са докоснати от сълзите на щедри 
брахмани, които имат зависещи от тях семейства и чиято собственост е открадната, 
необуздани царе, които завземат собствеността на брахмана се пекат, ведно с царските 
им семейства, в ада, известен като Кумбхипака.  

10.64.39 Независимо дали е негов собствен дар или нечий друг, човек, който краде 
имущество на брахмана, ще се ражда като червей в изпражнения в продължение на 
шестдесет хиляди години.  

10.64.40 Аз не желая богатството на брахманите. Онези, които страстно го желаят, 
скъсяват продължителността на живота си и срещат поражение. Те губят царствата си и 
стават змии, които безпокоят другите.  

10.64.41 Мои скъпи последователи, никога не се отнасяйте грубо с учен брахмана, дори и 
да е прегрешил. Дори физически да ви напада или повторно да ви проклина, винаги 
продължавайте да му поднасяте почитанията си.  
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10.64.42 Точно както аз винаги внимателно се покланям на брахманите, така и всички 
вие трябва да им се покланяте. Аз ще накажа всеки, който действа другояче.  

10.64.43 Когато някой открадне собствеността на брахмана, дори и несъзнателно, тази 
личност със сигурност ще пропадне, както е станало с Нрига заради кравата на брахмана."  

10.64.44 След като напътства по този начин жителите на Дварака, Бог Мукунда, който 
пречиства всички светове, влезе в палата си.  
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10.65.1 Шукадева Госвами каза: О най-добър сред Куру, веднъж, копнеейки да посети 
доброжелателните си приятели, Бог Баларама се качи на колесницата си и отпътува за 
Нанда Гокула. 

10.65.2 След като дълго бяха страдали от мъките на раздялата, пастирите и техните 
съпруги прегърнаха Бог Баларама. После Богът поднесе почитания на родителите си, а те 
радостно го поздравиха с молитви. 

10.65.3 [Нанда и Яшода се молеха:] "О потомъко на Дашарха, о господарю на вселената, 
дано Ти и по-малкият Ти брат Кришна винаги ни закриляте." С тези думи те повдигнаха 
Шри Баларама в скута си, прегърнаха Го и Го намокриха със сълзите от очите си. 

10.65.4-6 След това Бог Баларама подобаващо почете възрастните пастири, а по-младите 
до един Го поздравиха с уважение. Той ги посрещна всичките с усмивки, ръкостискания и 
т.н, обръщайки се лично към всеки в съответствие с възрастта, дълбочината на 
приятелството и семейните взаимоотношения. После, след като си почина, Богът седна 
удобно и всички се събраха около Него. С гласове, трептящи от обич към Него, пастирите, 
които бяха посветили всичко на лотосоокия Кришна, запитаха за здравето на своите 
близки [в Дварака], а Баларама на Свой ред ги разпита за тяхното благополучие. 

10.65.7 [Пастирите казаха:] О Рама, добре ли са всичките ни родственици? Всички вие, 
заедно със съпругите и децата си, спомняте ли си още за нас, о Рама? 

10.65.8 Голямо щастие е за нас, че порочният Камса бе убит, а свидните ни роднини - 
освободени. Щастливи сме също и че нашите близки погубиха и победиха своите врагове, 
и намериха пълна сигурност в голямата крепост. 

10.65.9 [Шукадева Госвами продължи:] Поласкани, че лично срещат Бог Баларама, 
младите гопи се усмихнаха и Го запитаха, "Живее ли щастливо Кришна, любимецът на 
градските жени? 

10.65.10 Помни ли членовете на семейството си, особено баща си и майка си? Смяташ ли, 
че Той ще се върне поне веднъж да види Своята майка? И дали силноръкият Кришна си 
спомня служенето, което вие винаги Му отдавахме? 

10.65.11-12 "О потомъко на Дашарха, заради Кришна ние изоставихме своите майки, 
бащи, братя, съпрузи, деца и сестри, макар че тези семейни връзки са много трудни за 
прекъсване. Но сега, о Господи, същият този Кришна внезапно ни изостави и си замина, 
прекъсвайки всички връзки на обич с нас. При все това, как би могла някоя жена да не 
вярва на обещанията Му? 

10.65.13 "Как могат интелигентните градски жени да се доверят на думите на някого, 
чието сърце е толкова непостоянно и който е такъв неблагодарник? Ала те няма как да не 
Му вярват, защото Той говори така омайно и красивите Му усмихнати погледи пробуждат 
сластта им. 

10.65.14 За какво изобщо си правим труда да говорим за Него, скъпи гопи? Моля ви, нека 
обсъждаме нещо друго. Щом Той прекарва времето си без нас, така и ние ще прекарваме 
своето [без Него]." 

10.65.15 Изричайки тези думи, младите пастирки си спомниха смеха на Бог Шаури, 
приятните Му разговори с тях, привлекателните Му погледи, походката Му и любовните 
Му прегръдки. Тогава заплакаха. 
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10.65.16 Върховният Бог Баларама, всепривличащият, който умееше да внася помирение 
по всякакви начини, утеши гопите, като им предаде поверителното послание, което Бог 
Кришна им бе изпратил по Него. Това послание дълбоко трогна сърцата на гопите. 

10.65.17 Бог Баларама, Божествената Личност, остана там през двата месеца Мадху и 
Мадхава, а през нощите дари Своите приятелки пастирки с интимна наслада. 

10.65.18 В компанията на безчет жени, Бог Баларама се наслаждаваше в една градина, 
недалеч от Ямуна. Тази градина бе окъпана в лъчите на лунната светлина и бе милвана от 
бриза, донасящ аромата на цъфтящи нощем лотоси. 

10.65.19 Изпратен от полубога Варуна, божественият ликьор варуни течеше от хралупата 
на едно дърво и правеше цялата гора дори още по-уханна със сладкия си мирис. 

10.65.20 Вятърът донесе до Баларама аромата на този порой от сладък ликьор и когато 
го вдъхна, Той отиде [при дървото], където започна да пие заедно с другарките си. 

10.65.21 Докато гандхарвите възпяваха славата Му, Бог Баларама се наслаждаваше всред 
прекрасната група от млади жени. Той приличаше на слона на Индра, царствения 
Аиравата, който се забавлява в компанията на слоници. 

10.65.22 В това време в небесата отекваха барабани, гандхарвите радостно сипеха дъжд 
от цветя, а великите мъдреци възславяха героичните дела на Бог Баларама. 

10.65.23 Докато възпяваха подвизите Му, Бог Халаюдха скиташе като пиян из горите 
заедно с приятелките си, а очите Му шареха, замаяни от алкохола. 

10.65.24-25 Опиянен от радост, Бог Баларама се гиздеше с цветни гирлянди, 
включително и с прославените вайджаянти. Той носеше само една обеца, а капчици пот 
украсяваха усмихнатото Му лотосово лице като снежинки. Тогава Богът повика река 
Ямуна, за да си играе във водите й, обаче тя пренебрегна заповедта Му, мислейки Го за 
пиян. Това разгневи Баларама и Той започна да влачи реката с върха на Своя плуг. 

10.65.26 [Бог Баларама каза:] О грешнице, която Ме пренебрегна, ти не идваш, когато те 
викам, а вместо това се движиш по собствените си прищевки. Затова с върха на плуга си 
ще те докарам тук на стотици потоци! 

10.65.27 [Шукадева Госвами продължи:] Сгълчана така от Бога, о царю, уплашената 
речна богиня Ямуна дойде и падна в лотосовите нозе на Шри Баларама, скъпият потомък 
на династията Яду. Разтреперана, тя се обърна към Него със следните думи. 

10.65.28 [Богинята Ямуна каза:] Рама, Рама, о силноръки! Аз изобщо не познавам 
могъществото ти. С една мъничка частица от себе си, Ти поддържаш земята, о господарю 
на вселената. 

10.65.29 Господарю мой, моля Те, освободи ме. О душа на вселената, аз не разбрах 
позицията Ти на Върховен Бог, ала сега Ти се отдавам, а Ти си винаги благоразположен 
към Своите предани. 

10.65.30 [Шукадева Госвами продължи:] Тогава Бог Баларама освободи Ямуна и, като 
царя на слоновете със своята свита от слоници, влезе във водите на реката със Своите 
спътнички. 
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10.65.31 Богът се наигра във водите до пълно удовлетворение, а когато излезе, Богинята 
Канти Му подари сини одежди, скъпи накити и сияйна огърлица. 

10.65.32 Бог Баларама се облече в сините премени и си сложи златната огърлица. 
Помазан с благоухания и красиво нагизден, Той беше прекрасен като царствения слон на 
Индра. 

10.65.33 Дори и днес, о царю, човек може да види как Ямуна тече в множество канали, 
създадени, когато е била влачена от безкрайно могъщия Бог Баларама. Така тя показва 
Неговата мощ. 

10.65.34 Ето как за Бог Баларама всички нощи преминаха като една докато Той се 
наслаждаваше във Вриндавана, с ум, омаян от изключителното очарование и красота на 
девойките от Враджа. 
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10.66.1 Шукадева Госвами каза: О царю, докато Бог Баларама бе далеч на посещение в 
селото на Нанда във Враджа, владетелят на Каруша глупаво мислеше: "Аз съм 
Върховният Господ, Вāсудева" и прати вестоносец до Бог Кришна. 

10.66.2 Паундрака се окуражи от ласкателствата на наивните хора, които му казваха: "Ти 
си Вāсудева, Върховният Господар на вселената, който сега слезе на Земята." По този 
начин той си представяше, че е непогрешимият Върховен Бог. 

10.66.4 Пристигайки в Дварака, пратеникът намери лотосоокия Кришна в тронната зала 
и предаде посланието на царя на всемогъщия Бог. 

10.66.3 Така глуповатият цар Паундрака прати човек до неразгадаемия Бог Кришна в 
Дварака. Паундрака се държеше точно като неинтелигентно дете, за което другите деца 
се преструваха, че е цар. 

10.66.5 [От името на Паундрака пратеникът каза:] Аз съм единственият Господ Вāсудева 
и няма друг. Аз съм този, който е слязъл в този свят, за да покаже милост към живите 
същества. Затова се откажи от фалшивото Си име. 

10.66.6 O Сатвата, откажи се от личните ми символи, които от глупост носиш, и ела при 
мен за подслон. Откажеш ли, тогава ще трябва да се биеш с мен. 

10.66.7 Шукадева Госвами каза: Цар Уграсена и другите членове на събранието се 
засмяха шумно, когато чуха тези празни хвалебствия на неинтелигентния Паундрака. 

10.66.8 След като се наслади на шегите на събранието, Върховният Бог каза на 
пратеника [да предаде съобщение на господаря си:] "Глупако, Аз наистина ще използвам 
оръжията, които ти похвали по този начин. 

10.66.9 "Когато легнеш мъртъв, глупако, с лице, накълвано от лешояди, чапли и птици 
вата, ще се превърне в приют на кучета." 

10.66.10 Когато Богът отговори по този начин, пратеникът предаде обидния отговор на 
господаря си в неговата цялост. След това Бог Кришна приготви колесницата Си и отиде в 
околностите на Каши. 

10.66.11 Докато наблюдаваше подготовката на Бог Кришна за битка, могъщият воин 
Паундрака бързо излезе от града с две пълни военни дивизии. 

10.66.12-14 Приятелят на Паундрака, царят на Каши, го последва, о царю, пазейки тила 
му с три дивизии акшаухини. Бог Кришна видя, че Паундрака носи собствените Му 
отличителни знаци като раковина, диск, меч и боздуган, а също и имитации на лъка 
Шарнга и знака Шриватса. Притежаваше копие на скъпоценния камък Каустубха, бе 
украсен с гирлянд от горски цветя и бе облечен в горни и долни дрехи от фина жълта 
коприна. Неговото знаме бе с емблемата на Гаруда и носеше скъпоценна корона и 
блестящи обеци с форма на акули. 

10.66.15 Бог Хари се засмя от сърце, когато видя как царят беше облечен в пълна 
имитация на собственият му външен вид, точно както актьор на сцена. 

10.66.16 Враговете на Бог Хари го нападнаха с тризъбци, боздугани, бухалки, пики, 
ришти, бодливи острия, копия, мечове, брадви и стрели. 
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10.66.17 Но Бог Кришна яростно отвърна на удара по армията на Паундрака и 
Кашираджа, която се състоеше от слонове, колесници, конница и пехота. Богът 
поразяваше враговете си със Своя боздуган, меч, диска Сударшана и стрелите си, както 
огънят на унищожението поразява различните видове същества в края на една 
космическа епоха. 

10.66.18 Бойното поле, осеяно с разчленени колесници, коне, слонове, хора, мулета и 
камили, които бяха нарязани на парчета от диска на Бога, сияеше като страшната 
площадка на Бог Бхутапати, достaвяйки наслада на мъдрите. 

10.66.19 Бог Кришна се обърна към Паундрака: "Скъпи ми Паундрака, оръжията за които 
ти говореше чрез своя пратеник, пускам сега към теб. 

10.66.20 O глупако, сега ще те накарам да се откажеш от Моето име, което ти лъжливо си 
присвои. Със сигурност бих приел подслон у теб, ако не желаех да се бия с теб. 

10.66.21 Присмивайки се на Паундрака по този начин, Бог Кришна унищожи 
колесницата му с острите си стрели. После Богът му отсече главата с диска Сударшана, 
точно както Бог Индра отсича планински връх с гръмотевичното си оръжие. 

10.66.22 Със стрелите си Бог Кришна отряза и главата на Кашираджа, като я изпрати да 
полети към град Каши както лотосов цвят, подхвърлян от вятъра. 

10.66.23 Като уби по този начин завистливия Паундрака и неговият съюзник, Бог 
Кришна се завърна в Дварака. На влизане в града, сиддхите на небето възпяваха 
безсмъртната Му, нектарна слава. 

10.66.24 Чрез постоянната си медитация върху Върховния Бог, Паундрака бе изоставил 
всичките си материални привързаности. Действително, от имитиране на Бог Кришна, о 
царю, той в крайна сметка бе станал Кришна осъзнат. 

10.66.25 Виждайки глава украсена с обеци, при портата на царския дворец, там 
присъстващите хора бяха озадачени. Някои от тях попитаха: "Какво е това?" а други 
казаха: "Това е глава, но чия е?" 

10.66.26 Скъпи мой царю, когато познаха, че това е главата на техният цар - господаря на 
Каши - цариците му, синовете и другите роднини, заедно с всички граждани на града, 
заплакаха жално: "Уви, ние сме убити! Господарю мой, господарю мой! " 

10.66.27-28 След като царският син Судакшина извърши всички задължителни ритуали 
по погребението на баща си, той реши: "Само ако погубя убиеца на баща ми мога да 
отмъстя за смъртта му." Така щедрият Судакшина, заедно със своите свещенослужители , 
започна да обожава Бог Махешвара с голямо внимание. 

10.66.29 Удовлетворен от обожанието, могъщият Бог Шива се появи на свещеното място 
Авимукта и предложи на Судакшина да си избере благословии. Принцът избра за своя 
благословия средство, с което да погуби убиеца на баща си. 

10.66.30-31 Бог Шива му каза: "Придружен от брамините, служи на огъня Дакшинагни - 
първият свещенослужител - следвайки предписанията на ритуала абхичара. Тогава 
огънят Дакшинагни, заедно с много праматхи, ще изпълни твоето желание, ако го 
насочиш срещу някой, който е враждебен към брамините." Така инструктиран, 
Судакшина спази стриктно ритуалните обети и призова абхичара срещу Бог Кришна. 
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10.66.32-33 Тогава огънят се надигна от олтарния ров, приемайки формата на 
изключително страшен, гол човек. Брадата на огненото съществото и кичурите му бяха 
като разтопена мед, а очите му излъчваха пламнали горещи сажди. Лицето му 
изглеждаше още по-страшно с острите си зъби и ужасните си сключени и сбърчени 
вежди. Като облиза ъгълчетата на устата си с език, демонът поклати пламналият си 
тризъбец. 

10.66.34 Изправено чудовището бе високо колкото палмово дърво и препускаше към 
Дварака в компанията на призрачни духове, разтърсвайки земята и изгаряйки света във 
всички посоки. 

10.66.35 Виждайки приближаването на огнения демон, създаден от ритуала абхичара, 
жителите на Дварака бяха поразени от страх като животни ужасени от горски пожар. 

10.66.36 Отчаян от страх, народът извика към Бога, Върховната Личност, който по това 
време играеше на зарове в кралския двор: "Спаси ни! Спаси ни, Господи на трите свята, от 
този огън, изпепеляващ града! " 

10.66.37 Когато Бог Кришна чу плача на народа и видя, че дори собствените му хора са 
обезпокоени, Той, най-достойният даващ подслон, просто се засмя и им каза: "Не бойте се, 
Аз ще ви защитя." 

10.66.38 Всемогъщия Господ, вътрешен и външен свидетел на всичко, разбра, че 
чудовището е било създадено от Бог Шива чрез жертвен огън. За да победи демона, 
Кришна запрати Своя диск, който стоеше край Него. 

10.66.39 Сударшана, дискът на Бог Мукунда, заблестя като милиони слънца. Неговото 
сияние пламна като огъня на вселенското унищожение и с топлината си той жареше 
небето, всички посоки, небесата и земята, а също и огнения демон. 

10.66.40 Обезсърчено от силата на оръжието на Бог Кришна, о царю, огненото създание, 
създадено чрез черна магия, отвърна лицето си и отстъпи. Създаден за насилие, демонът 
се завърна във Варанаси, където обходи града и след това изпепели Судакшина и 
свещенослужителите му до смърт, въпреки че Судакшина бе неговият създател. 

10.66.41 Дискът на Бог Вишну също навлезе във Варанаси в преследване на огнения 
демон и продължи да изгаря града до основи, включително неговите площади и дворци с 
високи веранди, многобройните тържища, порти, наблюдателни кули, складове и хазни, 
и всички жилищни сгради, слонове, коне, колесници и зърнени храни. 

10.66.42 След опожаряването на целия град Варанаси, Сударшана чакрата на Бог Вишну 
се завърна при Шри Кришна, чиито действия не изискват усилие. 

10.66.43 Всеки смъртен, който разказва тази героична игра на Бог Уттама-шлока, или 
който просто я слуша внимателно, ще бъде освободен от всички грехове. 
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10.67.1 Славният цар Парикшит каза: Бих искал да чуя още за Шри Баларама, безкрайния 
и неизмерим Върховен Бог, чийто дейности са изумителни. Какво още извърши Той? 

10.67.2 Шри Шукадева Госвами каза: Имаше една маймуна наречена Двивида, която беше 
приятел на Наракасура. Тази силна Двивида, брат на Маинда, беше получила указания от 
цар Сугрива. 

10.67.3 За да отмъсти за смъртта на приятеля си Нарака, маймуната Двивида опустоши 
земята, опожарявайки градове, села, мини и пастирски колиби. 

10.67.4 Веднъж Двивида разби няколко планини и ги използва, за да унищожи всички 
съседни царства и особено местността Анарта, където пребиваваше убиецът на приятеля 
ѝ, Бог Хари. 

10.67.5 Друг път той влезе в океана и със силата на десет хиляди слона разплиска водите 
му, като потопи крайбрежните региони. 

10.67.6 Злобната маймуна поваляше дървета в обителите на възвишени мъдреци и 
оскверняваше жертвените им огньове с изпражненията и урината си. 

10.67.7 Точно както осата пленява по-малки от нея насекоми, той безцеремонно 
похищаваше мъже и жени и ги държеше в пещери в планинската долина като бе 
препречил входа им с огромни късове скали. 

10.67.8 Веднъж, докато Двивида бе зает по този начин да тормози съседните царства и 
оскверняваше жените от уважавани семейства, той дочу много приятно пеене, идващо от 
планината Раиватака. И така той се отправи натам. 

10.67.9-10 Там видя Бог Баларама, господаря на Ядавите, украсен с лотосов гирлянд и 
изглеждащ най-привлекателен с всяка част на тялото Си. Той пееше сред множество 
млади жени и тъй като бе пил опияняващата напитка варуни, очите Му се въртяха сякаш 
бе замаян. Тялото Му сияеше ослепително, а Той се държеше като разгонен слон. 

10.67.11 Зловредната маймуна се изкачи на клона на едно дърво и след това разкри 
присъствието си като започна да разлюлява дърветата и да издава звука килакила. 

10.67.12 Когато девойките, обкръжаващи Бог Баладева, видяха дързостта на маймуната, 
те започнаха да се смеят. Те бяха просто млади момичета, които обожаваха шегите и бяха 
склонни към лекомислие. 

10.67.13 Дори когато Бог Баларама се вторачи в него, Двивида оскърбяваше девойките 
със странните си гримаси, идвайки точно пред тях и излагайки на показ задните си части. 

10.67.14-15 Разгневен, Бог Баларама, най-добрият сред воините, запокити една скала 
към него, но коварната маймуна я избегна и грабна съда Му с опияняваща напитка. След 
това като продължи с присмеха и подигравките си да дразни Бог Баларама, злобната 
Двивида счупи съда и оскърби Бога дори още повече, когато започна да дърпа дрехите на 
момичетата. Така силната маймуна, самозабравила се от лъжлива гордост, продължи да 
нанася обиди на Шри Баларама. 

10.67.16 Бог Баларама видя оскърбителното поведение на маймуната и си спомни за 
всички поражения, които тя беше нанесла в близките царства. Тогава Богът гневно 
грабна боздугана и плуга Си, решен да унищожи докрай врага Си. 
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10.67.17 Могъщият Двивида също се приготви за битката. Изкоренявайки дърво шала с 
една ръка, той се засили към Баларама и Го удари по главата със ствола на дървото. 

10.67.18 Но Бог Санкаршана остана непоклатим като планина и просто хвана дънера, 
когато докосна главата Му. Сетне Той удари Двивида с боздугана Си, наречен Сунанда. 

10.67.19-21 Ударен по черепа от боздугана на Бога, Двивида бе украсен от ярко 
червената, бликнала кръв, като планина разкрасена с червен окис. Пренебрегвайки 
раната, Двивида изтръгна друго дърво, махна листата с животинска сила и отново нанесе 
удар на Бога. Напълно разярен, Бог Баларама разби дървото на стотици парчета, след 
което Двивида сграбчи друго дърво и отново яростно удари Бога. И това дърво Богът 
разтроши на стотици парчета. 

10.67.22 Така сражавайки се с Бога, който отново и отново разбиваше дърветата, с които 
бе нападан, Двивида продължи да изкоренява дърветата наоколо, докато накрая гората 
изчезна. 

10.67.23 Тогава разярената маймуна изсипа дъжд от камъни върху Бог Баларама, но 
изкусният с боздугана с лекота ги разпръсна. 

10.67.24 Двивида, най-могъщият сред маймуните, стисна юмруците си в края на дългите 
си като палми ръце, приближи се до Бог Баларама и Го заудря по тялото. 

10.67.25 Тогава яростният господар на Ядавите захвърли боздугана и плуга Си и с голи 
ръце нанесе страхотен удар по ключицата на Двивида. Маймуната рухна, повръщайки 
кръв. 

10.67.26 Когато той се строполи, о, тигре от династията Куру, планината Раиватака се 
разлюля заедно със скалите и дърветата си, като лодка в морето, подхвърляна от вятъра. 

10.67.27 От райските планети полубоговете, съвършените мистици и великите мъдреци 
възкликваха: „Ти победи! Отдаваме Ти почитания! Прекрасно! Чудесно дело!" и обсипваха 
с дъжд от цветя Бога. 

10.67.28 Като уби по този начин Двивида, който тормозеше целия свят, Върховният Бог 
се завърна в столицата Си, а по пътя хората възпяваха славата Му. 
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10.68.1 Шукадева Госвами каза: О, царю, синът на Джамбавати, Самба, който винаги 
побеждаваше в битки, отвлече дъщерята на Дурьодхана, Лакшмана, от церемонията ѝ 
сваямвара. 

10.68.2 Разгневените потомци на династията Куру казаха: Този млад мъж с недостойно 
поведение със сила отвлече неомъжената ни дъщеря против волята ѝ. 

10.68.3 Заловете Самба, който е с непристойно поведение! Какво ще направят 
Вришните? По нашата милост те господстват над земята, която сме им дали. 

10.68.4 Ако Вришните дойдат тук, когато научат за залавянето на сина си, ние ще сломим 
гордостта им. Така те ще бъдат покорени, както сетивата на тялото, които са поставени 
под стриктен контрол. 

10.68.5 След като казаха това и получиха разрешение от старшите членове на 
династията Куру, Карна, Шала, Бхури, Ягякету и Суьодхана се отправиха да нападнат 
Самба. 

10.68.6 Като видя Дурьодхана и придружителите му да се втурват към него, Самба, 
великият воин с колесница, грабна великолепния си лък и се възправи като лъв. 

10.68.7 Решени да го пленят, разярените стрелци с лък, водени от Карна, се провикнаха 
към Самба: „Стой и се бий! Стой и се бий!“ Те бяха дошли точно за него и го обсипаха със 
стрели. 

10.68.8 О, най-добър от династията Куру, понеже синът на Кришна несправедливо бе 
тормозен от династията Куру, любимецът на династията Яду не изтърпя нападението им 
повече, отколкото един лъв би понесъл атака от страна на дребни животни. 

10.68.9-10 Свистейки с тетивата на прекрасния си лък, героичният Самба порази със 
стрелите си шестте воини, предвождани от Карна. Той прониза шестте колесници със 
същия брой стрели, всеки впряг от четири коня с четири стрели и всеки колесничар с 
отделна стрела. По същия начин той уцели и великите стрелци с лък, които направляваха 
колесниците. Вражите воини поздравиха Самба за тази проява на могъщество. 

10.68.11 Но те го смъкнаха от колесницата му и след това четирима от тях поразиха 
четирите му коня, един от тях улучи колесничаря му, а друг счупи лъка му. 

10.68.12 Като лишиха Самба от колесницата му в разгара на битката, воините от 
династията Куру го завързаха с голямо усилие и после се завърнаха победоносно към 
града си, пленявайки младежа и отвеждайки принцесата си. 

10.68.13 О, царю, когато Ядавите чуха вестта за това от Шри Нарада, те се разгневиха. 
Окуражени от цар Уграсена, те се приготвиха за война срещу Куру. 

10.68.14-15 Бог Баларама, обаче, охлади страстите на героите на Вришни, които вече 
бяха поставили броните си. Той, който пречиства епохата на кавгите, не желаеше сблъсък 
между Куру и Вришните. Така, съпроводен от брахмани и по-старши роднини, Той отиде 
до Хастинапура с колесницата Си, която сияеше като слънцето. Като тръгваше, Той 
изглеждаше като луната, заобиколена от управляващите планети. 

10.68.16 След пристигането Си в Хастинапура, Бог Баларама остана в една градина извън 
стените на града и най-напред изпрати Уддхава, за да провери намеренията на цар 
Дхритараштра. 
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10.68.17 След като поднесе подобаващо почитанията си на сина на Амбика, 
Дхритаращра, а също и на Бхишма, Дрона, Бахлика и Дурьодхана, Уддхава ги осведоми за 
пристигането на Бог Баларама. 

10.68.18 Преизпълнени с радост да научат, че Баларама, най-скъпият им приятел, е 
дошъл, те най-напред поднесоха почитанията си на Уддхава и след това отидоха да видят 
Бога, носейки благоприятни неща за предлагане в ръцете си. 

10.68.19 Те се приближиха към Бог Баларама и Го обожаваха, като Му поднесоха крави и 
аргхя, както подобава. Онези от Куру, които разбираха истинската Му сила, се поклониха 
в краката Му, докосвайки с главите си земята. 

10.68.20 След като и двете страни се осведомиха за благополучието на роднините си и 
поразпитаха за взаимното си добруване и здраве, Бог Баларама направо каза на Куру 
следното. 

10.68.21 Бог Баларама каза: Цар Уграсена е нашият господар и владетел на царете. С 
неотклонно внимание трябва да изслушате нареждането му и след това незабавно да го 
изпълните. 

10.68.22 Цар Уграсена каза: Макар че в разрез с религиозността няколко от вас победиха 
сам противник, който следва религиозните предписания, все още понасям това в името 
на единството сред членовете на семейството. 

10.68.23 Щом като чуха думите на Бог Баладева, които бяха пълни с могъщество, кураж и 
сила и бяха в съответствие с трансцеденталната Му мощ, Кауравите се разяриха и 
отвърнаха както следва. 

10.68.24 Знатните Куру отговориха: О, колко удивително е това! Влиянието на времето е 
наистина непреодолимо: простата обувка сега иска да се изкачи до главата, украсена с 
царската корона. 

10.68.25 Понеже тези Вришни са се сродили с нас чрез тази женитба ние се държим с тях 
като с равни, позволяваме им да споделят леглата ни, местата за сядане и трапезата ни. 
Наистина, ние сме тези, които ги дарихме с царските им тронове. 

10.68.26 И само защото си затворихме очите те могат да се наслаждават на чифт ветрила 
от опашките на як и на раковината, белия чадър, трона и царското ложе. 

10.68.27 Повече не трябва да се разрешава на Ядавите да ползват тези царски символи, 
които сега донесоха неприятности на тези, които им ги бяха дали, като мляко, с което се 
захранват отровни змии. Постигнали разцвета си по нашата милост, Ядавите са изгубили 
всякакво благоприличие и се осмеляват да ни заповядват! 

10.68.28 Как дори Индра би се осмелил да завладее нещо, което нито Бхишма, нито 
Дрона, Арджуна или другите Куру са му преотстъпили? Това би наподобявало агне, което 
твърди, че е убило лъв.  

10.68.29 Шри Бадараяни каза: О, най-добър сред Бхаратите, след като горделивите Куру, 
самозабравили се от великолепието на издигнатия си произход и родства, изрекоха тези 
тежки думи към Бог Баларама, те се обърнаха и се отправиха към града си. 
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10.68.30 Като видя лошия нрав на Куру и чу наглите им думи, непогрешимият Бог 
Баларама много се разгневи. С изражение, което бе страшно да се наблюдава, Той се 
смееше отново и отново и накрая каза следното. 

10.68.31 Бог Баларама каза: „Съвсем ясно е, че многото въжделения на тези негодници са 
ги направили толкова горделиви, че те не желаят мир. Тогава нека бъдат озаптени чрез 
телесно наказание, така както животните са укротявани с пръчка. 

10.68.32-33 Ах, едва успях да успокоя разярените Ядави и Бог Кришна, който също се бе 
разгневил. Желаейки мир за Кауравите, Аз дойдох тук. Но те са толкова твърдоглави, 
склонни към разпри и злонамерени по природа, че многократно Ме поругаха. Поради 
гордостта си те се осмелиха да се обърнат към Мене с тежки думи. 

10.68.34 Цар Уграсена, господарят на Бходжите, Вришните и Андхаките не бил подходящ 
да заповядва, след като дори Индра и управляващите другите планети се подчиняват на 
заповедите му?! 

10.68.35 Същият Кришна, който се разполага в залата за събрания Судхарма и за 
собствено удоволствие отне дървото париджата от безсмъртните полубогове – този ли 
Кришна не е достоен да заеме царския престол? 

10.68.36 Самата богиня на щастието, властваща над цялата вселена, обожава нозете Му. 
Нима господарят на богинята на щастието не заслужава принадлежностите на 
простосмъртен цар? 

10.68.37 „Прахта от лотосовите нозе на Кришна, който е източникът на светостта на 
всички места за поклонение, е обожавана от всички велики полубогове. Управляващите 
божества на всички планети са заети в служене на Него и се считат за най-богопомазани 
да посипят с прахта от лотосовите нозе на Кришна короните си. Велики полубогове като 
Бог Брахма и Бог Шива, и дори богинята на щастието и Аз, сме само части от духовната Му 
същност и ние също внимателно носим тази прах на главите си. И въпреки това Кришна 
не бил достоен да използва царските символи или дори да заеме царския престол? 

10.68.38 И ние, Вришните, сме се били наслаждавали само на малко парче земя с 
позволението на Куру? Нима наистина сме обувки, докато Куру са главата? 

10.68.39 Само вижте как тези надути Куру са се опиянили от така наречената си власт, 
точно като най-обикновени пияници! Кой истински предводител, със силата да 
разпорежда, би изтърпял глупавите им, неприятни думи? 

10.68.40 Днес ще избавя земята от Кауравите!“ се закани разгневеният Баларама. И така 
Той грабна оръжието си във формата на плуг и се изправи сякаш готов да опожари трите 
свята. 

10.68.41 Богът гневно разора Хастинапура с върха на плуга Си и започна да го влачи с 
намерението да потопи целия град в Ганг. 

10.68.42-43 Като видяха, че градът им се спуска като сал към морето, тъй като бе влачен 
и бе почти на ръба да падне в Ганг, Кауравите се ужасиха. За да спасят живота си, те се 
обърнаха към Бога за подслон, като взеха и семействата си. Поставяйки Самба и 
Лакшмана най-отпред, те молитвено допряха дланите пред гърдите си. 

10.68.44 Кауравите казаха: О, Рама, Рама, вместилище на всичко! Не познаваме силата Ти. 
Моля Те, прости ни за оскърблението, понеже сме невежи и подведени. 
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10.68.45 Ти си единствената причина за сътворението, поддържането и унищожението 
на космическото проявление, няма друга причина преди Теб. И наистина, о, Боже, 
авторитетите казват, че световете са просто като играчки за Теб, докато извършваш 
забавленията Си. 

10.68.46 О, безкрайни и хилядоглави, за Свое забавление Ти носиш земното кълбо на 
една от главите Си. По време на унищожението Ти вместваш цялата вселена в тялото Си и 
оставайки напълно сам, лягаш да си починеш. 

10.68.47 Гневът Ти е предназначен да поучи всички, той не е израз на омраза или 
злонамереност. О, Върховни Боже, Ти поддържаш чистото проявление на доброто и се 
разгневяваш само, за да поддържаш и покровителстваш света. 

10.68.48 Покланяме Ти се доземи, о, Душа на всички същества, о, притежателю на всички 
енергии, о, неуморими съзидателю на вселената! Отдавайки Ти почитанията си, ние 
приемаме подслон при Теб. 

10.68.49 Шукадева Госвами каза: Така омилостивен от Куру, чиито град се тресеше и 
които Му се бяха отдали в огромното си безпокойство, Бог Баларама се успокои и 
възвърна благоразположението си към тях. „Не се страхувайте“ им каза Той и премахна 
страха им. 

10.68.50-51 От силна обич към дъщеря си, Дурьодхана я дари със зестра от 1200 
шестдесет годишни слонове, 120 000 коне, 6000 златни колесници, сияещи като слънцето 
и 1000 прислужници с медальони, инкрустирани със скъпоценни камъни, на шиите си. 

10.68.52 Върховният Бог, господарят на Ядавите, прие всичките дарове и отпътува със 
Своя син и снаха си, докато доброжелателите Му се сбогуваха с Него. 

10.68.53 Тогава Бог Халаюдха влезе в града Си Дварака и се срещна с роднините Си, 
чиито сърца бяха привързани към Него с любовни чувства. В залата за събрания Той 
осведоми водачите на Яду за всичко, което се бе случило между Него и Куру. 

10.68.54 Дори и днес град Хастинапура е видимо издигнат откъм южната си страна 
покрай Ганг като свидетелство за могъществото на Бог Баларама. 
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10.69.1-6 Шукадева Госвами каза: Чувайки, че Бог Кришна е убил Наракасура и се е 
оженил за много годеници, Нарада Муни пожела да види Господа. Той си помисли, 
„Толкова е изумително, че Бог Кришна в едно единствено тяло едновременно се е оженил 
за шестнадесет хиляди жени, всяка в отделен палат.“ И така мъдрецът сред полубоговете 
с нетърпение се запъти към Дварака. Градът бе изпълнен със звуците на птици и пчели, 
летящи в парковете и градините за наслаждение, докато езерата му, препълнени с 
цъфтящи лотоси индивара, амбходжа, кахлара, кумуда и утпала, ехтяха от зова на лебеди 
и жерави. Дварака се славеше с деветстотин хиляди царски палата, всичките направени 
от кристал и сребро, и пищно украсени с едри изумруди. Обзавеждането в палатите беше 
покрито със злато и скъпоценни камъни. Уличното движение се осъществяваше по 
подходящо изградена система от булеварди, пътища, кръстовища и пазари, а множество 
публични сгради и храмове на полубогове украсяваха прелестния град. Пътищата, 
съдилищата, търговските улици и жилищните дворове бяха освежени от пръски вода, а 
развяващи се флагове пазеха сянка от слънчевата горещина. 

10.69.7-8 В града Дварака имаше един красив таен квартал обожаван от планетарните 
властелини. Този район, където полубогът Вишвакарма бе проявил всички свои 
божествени умения, бе областта, в която живееше Бог Хари, и поради това бе украсена от 
шестнадесетте хиляди палата на цариците на Бог Кришна. Нарада Муни влезе в един от 
тези палати. 

10.69.9-12 Палатът се поддържаше от коралови колони, инкрустирани със скъпоценни 
камъни ваидуря. Сапфири украсяваха стените, а подовете светеха с непрекъснато сияние. 
Тващра [полубогът Вишвакарма] бе обзавел този палат с балдахини с висящи перлени 
нанизи, а също с кресла и легла, изваяни от слонова кост и скъпоценности. В услуга бяха 
много на брой добре облечени прислужнички, носещи медальони на шиите си, а също и 
бронирани пазачи с тюрбани, напети униформи и обици със скъпоценни камъни. 
Светлината на множество обсипани със скъпоценни камъни лампи прогонваше 
тъмнината в палата. Мой скъпи царю, по богато украсените куполи на покривите, шумно 
танцуваха кряскащи пауни, които, виждайки уханния дим на ароматните за кадене агуру 
да излиза през орнаментите на прозорците, го вземаха за облаци. 

10.69.13 В този палат ученият брахмана видя господаря на Сатватите, Шри Кришна, 
заедно със съпругата Си, която Му вееше с ветрило от опашка на як със златна дръжка. Тя 
лично Му служеше по този начин, въпреки че на нея постоянно и прислужваха хиляди 
слугини, които не й отстъпваха по добродетели, красота, младост и изящни одежди. 

10.69.14 Върховният Бог е най-великият поддръжник на религиозни принципи. Затова 
когато Той съзря Нарада, веднага се надигна от ложето на Богинята Шри, приведе в 
поклон главата Си, носеща корона, в нозете на Нарада, с прилепени една към друга длани, 
след което покани мъдреца да седне на собственото Му място. 

10.69.15 Господът изми нозете на Нарада, а след това посипа водата върху главата Си. 
Въпреки че Бог Кришна е върховният духовен авторитет на вселената и господар на 
отдадените Си, на Него Му прилягаше да извърши това, защото името Му е Брахманя-
дева - „Богът, който е благоразположен спрямо брахманите.“ Затова Шри Кришна изрази 
почитта си към мъдреца Нарада като изми нозете му, въпреки че водата, която къпе 
собствените нозе на Господа, се превръща в Ганг, най-висшето светилище. 

10.69.16 След като обожава великия мъдрец на полубоговете изцяло според ведическите 
предписания, Бог Кришна, който е изначалният мъдрец – Нараяна, приятелят на Нара – 
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проведе разговор с Нарада, а премерената реч на Господа бе сладка като нектар. Накрая 
Богът попита Нарада, „Какво мога да направя за теб, мой господарю и повелителю?“ 

10.69.17 Шри Нарада каза: О, всемогъщи Господи, не е изненадващо, че Ти, властелинът 
на всички светове, си приятел с всички хора, и все пак покоряваш завистливите. Както 
добре знаем, Ти се спускаш по сладката Си воля, за да дариш най-висшето благо на тази 
вселена, поддържайки я и защитавайки я. Затова славата Ти се възпява навсякъде. 

10.69.18 Сега аз видях нозете Ти, които дават освобождение на отдадените Ти, които 
дори Бог Брахма и останалите велики личности с неизмерима интелигентност, могат 
само да съзерцават в сърцата си, и към които падналите в кладенеца на материалното 
съществуване се обръщат за спасение. Моля те, дай ми тази благословия постоянно да 
мисля за Теб докато пътувам навсякъде. Моля те, дай ми силата на Те помня.  

10.69.19 После Нарада влезе в палата на друга от съпругите на Бог Кришна, мой скъпи 
царю. Той бе нетърпелив да съзре духовната сила, притежавана от господаря на всички 
господари на мистични сили. 

10.69.20-22 Там той видя Господа да играе на зарове с любимата Си съпруга и със Своя 
приятел Уддхава. Бог Кришна обожава Нарада изправяйки се, предлагайки му кресло и 
така нататък, и тогава все едно не знаеше, го попита, „Кога пристигна? Какво можем Ние, 
нуждаещите се, да направим за тези, които са напълно удовлетворени в себе си? Във 
всеки случай, мой скъпи брахмана, моля те, направи живота Ми благодатен.“ Получавайки 
такава чест, Нарада бе изумен. Той просто се изправи тихо и се запъти към друг палат. 

10.69.23 Този път Нарада видя Бог Кришна да се грижи като любящ баща за малките Си 
деца. Оттам той влезе в друг палат и видя Бог Кришна да се приготвя за банята Си. 

10.69.24 В един палат Богът предлагаше приношение на свещения огън; в друг 
извършваше обожание чрез петте маха-яги; в друг даваше обяд за брахманите; а в 
следващия ядеше останките от храната на брахманите. 

10.69.25 На едно място Бог Кришна спазваше ритуала за обожание на залеза, като се 
въздържаше от разговори и тихо повтаряше мантрата Гаятри, а на друго място, облечен 
в доспехи и носещ меч, Той отиваше към арена, пригодена за практикуване на бой с 
мечове. 

10.69.26 На едно място Бог Гадаграджа яздеше коне, слонове и колесници, а на друго 
почиваше на леглото Си, докато поети рецитираха славата Му. 

10.69.27 На едно място Той се съветваше с царските министри като Уддхава, а на друго 
се наслаждаваше във воден басейн в компанията на много девойки от аристократичната 
класа и други млади жени.  

10.69.28 На едно място, Той даваше в дарове украсени крави на извисените брахамани, а 
на друго слушаше благоприятните разкази на епични истории и Пураните. 

10.69.29 На едно място, Бог Кришна се наслаждаваше на компанията на някоя от 
съпругите си, обменяйки шеговити думи с нея. На друго Той бе зает с друга съпруга, в 
извършване на религиозни ритуали. Някъде Кришна се занимаваше с разрешаване на 
въпроси за икономическото развитие, а другаде се наслаждаваше на семейния живот 
според предписаните принципи на шастрите. 
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10.69.30 На едно място Той седеше сам, медитирайки върху Върховната Божествена 
Личност, която е трансцендентална спрямо материалната природа, а другаде 
прислужваше на по-възрастните Си роднини, предлагайки им желаните неща и 
обожавайки ги уважително. 

10.69.31 На едно място Той правеше бойни планове, обсъждайки ги с някои от 
съветниците Си, а на друго – въдворяваше мир. На друго място Бог Кешава и Бог 
Баларама заедно обмисляха благополучието на благочестивите. 

10.69.32 Нарада видя Бог Кришна, който бе зает с организиране на сватбите на синовете 
и дъщерите Си за подходящи булки и младоженци, в подходящото време, а сватбените 
церемонии се провеждаха в голям разкош. 

10.69.33 Нарада наблюдаваше как Бог Кришна, господарят на всички йога учители, 
приготвяше изпращането на дъщерите и зетьовете Си, а също така и как ги посрещаше 
отново у дома по време на големи празнични дни. Всички граждани бяха удивени от тези 
празнувания. 

10.69.34 На едно място Той обожаваше всички полубогове с обстойни 
жертвоприношения, а на друго място изпълняваше религиозните си ангажименти 
извършвайки обществено полезен труд, като изграждане на кладенци, обществени 
паркове и манастири. 

10.69.35 На друго място Той бе на ловен поход. Възседнал Своя кон Синдхи и придружен 
от най-юначните Ядавите, Той убиваше дивеч, предназначен за жертвоприношения. 

10.69.36 Някъде Кришна, господарят на мистичните сили, се придвижваше под 
прикритие сред домовете на министри и други граждани, за да чуе какво мисли всеки 
един от тях. 

10.69.37 Виждайки тази проява на Божията йога-мая, Нарада се разсмя тихо и тогава се 
обърна към Бог Хришикеша, който бе възприел поведението на човешко същество. 

10.69.38 [Нарада каза:] Сега ние разбираме мистичните Ти енергии, които са трудни за 
осъзнаване дори за великите мистици, о, Върховна Душа, господарю на всички мистични 
сили. Само поради служенето в лотосовите Ти нозе успях да прозра Твоите енергии. 

10.69.39 О, Господи, моля Те, позволи ми да отпътувам. Ще се скитам по световете, които 
са изпълнени със славата Ти, и ще възпявам забавленията Ти, които пречистват 
вселената. 

10.69.40 Върховният Бог каза: О, брахмана, Аз съм този, който изговаря религията, който 
я следва, и който я изпълнява. Аз следвам религиозните принципи, за да ги предам на 
света, Мое дете, така че не бъди объркан. 

10.69.41 Шукадева Госвами каза: Така във всеки палат, Нарада видя Господа във все 
същата Негова лична форма, изпълнявайки трансценденталните принципи на религията, 
които пречистват заетите със семейни задължения. 

10.69.42 Виждайки отново и отново необятните мистични прояви на Бог Кришна, чието 
могъщество е безгранично, мъдрецът бе изумен и изпълнен с удивление. 
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10.69.43 Бог Кришна отдаде голяма почит на Нарада, давайки му дарове, свързани с 
икономическото благополучие, сетивното наслаждение и религиозния дълг. 
Удовлетворен напълно, мъдрецът си тръгна, като постоянно помнеше Господа. 

10.69.44 По този начин Бог Нараяна имитираше дейностите на обикновените хора, 
проявявайки божествените Си енергии за благополучието на всички живи същества. Така 
Той се наслаждаваше, скъпи царю, в компанията на Своите шестнадесет хиляди извисени 
съпруги, които служеха на Господа със свенливи, любящи погледи и смях. 

10.69.45 Бог Хари е изначалната причина на вселенското сътворяване, поддържане и 
унищожение. Мой скъпи царю, всеки който повтаря, слуша или просто се наслаждава на 
необикновените дейности, които са невъзможни за имитиране, изпълнени от Върховния 
Бог на този свят, със сигурност ще постигне преданост към Него, който дарява 
освобождението. 
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10.70.1 Шукадева Госвами каза: С приближаването на зората, съпругите на Бог Мадхава, 
всяка от които прегърнала шията от нейният съпруг, проклинаха кукуригащите петли. 
Жените бяха обезпокоени, че сега ще трябва да се разделят с Него. 

10.70.2 Жуженето на пчелите, предизвикано от ароматния полъх от градината с 
париджата, разбудждаше птиците. И когато птиците запяваха високо, те будеха Бог 
Кришна като придворни поети, възпяващи в стихове славата Му. 

10.70.3 Обгърната от ръцете на любимия си в леглото, на царица Ваидарбхи не ѝ се 
нравеше дори най-благоприятният час, тъй като това означаваше да загуби Неговата 
прегръдка.  

10.70.4-5 Бог Мадхава ставаше през периода брахма-мухурта и докосваше вода. С 
пречистен ум Той медитираше върху себе си, единствения, себеозарен, несравним и 
непогрешим, Абсолютната Истина, известна като Брахман, който по силата на самата си 
природа премахва замърсяването и чрез личните си енергии, които са причина за 
сътворението и унищожението на вселената, проявява собственото си чисто и блажено 
съществуване. 

10.70.6 След това най-святата сред всички личности се къпеше в светена вода, обличаше 
се в дреха от две части и изпълняваше цялата последователност от предписани ритуали, 
започвайки с обожание в ранни зори. След възлиянията в жертвения огън, Бог Кришна 
повтаряше на ум мантрата Гаятри. 

10.70.7-9 Всеки ден Богът обожаваше изгряващото слънце и почиташе полубоговете, 
мъдреците и предците, всички от които са Негови разширения. После себевладеещият се 
Бог внимателно обожаваше по-възрастните от Него и брахманите. На тези добре 
облечени брахмани Той предлагаше стада от питомни и спокойни крави с позлатени рога 
и перлени нанизи. Кравите бяха покрити с изящни платове, а копитата им бяха 
посребрени отпред. Даващи обилно мляко, те бяха родили само веднъж и теленцата им ги 
съпровождаха. Ежедневно Богът раздаваше много групи от по 13 084 крави на учените 
брахмани, заедно с ленени тъкани, еленови кожи и сусам. 

10.70.10 Бог Кришна отдаваше почитанията Си на кравите, брахманите и полубоговете, 
на по-възрастните от Него, на духовните учители и живите същества – всички те са 
разширения на върховната Му личност. След това докосваше благоприятни неща. 

10.70.11 Той украсяваше тялото си, истинското украшение на човешкото общество, със 
собствените си отличителни одежди и бижута, и с божествени гирлянди от цветя и 
ароматни масла. 

10.70.12 След това Той поглеждаше гхи, огледало, кравите и биковете, брахманите и 
полубоговете и се уверяваше, че всички обществени прослойки, живеещи в двореца и в 
града, са удовлетворени с подаръци. После поздравяваше министрите си и им донасяше 
задоволство чрез сбъдването на всичките им желания. 

10.70.13 След като най-напред раздадеше цветни гирлянди, пан и сандалова паста на 
брахманите, Той подаряваше тези неща и на приятелите, министрите и съпругите си, а 
накрая и сам ги приемаше. 

10.70.14 До тогава колесничарят на Бога вече бе докарал Неговата върховно прекрасна 
колесница, в която бяха впрегнати Сугрива и другите Му коне. Неговият колесничар Му 
се покланяше доземи и после се изправяше пред Него. 
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10.70.15 Държейки се за ръцете на колесничаря си, Бог Кришна се качваше в 
колесницата си, заедно със Сатяки и Уддхава, точно както слънцето изгрява над 
планините най на изток. 

10.70.16 Жените от двореца отправяха към Него срамежливи, пълни с любов погледи и 
Той бе затруднен да се откъсне от тях. Когато отпътуваше, усмихнатото Му лице 
запленяваше умовете им. 

10.70.17 Богът, заедно с всички присъстващи Вришни, влизаше в залата за събрания 
Судхарма, в която намиращите се там бяха защитени от шестте вълни на материалния 
живот, скъпи царю. 

10.70.18 И когато всемогъщият Върховен Бог сядаше на издигнатия си трон в залата за 
събрания, Той сияеше с неповторимия си блясък, озарявайки всяко кътче в 
пространството. Заобиколен от Ядавите, лъвове сред хората, най-достойните сред тях 
изглеждаха като луната насред многобройните звезди. 

10.70.19 И там, о, царю, шутове забавляваха Бога с комичните си сценки, опитни 
изпълнители показваха номерата си, а танцьорки вдъхновено се понасяха в танците си.  

10.70.20 Всички те танцуваха и пееха под звуците на мриданги, вини, мураджи, флейти, 
цимбали и раковини, докато дворцовите поети, историци и бардове възпяваха славата на 
Бога. 

10.70.21 Някои брахмани, седящи в залата за събрания, начетено произнасяха ведически 
мантри, а други разказваха истории за минали царе, прославени с благочестието си. 

10.70.22 Веднъж сред събранието се появи един човек, о царю, който никога не бе 
виждан там по-рано. Пазачите доложиха за него на Бога и после го съпроводиха вътре в 
залата. 

10.70.23 Непознатият се поклони доземи на Кришна, Върховния Бог, и с допрени длани 
описа пред Бога как множество царе страдаха, тъй като бяха пленени от Джарасандха. 

10.70.24 Двадесет хиляди царе, които бяха отказали да приемат владичеството на 
Джарасандха след като бе завладял света, бяха насилствено хвърлени в крепостта, 
наречена Гиривраджа. 

10.70.25 Царете казаха според посланието на пратеника им: О, Кришна, Кришна, о, 
неизмерима Душа, унищожител на страха на тези, които са Ти се отдали! Въпреки 
самоотлъчването ни, дойдохме при Теб за подслон поради страха си от материалното 
съществуване. 

10.70.26 Хората в този свят постоянно са въвлечени в греховни дейности и така са 
объркани относно истинския си дълг, който е да Те обожават според Твоите заповеди. 
Тази дейност наистина ще им донесе благополучие. Нека отдадем почитанията си на 
всемогъщия Бог, който се проявява като времето и неочаквано прекъсва упоритата 
надежда на човек за дълъг живот в този свят. 

10.70.27 Ти си всевластният Бог на вселената и си слязъл в този свят с личното си 
могъщество, за да защитиш светите личности и да унищожиш зловредните. Отвъд 
нашето разбиране, о Боже, е как някой може да престъпва закона Ти и все пак да 
продължава да се наслаждава на плодовете от делата си. 



10.70.28 .. 10.70.39 Шримад Бхагаватам, Песен 10 

330 

 

10.70.28 О, Боже, с това тяло подобно на труп, постоянно завладяно от страх, ние 
понасяме бремето на относителното щастие на царете, което е просто като един сън. По 
този начин отхвърлихме истинското щастие на душата, което идва чрез отдаването на 
безкористно служене на Теб. Така окаяни, ние просто страдаме в този живот под омаята 
на Твоята илюзорна енергия. 

10.70.29 Затова, тъй като Твоите нозе облекчават мъката на тези, които са Им се отдали, 
умоляваме Те, освободи нас, затворниците, от оковите на карма, проявена като царя на 
Магадха. Притежаващ мощта на десет хиляди побеснели слонове, той ни заключи в 
обителта си, така както лъвът улавя овца. 

10.70.30 О, притежателю на диска! Твоята сила е безкрайна и затова Ти разгроми 
Джарасандха в битка седемнадесет пъти. Но след това, потопен в житейски дела, Му 
позволи да Те победи еднократно. И сега той така се е възгордял, че се осмелява да 
измъчва нас, Твоите поданици. О, непобедими, молим Те разреши тази ситуация. 

10.70.31 Пратеникът продължи: Това е посланието на царете, пленени от Джарасандха, 
всички от които жадуват за Твоето общуване, като се отдадоха в нозете Ти. Моля Те, дари 
с добруване тези изстрадали души. 

10.70.32 Шукадева Госвами каза: След като пратеникът на царете предаде посланието, 
внезапно се появи мъдрецът на полубоговете Нарада. Носейки на главата си купчина от 
катинари, върховно сияещият светец влезе като блестящото слънце. 

10.70.33 Бог Кришна е обожаваният господар дори на такива владетели на планети като 
Бог Брахма и Бог Шива, и все пак когато видя новопристигналия Нарада, Той радостно се 
изправи, заедно с министрите и секретарите си, за да посрещне великия мъдрец, и му 
отдаде почитанията си като наведе глава.  

10.70.34 След като Нарада зае предложеното му място, Бог Кришна почете мъдреца 
според наставленията на писанията и, удовлетворявайки го с уважението Си, изрече 
следните истинни и приятни думи. 

10.70.35 Бог Кришна каза: Със сигурност днес трите свята постигнаха избавление от 
всички страхове, понеже това е влиянието на такава велика личност като теб, която 
пътува на воля навсякъде из творението. 

10.70.36 Няма нещо, което да ти е непознато в Божието творение. Затова, моля те, кажи 
Ни какво възнамеряват да направят Пандавите. 

10.70.37 Шри Нарада каза: Толкова много пъти съм наблюдавал непреодолимата сила на 
Твоята мая, о, весемогъщи, чрез която заблуждаваш дори създателя на вселената Брахма. 
О, всепроникващи Боже, не съм изненадан, че Ти се прикриваш чрез собствените си 
енергии, докато пребиваваш сред простосмъртните, така както огънят прикрива 
светлината си с дим. 

10.70.38 Кой е в състояние да отгатне намеренията Ти? Посредством материалната си 
енергия Ти разширяваш, а също и оттегляш творението, което поради това сякаш има 
стойностно съществуване. Отдавам почитанията си на Теб, чиято трансцедентална 
позиция е невъобразима.  

10.70.39 Живото същество, впримчено в кръга на раждане и смърт, не знае как може да 
се освободи от материалното тяло, което му носи толкова страдания. Но Ти, Върховни 
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Боже, слизаш в този свят в различни форми и чрез извършване на забавленията си 
осветяваш пътя на душата с пламтящия факел на славата си. Затова Ти се отдавам. 

10.70.40 И въпреки това, о, Върховна Истина приела да играеш ролята на човешко 
същество, ще Ти кажа какво Твоят предан Юдхиштхира Махарадж, синът на сестрата на 
баща Ти, възнамерява да предприеме. 

10.70.41 Желаейки пълно господство, цар Юдхиштхира има намерение да Те обожава с 
най-великото жертвоприношение Раджасуя. Моля Те, благослови усилието му. 

10.70.42 О, Боже, издигнатите полубогове и славни царе, нетърпеливи да Те видят, ще се 
съберат на най-доброто от жертвоприношенията. 

10.70.43 О, Боже, дори извънкастовите създания се пречистват като слушат и възпяват 
славата Ти и медитират върху Тебе, Абсолютната Истина. А какво да говорим за онези, 
които Те виждат и докосват? 

10.70.44 Мой скъпи Боже, Ти си символ на всичко благоприятно. Твоето 
трансцедентално име и слава обгръщат като покривало цялата вселена, включително 
висшите, средните и низшите планетарни системи. Трансцеденталната вода, която 
облива лотосовите Ти нозе, е известна в по-висшите планетарни системи като реката 
Мандакини, в по-низшите планетарни системи като Бхогавати, а в земната планетарна 
система като Ганг. Тази свещена, трансцедентална вода се лее из цялата вселена, 
пречиствайки всичко по пътя си. 

10.70.45 Шукадева Госвами каза: Когато поддръжниците Му, Ядавите, се възпротивиха 
на това предложение от нетърпение да победят Джарасандха, Бог Кешава се обърна към 
личния Си слуга Уддхава и с усмивка му каза следните прекрасни думи. 

10.70.46 Върховният Бог каза: Ти наистина си най-прозорливият и близък приятел, 
защото знаеш съвършено относителната стойност на различните видове съвети. Затова 
моля те, кажи Ни какво трябва да се направи в тази ситуация. Ние се доверяваме на 
преценката ти и ще направим каквото кажеш. 

10.70.47 Шукадева Госвами каза: След тази молба на господаря си, който, макар и 
всезнаещ, се преструваше на объркан, Уддхава прие заповедта му и отвърна както следва. 
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10.71.1 Шукадева Госвами каза: След като чу изявленията на Деварши Нарада и разбра 
мненията както на събранието, така и на Бог Кришна, великодушният Уддхава заговори.  

10.71.2 Шри Уддхава каза: О Господи, както посъветва мъдрецът, Ти трябва да помогнеш 
на братовчед си да осъществи своя план за изпълнение на жертвоприношението 
Раджасуя, и също така трябва да дадеш закрила на царете, които Те молят за подслон.  

10.71.3 Само някой, който е победил всичките си противници във всяка една посока, 
може да извърши жертвоприношението Раджасуя, о всемогъщи. Така, по мое мнение, 
покоряването на Джарасандха ще послужи и за двете цели.  

10.71.4 От това решение за нас ще има голяма полза, а Ти ще спасиш царете. Така, 
Говинда, Ти ще се прославиш.  

10.71.5 Непобедимият цар Джарасандха е силен колкото десет хиляди слона. В 
действителност други могъщи воини не могат да го победят. Само Бхима му е равен по 
сила.  

10.71.6 Той ще бъде победен в двубой между единични колесници, а не когато е със 
своите стотина военни дивизии. Джарасандха е толкова отдаден на браминската 
култура, че никога не отказва молби, отправени от брахмани.  

10.71.7 Бхима трябва да отиде при него, предрешен като брахмана, и да го помоли за 
милостиня. Така той ще си уреди битка един на един срещу Джарасандха, а в Твое 
присъствие Бхима несъмнено ще го погуби.  

10.71.8 Дори Бог Брахма и Бог Шива действат единствено като Твои инструменти при 
сътворението и унищожението на космоса, които в крайна сметка се извършват от Теб, 
Върховния Бог, в Твоя невидим аспект на времето.  

10.71.9 В домовете си набожните съпруги на пленените царе възпяват благородните Ти 
дела – за това как ще убиеш врага на съпрузите им и ще ги освободиш от затвора. Гопите 
също възпяват славата Ти – как уби врага на царя на слоновете, Гаджендра; врага на Сита, 
дъщерята на Джанака; и враговете на Своите родители. Мъдреците, които са намерили 
подслон при Теб, също Те възхваляват, както правим и самите ние.  

10.71.10 О Кришна, погубването на Джарасандха, което със сигурност е последствие от 
миналите му грехове, ще донесе огромно благо. В действителност, то ще направи 
възможно извършването на жертвената церемония, която желаеш.  

10.71.11 Шукадева Госвами каза: О царю, Деварши Нарада, старейшините на рода Яду и 
Бог Кришна до един радушно приветстваха предложението на Уддхава, което беше 
изцяло благоприятно и безпогрешно.  

10.71.12 Всемогъщата Божествена Личност, синът на Деваки, помоли по-старшите от 
Него за разрешение да тръгне. След това нареди на своите слуги, водени от Дарука и 
Джаитра, да се подготвят за заминаване.  

10.71.13 О убиецо на врагове, след като се погрижи за заминаването на Своите съпруги, 
деца и багаж, и се прости с Бог Санкаршана и цар Уграсена, Бог Кришна се възкачи на 
колесницата си, доведена му от Неговия кочияш. На нея се развяваше знаме с облика на 
Гаруда.  
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10.71.14 Под звуците, отекващи от мриданги, бхери, барабани, раковини и гомукхи, които 
изпълваха небесата във всички посоки, Бог Кришна се отправи на своето пътуване. Той бе 
придружен от главните офицери на корпусите от колесници, слонове, пехота и кавалерия, 
и бе заобиколен от всички страни от Своите безжалостни лични охранители.  

10.71.15 Верните съпруги на Бог Ачюта, заедно с децата им, последваха Бога на златни 
паланкини, носени от силни мъже. Цариците бяха нагиздени с фини одежди, украшения, 
ароматни масла и цветни гирлянди, и отвсякъде бяха наобиколени от войници, носещи 
мечове и щитове в ръцете си.  

10.71.16 От всички страни се предвижваха чудесно украсени прислужнички от кралското 
семейство, както и куртизанки. Те пътуваха на паланкини и камили, бикове и биволи, 
магарета, мулета, волски каруци и слонове. Техните превозни средства бяха целите 
натоварени с шатри, одеяла, дрехи и други предмети, необходими за пътуването.  

10.71.17 Армията на Бога се славеше с царствени сенници, ветрила чамара и огромни 
флагщоци с ветреещи се знамена. През деня лъчите на слънцето ярко се отразяваха от 
прекрасните оръжия на войниците, техните украшения, шлемове и ризници. Така 
армията на Бог Кришна, сред шум от викове и дрънчене, изглеждаше като океан, оживен 
от развълнувани вълни и риби тимингила.  

10.71.18 Почетен от Шри Кришна, предводителя на Ядавите, Нарада Муни се поклони на 
Бога. Всички сетива на Нарада бяха удовлетворени при срещата му с Бог Кришна. След 
като чу решението на Бога и бе обожаван от Него, Нарада Го прегърна решително в 
сърцето си и отлетя в небето.   

10.71.19 С приятни слова Богът се обърна към пратеника на царете: “Мой скъпи 
пратенико, желая ти всичко добро. Аз ще се погрижа царят на Магадха да бъде убит. Не се 
страхувай.”  

10.71.20 След това обръщение, пратеникът си тръгна и предаде дословно посланието на 
Бога на царете. Копнеейки за свободата си, те зачакаха с нетърпение срещата си с Бог 
Кришна.  

10.71.21 Докато пътуваше из провинциите Анарта, Саувира, Марудеша и Винашана, Бог 
Хари прекоси реки и премина планини, градове, села, пасища и каменоломни.  

10.71.22 След като прекоси реките Дришадвати и Сарасвати, Той мина през Панчала и 
Матся, и най-накрая достигна Индрапрастха.  

10.71.23 Цар Юдиштхира с радост научи, че Богът, когото човешките същества рядко 
могат да съзрат, бе пристигнал. В компанията на своите жреци и скъпи придружители, 
царят излезе, за да посрещне Бог Кришна.  

10.71.24 Под звуците на песни и музикални инструменти, съчетани със силните 
вибрации на ведическите химни, царят излезе напред с голяма почит, за да посрещне Бог 
Хришикеша, точно както сетивата се отправят, за да се свържат с живото съзнание.  

10.71.25 Сърцето на цар Юдхиштхира се разтопи от обич, когато видя своя най-скъп 
приятел, Бог Кришна, след толкова дълга раздяла. Той прегръщаше Бога отново и отново.  

10.71.26 Богинята на щастието нескончаемо пребивава във вечната форма на Бог 
Кришна. Веднага щом цар Юдхиштхира Го прегърна, царят се освободи от цялото 
замърсяване на материалното съществуване. Той незабавно изпита трансцедентално 
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блаженство и се потопи в океан от щастие. Очите му се изпълниха със сълзи, а тялото му 
затрепери от екстаз. Той напълно забрави, че живее в този материален свят.  

10.71.27 Тогава Бхима, чийто очи преливаха от сълзи, се засмя от радост, докато 
прегръщаше братовчед си по майчина линия, Кришна. Арджуна и близнаците — Накула и 
Сахадева — също радостно прегърнаха най-скъпия си приятел, непогрешимия Бог, и 
заплакаха изобилно.  

10.71.28 След като Арджуна го бе прегърнал още веднъж и Накула и Сахадева му бяха 
отдали почитанията си, Бог Кришна се поклони на брахманите и старейшините, който 
присъстваха, и така подобаващо почете уважаемите членове на родовете Куру, Сринджая 
и Кайкая.  

10.71.29 Сутите, магадхите, гандхарвите, вандите, шутовете и брахманите до един 
възхвалиха лотосоокия Бог – някои рецитираха молитви, други танцуваха и пееха – 
докато отекваха мриданги, раковини, барабани, вини, панави и гомукхи.  

10.71.30 Така, заобиколен от доброжелателните си роднини и възславян от вси страни, 
Бог Кришна, скъпоценният камък сред справедливо прославените, влезе в украсения 
град.  

10.71.31-32 Пътищата в Индрапрастха бяха поръсени с вода, ароматизирана с течността 
от челата на слонове, а пъстроцветни знамена, златни порти и пълни съдове с вода 
увеличаваха блясъка на града. Мъже и млади девойки бяха красиво и празнично 
облечени във превъзходни, нови одежди, нагиздени с цветни гирлянди и украшения, и 
намазани с ароматна сандалова паста. От всеки дом се виждаха светещи лампи и 
почтително се предлагаха неща, а от отворите на зарешетените прозорци се разнасяше 
тамян, който допълнително разкрасяваше града. Вееха се знамена, а покривите бяха 
декорирани със златни куполи на широки сребърни постаменти. Така Бог Кришна видя 
величествения град на царя на Куру.  

10.71.33 Когато младите жени от града чуха, че Бог Кришна, източникът на удоволствие 
за човешките очи, бе пристигнал, забързани се отправиха по царския път, за да го видят. 
Те изоставиха домашните си задължения и дори съпрузите си в леглото, а в силното им 
желание коковете на косите им и дрехите им се разпуснаха.  

10.71.34 Тъй като царския път бе твърде претъпкан със слонове, коне, колесници и пеши 
войници, жените се изкачиха на покривите на своите къщи, откъдето можеха да виждат 
Бог Кришна и Неговите царици. Дамите от града ръсеха цветя върху Бога, прегръщаха Го 
в умовете си и изразяваха своя сърдечен прием с широко усмихнати погледи.  

10.71.35 Наблюдавайки как съпругите на Бог Мукунда преминават по пътя като звезди, 
придружаващи луната, жените възкликнаха, “Какво са направили тези жени, че най-
добрият сред мъжете дарява очите им с радостта на щедрите си усмивки и игриви коси 
погледи?”  

10.71.36 На различни места жителите на града излизаха напред да поднесат 
благоприятни приношения за Бог Кришна, а безгрешните ръководители на 
професионалните задруги дойдоха да обожават Бога.  

10.71.37 С широко разтворени очи, членовете на царското семейство се запътиха, 
смутени с любов, да посрещнат Бог Мукунда, и така Богът влезе в царския палат.  
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10.71.38 Когато царица Притха видя племенника си Кришна, господаря на трите свята, 
сърцето й се изпълни с любов. Ставайки от креслото си, заедно със снаха си, тя прегърна 
Бога.  

10.71.39 Цар Юдхиштхира почтително отведе Бог Говинда, Върховния Бог на боговете, в 
личните си покои. Царят беше толкова завладян от радост, че не можа да си спомни 
всички ритуали за обожание.  

10.71.40 Бог Кришна се поклони на леля си и на съпругите на по-възрастните от Него, о 
царю, и тогава Драупади и сестрата на Бога му се поклониха.  

10.71.41-42 Насърчена от свекърва си, Драупади обожава всички съпруги на Бог 
Кришна, в това число Рукмини, Сатябхама, Бхадра, Джамбавати, Калинди, Митравинда, 
потомката на Шиби, вярната Нагнаджити и другите царици на Бога, които бяха там. 
Драупади ги почете до една, подарявайки им дрехи, цветни гирлянди и скъпоценни 
украшения.   

10.71.43 Цар Юдхиштхира се погрижи Бог Кришна да си почине и също разпореди 
всички, които са дошли заедно с Него – а именно Неговите царици, войници, министри и 
секретари – да бъдат удобно настанени. Той уреди всеки ден те да получават нови 
аспекти на приема, докато гостуват на Пандавите.  

10.71.44-45 С желание да зарадва цар Юдхиштхира, Богът живя в Индрапрастха в 
продължение на няколко месеца. По време на престоя Му, Той и Арджуна удовлетвориха 
бога на огъня, като му предложиха гората Кхандава, и спасиха Мая Данава, който в 
последствие построи райската съвещателна зала на цар Юдхиштхира. Богът също се 
възползва от възможността да се разхожда с колесницата си в компанията на Арджуна, 
заобиколен от свитата си войници.  
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10.72.1-2 Шукадева Госвами каза: „Един ден, докато цар Юдхиштхира седеше в тронната 
зала, заобиколен от изтъкнати мъдреци, брамини, кшатрии и вайши, а също и от своите 
братя, духовни учители, по-възрастни членове на семейството, кръвни роднини, сватове 
и приятели, той се обърна към Бог Кришна пред всички тях. 

10.72.3 Шри Юдхиштхира каза: „О, Говинда, копнея да се поклоня на Твоите благодатни 
експанзии, като извърша жертвоприношението Раджасуя, най-великата сред ведическите 
церемонии. Моля те, Господи, нека усилията ни се увенчаят с успех. 

10.72.4 Пречистените хора, които непрестанно Ти служат, медитират върху Теб и 
възхваляват обувките Ти, които унищожават всичко неблагоприятно, със сигурност 
получават освобождение от материалното съществуване, о Ти, от чийто пъп израства 
лотос! Дори и да пожелаят нещо в този свят, те го получават, докато другите, които не 
приемат подслон при Теб, никога не постигат удовлетворение. 

10.72.5 Затова, о Бог на боговете, позволи на хората от този свят да видят силата на 
преданото служене в лотосовите Ти нозе. Моля те, Всемогъщи, покажи им положението 
на тези от династиите Куру и Сринджая, които Те обожават, както и на онези, които не го 
правят. 

10.72.6 В Твоето съзнание не може да има разграничения като „това е мое, а онова е на 
някой друг“, защото Ти си Абсолютната Върховна Истина, Душата на всички създания, 
винаги уравновесен и наслаждаващ се на трансцедентално щастие вътре в себе си. Като 
райското дърво на желанията, Ти благославяш всички, които Те обожават правилно, и им 
даряваш желаните от тях плодове в съответствие с тяхното служене към Теб. В това няма 
нищо лошо.“  

10.72.7 Върховният Бог отговори: „Решението ти е чудесно, о царю! Така благородната 
ти слава ще се разнесе до всички светове, о, страшилище за враговете си. 

10.72.8 Наистина, господарю, изпълнението на това най-висше ведическо 
жертвоприношение е желателно за великите мъдреци, предците и полубоговете, нашите 
доброжелателни приятели и, всъщност, за всички живи същества.  

10.72.9 Първо покори всички царе, подчини цялата земя на своята власт и събери всичко 
необходимо. След това извърши това велико жертвоприношение.  

10.72.10 Братята ти, о царю, са се родили като частични експанзии на полубоговете, 
които управляват различните планети. А ти се владееш толкова добре, че покори дори 
Мен, който съм непокорим за онези, които не могат да контролират сетивата си.  

10.72.11 Никой на този свят, дори и полубоговете – а какво да говорим за един земен цар 
– не може да надмине Мой отдаден нито по сила, нито по красота, слава или богатства.” 

10.72.12 Шукадева Госвами каза: „Като чу тези думи, изпети от Върховния Бог, цар 
Юдхиштхира се зарадва и лицето му разцъфна като лотос. И така, той изпрати братята си, 
които носеха в себе си силата на Бог Вишну, да завладеят всички посоки.  

10.72.13 Той изпрати Сахадева на юг със Сринджайците, Накула на запад с Матсите, 
Арджуна на север с Кекайците, а Бхима на изток с Мадраките. 

10.72.14 След като разгромиха много царе с невероятните си умения, храбрите братя се 
върнаха с несметни богатства за Махараджа Юдхиштхира, който възнамеряваше да 
извърши жертвоприношението.  
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10.72.15 Когато цар Юдхиштхира разбра, че Джарасандха бе останал непокорѐн, той се 
зае да размишлява и тогава изначалният Бог, Хари, му разказа за начина, по който 
Джарасандха може да бъде победен според описанията на Уддхава.  

10.72.16 И така, Бхимасена, Арджуна и Кришна, предрешени като брамини, отидоха в 
Гиривраджа, скъпи царю, където се намираше синът на Брихадратха.  

10.72.17 Преоблечени като брамини, царствените войни отидоха в дома на Джарасандха 
по време на приемния час за гости. Те изразиха молбата си пред него, който изпълняваше 
съвестно задълженията си на семеен и се отнасяше с особено уважение към брамините.  

10.72.18 [Кришна, Арджуна и Бхима казаха:] „О, царю, приеми ни като нуждаещи се гости, 
които са дошли при теб от далечни земи. Желаем ти всичко най-добро. Молим те, 
удовлетвори желанието ни. 

10.72.19 Какво не би понесъл търпеливият? Какво не би направил лукавият? Какво не би 
дал за благото на другите щедрият? И кого би видял като недостоен онзи, който гледа на 
всички хора като равни? 

10.72.20 Онзи който, макар и да има тази възможност, не постигне с това тленно тяло 
вечната слава, възпявана от великите светци, заслужава укор и съжаление. 

10.72.21 Харишчандра, Рантидева, Унчавритти Мудгала, Шиби, Бали, легендарният 
ловец и гълъб, и много други са постигнали вечното с помощта на тленното.“ 

10.72.22 Шукадева Госвами каза: „По гласа им, стойката на тялото и белезите от 
тетивата на лъкове по ръцете им Джарасандха разбра, че гостите му са от царски 
произход. Той заподозря, че вече ги е виждал някъде. 

10.72.23 [Джарасандха си помисли:] „Това навярно са хора от царски произход, 
предрешени като брамини, но въпреки това аз трябва да удовлетворя техните молби, 
дори и да ми поискат собственото тяло.“ 

10.72.24-25 И наистина, за непомрачената слава на Бали Махарадж се знае по целия свят. 
Веднъж в желанието си да вземе от него богатствата на Индра и да ги върне на 
собственика им, Бог Вишну се бе появил пред него преоблечен като брамин и му бе отнел 
властта. Макар да се беше досетил за уловката и да бе предупреден от своя гуру, Бали, 
царят на демоните, пак даде на Вишну цялата земя. 

10.72.26 Каква е ползата от недостоен кшатрия, който продължава да живее, но не 
успява да пожъне вечна слава, като отдаде делата на тленното си тяло за благото на 
брамините? 

10.72.27 [Шукадева Госвами продължи:] „Взел решение, щедрият Джарасандха се обърна 
към Кришна, Арджуна и Бхима по следния начин: „О учени брамини, вземете от мен 
каквото пожелаете. Ще ви го дам, ако ще да е и собствената ми глава.“ 

10.72.28 Върховният Бог каза: „О велики царю, дари ни с битка под формата на дуел, ако 
прецениш, че е подходящо. Ние сме принцове и сме дошли да молим за сражение. Това е 
единствената ни молба. 

10.72.29 Онзи там е Бхима, синът на Притха, а това е брат му Арджуна. Аз пък съм 
техният братовчед по майчина линия, Кришна, твоят враг.“ 
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10.72.30 [Шукадева Госвами продължи:] „При това предизвикателство Магадхараджа се 
изсмя високо и каза с презрение: „Добре, глупаци, ще ви дам сражение! 

10.72.31 Но няма да се сражавам с Теб, Кришна, защото си страхливец. Силите ти Те 
напуснаха посред битка и Ти изостави собствената си столица, Матхура, за да се спасиш в 
морето. 

10.72.32 А пък този, Арджуна, е по-млад от мен и не е особено силен. След като не може 
да се мери с мен, не би трябвало да се бия с него. Бхима, обаче, ми е равен по сила.“ 

10.72.33 С тези думи Джарасандха подаде на Бхимасена огромен боздуган, взе друг за 
себе си и излязоха извън пределите на града. 

10.72.34 Така двамата герои започнаха да се сражават на равното бойно поле извън 
града. Разярени от лютата битка, те си нанасяха удари с боздуганите, които просветваха 
като мълнии.  

10.72.35 Като се извръщаха ловко наляво и надясно, сякаш танцьори на сцена, боят им 
представляваше величествена гледка. 

10.72.36 Когато боздуганите на Джарасандха и Бхимасена се удряха с трясък, о царю, 
звукът беше като от сблъсъка на големите бивни на два борещи се слона или като тътена 
на гръмотевица по време на адска буря. 

10.72.37 Замахваха с такава бързина и сила, че когато се стоварваха върху рамене, 
хълбоци, крака, ръце, бедра и ключици, боздуганите им се пукаха и цепеха като клони на 
дървото арка, с които яростно се нападат два подивели слона.  

10.72.38 След като боздуганите им се разпаднаха, тези велики бойци сред всички хора 
започнаха яростно да си разменят тежки удари с юмруци като от желязо. Докато се биеха, 
звукът наподобяваше сблъсък на слонове или падането на гръмотевици. 

10.72.39 Сражението между тези двама противници с равна подготовка, сила и 
издръжливост не свършваше и не свършваше. А те продължаваха да се бият, о царю, без 
да спират дори за миг. 

10.72.40 Бог Кришна знаеше тайната на раждането и смъртта на Джарасандха и как му 
бе даден живот от демоницата Джара. Като размисли над това, Бог Кришна предаде 
специалната Си сила на Бхима. 

10.72.41 Когато реши как да убие врага си, непогрешимият Бог направи знак на Бхима, 
като разцепи наполовина една съчка.  

10.72.42 Могъщият Бхима, най-добрият сред бойците, разбра знака, сграбчи противника 
си за краката и го повали на земята. 

10.72.43 Бхима стъпи върху единия му крак, хвана другия му крак с ръце и точно както 
един огромен слон би отчупил клона на дърво, Бхима разкъса Джарасандха на две от 
ануса нагоре.  

10.72.44 Поданиците на царя го видяха да лежи разполовен, всяка част с един крак, 
бедро, тестис, хълбок, рамо, ръка, око, вежда и ухо, и с половин гръб и гръден кош. 
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10.72.45 Смъртта на господаря на Магадха предизвика истински вой сред хората му, а 
пък Арджуна и Кришна поздравиха Бхима с прегръдка. 

10.72.46 Неизмеримият Върховен Бог, поддръжникът и благодетелят на всички живи 
създания, короняса сина на Джарасандха, Сахадева, за новия владетел на Магадхите. 
После Богът освободи всички царе, които Джарасандха беше заточил. 
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10.73.1-6 Шукадева Госвами каза: Джарасандха бе победил 20 800 царе в битка и ги бе 
хвърлил в затвора. Когато тези царе излязоха от крепостта Гиридрони, те изглеждаха 
мръсни и непригледно облечени. Бяха измършавели от глад, лицата им бяха съсухрени и 
бяха значително отслабнали от дългият престой в затвора. 

10.73.7 Екстазът от съзерцаването на Бог Кришна разсея умората от затвора. Царете 
стояха със събрани длани и поднасяха хвалебствия на Върховния господар на сетивата. 

10.73.8 Царете казаха: Почитания към Теб, Господарю на управляващите полубогове, о 
унищожителю на препятствията на Твоите предани". Ние се отдаваме на Теб, о 
неизчерпаеми Кришна, молим Те да ни спасиш от тази ужасен материален живот, който 
ни направи толкова унили. 

10.73.9 О Господарю, Мадхусудана, ние не обвинявам този цар на Магадха, тъй като това 
всъщност е Твоята милост царете да падат от кралското си положение, о Всемогъщи 
Боже. 

10.73.10 Заслепен от разкоша и властта си, царят губи самообладание и не може да 
постигне истинското си добруване. Така объркан от илюзорната Ти енергия, той приема 
своите временни придобивки за постоянни. 

10.73.11 Точно когато мъже с детинска интелигентност мислят миражът в пустинята за 
езерце с вода, така и тези, които са с ирационален поглед, гледат на илюзорните 
трансформации на мая като на действителни. 

10.73.12-13 Преди, заслепени от опиянението на богатството, ние искахме да завладее 
тази земя, и по този начин ние се борихме помежду си за постигане на победа, 
безмилостно обезпокоявайки поданиците си. Ние арогантно Те пренебрегвахме, о 
Господи, който стоеше пред нас като смъртта. Но сега, о Кришна, тази мощна Твоя форма 
наричана време, движейки се мистериозно и неустоимо, ни лиши от нашето могъщество. 
Сега, когато Ти милостиво сломи нашата гордост, Те молим просто да си спомняме 
лотосовите Ти нозе. 

10.73.14 Никога вече няма да жадуваме за подобното на мираж царство - царство, което 
трябва да бъде робски обслужвано от това смъртно тяло, което е просто източник на 
болести и страдания, и което запада с всеки един момент. Нито пък, о Всемогъщи Боже, 
ще жадуваме да се радваме на райските плодовете на благочестивите си действия в 
следващия си живот, тъй като обещанието за тези награди е просто една празна 
примамка за ушите. 

10.73.15 Моля Те, кажи ни как може постоянно да си спомняме лотосовите Ти нозе, 
макар да продължаваме през цикъла на раждане и смърт в този свят. 

10.73.16 Отново и отново поднасяме почитанията си на Бог Кришна, Хари, сина на 
Васудева. Тази Върховна Душа, Говинда, премахва страданията на всички, които Му се 
отдават. 

10.73.17 Шукадева Госвами каза: Така царете, освободени от робство, прославиха 
Върховния Господ. Тогава, скъпи Парикшит, този милостив даряващ подслон им заговори 
с приятен глас. 
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10.73.18 Върховният Бог каза: Отсега нататък, скъпи царе, ще имате непоколебима 
преданост към Мен, Върховното Себе и Бога на всичко и всички. Уверявам ви, че това ще 
стане така, точно както желаете. 

10.73.19 За щастие вие сте направили правилно заключение, мои скъпи царе, и това, 
което казахте, е истина. Виждам, че липсата на самоконтрол в хората, която възниква от 
тяхното опиянение от разкош и власт, просто ги води до лудост. 

10.73.20 Хаихая, Нахуша, Вена, Равана, Нарака и много други владетели на полубогове, 
мъже и демони паднаха от техните възвишени позиции заради увлечението си към 
материален разкош. 

10.73.21 Разбирайки, че това материално тяло и всичко, свързано с него, има начало и 
край, обожавайте Ме чрез ведически жертвоприношения и с ясен ум защитавайте своите 
поданици в съответствие с принципите на религията. 

10.73.22 – Докато живеете живота си, докато създавате поколения и потомство, 
срещайки щастие и нещастие, раждане и смърт, винаги дръжте умовете си съсредоточени 
върху Мен. 

10.73.23 Бъдете непривързани към тялото и всичко, свързано с него. Оставайте 
себеудовлетворени, бъдете непоколебими в обетите си като концентрирате умовете си 
напълно в Meн. По този начин в крайна сметка ще постигнете Мен, Върховната 
Абсолютна Истина. 

10.73.24 Шукадева Госвами каза: След като по този начин напътства царете, Бог Кришна, 
Върховният господар на всички светове, накара прислужници и прислужнички да ги 
изкъпят и подстрижат. 

10.73.25 O потомъко на Бхарата, после Богът нареди на цар Сахадева да ги почете с 
дарове на дрехи, бижута, гирлянди и паста от сандалово дърво, всички подходящи за 
кралски особи. 

10.73.26 След като бяха подобаващо изкъпани и украсени, Бог Кришна се увери, че бяха 
нахранени с отлична храна. Той също така им предостави различни неща, подходящи за 
удоволствие на царете, като бетелови ядки. 

10.73.27 Почетени от Бог Мукунда и освободени от скръб, царете сияеха прекрасни със 
своите блестящи обици, точно както Луната и другите небесни тела светят брилянтно в 
небето в края на дъждовния сезон. 

10.73.28 Тогава Богът нареди царете да бъдат настанени в колесници, теглени от 
отбрани коне и украсени със скъпоценни камъни и злато, и удовлетворявайки ги с 
благодатни думи, ги изпрати в собствените им царства. 

10.73.29 По този начин освободили се от всички затруднения чрез Кришна, най-великия 
сред личностите, царете заминаха и, пътувайки, мислеха само за Него, господаря на 
Вселената, и за чудесните Му дела. 

10.73.30 Царете разказаха на техните министри и приближени какво бе сторил 
Върховният Бог и след това усърдно изпълняваха наставленията, които Той им бе 
предал. 
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10.73.31 След като уреди Бхимасена да убие Джарасандха, Бог Кешава прие обожание от 
цар Сахадева и после си замина с двамата синове на Притха. 

10.73.32 Когато пристигнаха в Индрапрастха, победоносните герои засвириха с 
раковините си, носейки радост на своите благожелателни приятели и скръб на враговете 
си. 

10.73.33 Жителите на Индрапрастха бяха много доволни да чуят тези звуци, защото 
разбраха, че сега царят на Магадха бе напуснал. Цар Юдхиштхира почувства, че 
желанията му са вече изпълнени. 

10.73.34 Бхима, Арджуна и Джанардана отдадоха почит на царя и му разказаха подробно 
за това, което бяха направили. 

10.73.35 Научавайки от разказа им за голямото благоволение, което Бог Кешава 
милостиво му бе оказал, цар Дхармараджа заплака от екстаз. Той усети такава любов, че 
не можеше да каже нищо. 
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10.74.1 Шукадева Госвами каза: След като чу за убийството на Джарасандха и за дивната 
мощ на всемогъщия Кришна, цар Юдхиштхира се обърна към Бога с голямо удоволствие, 
както следва. 

10.74.2 Шри Юдхиштира каза: Всички възвишени духовни учители в трите свята, заедно 
с жителите и управниците на различните планети, носят над главите си Твоята повеля, 
която е толкова рядко срещана. 

10.74.3 Това, че Ти, лотосоокият Върховен Бог, приемаш заповеди от окаяни глупци, 
които се мислят за владетели, е голяма преструвка от Твоя страна, о всепроникващи. 

10.74.4 Но, разбира се, силата на Абсолютната Истина, Върховната Душа, предвечния 
единствен Бог, втори като който не съществува, нито се увеличава, нито намалява от 
дейностите Му, както силата на слънцето не намалява от неговите движения. 

10.74.5 O непобедими Мадхава, Твоите предани не правят никаква разлика между "аз" и 
"мое", "ти" и "твое", защото това е извратеният манталитет на животните. 

10.74.6 Шукадева Госвами рече: Като каза това, цар Юдхиштхира изчака да настъпи 
подходящия момент за жертвоприношението. Сетне, с разрешение на Бог Кришна, той 
избра подходящи свещенослужители, до един вещи познавачи на Ведите, за изпълнители 
на жертвоприношението. 

10.74.7-9 Избра Кришна-двайпаяна, Бхарадваджа, Суманту, Готама и Асита, заедно с 
Васищха, Чявана, Канва, Маитрея, Каваша и Трита. Избра още и Вишвамрита, Вамадева, 
Сумати, Джаймини, Крату, Паила и Парашара, както и Гарга, Ваишампаяна, Атхарва, 
Кашяпа, Дхаумя, Рама от Бхаргавите, Асури, Витихотра, Мадхучандра, Вирасена и 
Акритаврана. 

10.74.10-11 О царю, другите, които бяха поканени, включват Дрона, Бхишма, Крипа, 
Дхритараштра със синовете си, мъдрият Видура, както и много други брахмани, кшатрии, 
ваишйи и шудри, всички жадни да станат свидетели на жертвоприношението. Всъщност, 
всичките царе дойдоха там със своите придружители. 

10.74.12 Тогава свещенослужителите изораха жертвената земята със златни плугове и 
инициираха цар Юдхиштхира за жертвоприношението в съответствие с традициите, 
установени от стандартните авторитети. 

10.74.13-15 Принадлежностите, използвани в жертвоприношението, бяха изработени от 
злато, както в древната Раджасуя, извършена от Бог Варуна. Индра, Брахма, Шива и много 
други планетарни владетели, сиддхите и гандхарвите с техните свити, видядхарите, 
големите змии, мъдреците, якшите, ракшасите, небесните птици, киннарите, чараните и 
земните царе - всички бяха поканени, и наистина всички се стекоха от всички посоки към 
жертвоприношението Раджасуя на цар Юдхиштхира, сина на Панду. Те не бяха ни най-
малко удивени да видят изобилието на жертвоприношението, тъй като то бе съвсем 
подобаващо за един предан на Бог Кришна. 

10.74.16 Свещенослужителите, могъщи като богове, извършиха жертвоприношението 
Раджасуя за цар Юдхиштхира в съответствие с ведическите предписания, точно както 
полубогове преди го бяха извършили за Варуна. 
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10.74.17 В деня на извличане на сок от сома, цар Юдхиштхира подобаващо и с голямо 
внимание се поклони на свещенослужителите и на най-възвишени личности, които се 
бяха събрали. 

10.74.18 След това членовете на събранието започнаха да размишляват върху това кой 
от тях трябва да бъде почитан първи, но тъй като имаше много личности, притежаващи 
качествата да получат тази чест, те не бяха в състояние да решат. Накрая Сахадева 
заговори. 

10.74.19 [Сахадева каза:] Несъмнено Ачюта, Върховният Бог и водач на Ядавите, е този, 
който заслужава най-високата позиция. В интерес на истината, Той обхваща всички 
полубогове, обожавани в жертвоприношението, заедно с аспектите на поклонението като 
свещеното място, време и принадлежности. 

10.74.20-21 Цялата тази вселена е създадена от Него, както и големите жертвени 
приношения със своите свещени огньове, възлияния и мантри. Санкхя и йога са насочени 
към Него, единствения, втори като когото няма. O членове на това събрания, този 
нероден Господ, разчитайки единствено на себе си, създава, поддържа и унищожава този 
космос посредством Своите лични енергии, и затова съществуването на тази вселена 
зависи само от Него. 

10.74.22 Той създава множеството дейностите в този свят и по този начин, по Неговата 
милост, целият свят се стреми към идеалите на религиозността, икономическото 
развитие, сетивното удовлетворение и освобождението. 

10.74.23 Ето защо ние трябва да отдадем най-висока почит на Кришна, Върховния 
Господ. Ако направим това, ще почетем всички живи същества, а също и самите нас. 

10.74.24 Всеки, който желае на почитта, която отдава, да бъде отвърнато хилядократно, 
трябва да почита Кришна, съвършено умиротворената и напълно цялостна Душа на 
всички същества, Върховния Бог, който не вижда нищо като отделено от себе си. 

10.74.25 [Шукадева Госвами продължи:] След като каза това, Сахадева, който разбираше 
могъществото на Бог Кришна, замълча. Като чуха думите му, всички присъстващи светци 
го поздравиха, възклицавайки "Отлично! Отлично! " 

10.74.26 Царят се зaрадва като чу това възклицание на брахманите, от което разбра 
настроението на цялото събрание. Преизпълнен с любов, той изцяло обожава Бог 
Кришна, господарят на сетивата. 

10.74.27-28 След като изми нозете на Бог Кришна, Махараджа Юдхиштхира радостно 
напръска с водата главата си, а след това и главите на жена си, братя си, другите членове 
на семейството и министрите. Тази вода пречиства целия свят. Докато отдаваше почит на 
Бога, подарявайки Му жълти копринени дрехи и благородни скъпоценни украшения, 
сълзите в очите на царя му пречеха да гледате директно към Бога. 

10.74.29 Когато видяха, че Бог Кришна бе почетен по този начин, почти всички 
присъстващи допряха дланите си почтително, възкликвайки "Почитания на Теб! Вечна 
слава на Теб!" и след това Му се поклониха. Отгоре валяха цветя. 

10.74.30 Вироглавият син на Дамагхоша се вбеси като чу прославата на 
трансценденталните качества на Бог Кришна. Той стана от мястото си и, гневно 
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размахвайки ръце, безстрашно заговори на цялото събрание със следните остри думи 
срещу Върховния Бог. 

10.74.31 [Шишупала каза:] Изявлението на Ведите, че времето е неизбежният владетел 
на всичко, наистина се оказа вярно, щом интелигентността на мъдрите старейшини сега 
бе покварена и отклонена от думите на едно просто момче. 

10.74.32 О предводители на събранието, вие знаете най-добре кой е подходящ кандидат 
за почитта ви. Затова не трябва да се вслушате в думите на едно дете, което твърди, че 
Кришна заслужава да бъде почитан. 

10.74.33-34 Как може да пренебрегнете най-възвишените членове на това общество - 
великите мъдреци, посветени на Абсолютната Истина, надарени със силата на строг 
аскетизъм, божествено прозрение и стриктно спазване на тежки обети, осветени от 
знания и почитани дори от управниците на вселената? Това пастирче, позор за 
семейството си, заслужава вашето поклонение не повече отколкото един гарван 
заслужава да яде свещения оризов сладкиш пуродаша? 

10.74.35 Как този, който не следва принципите на обществените и духовните препоръки, 
нито на семейната етика, който бе отхвърлен от всички религиозни задължения, който 
държи на хрумванията си и не притежава добри качества - как такъв човек заслужава да 
бъде почитан? 

10.74.36 Яати прокле династията на тези Ядави, и оттогава те са отлъчени от честните 
хора и са пристрастени към алкохола. Как тогава Кришна заслужава да бъде почитан? 

10.74.37 Тези Ядави са се отказали от свещените земи, населявани от свети мъдреци, и 
вместо това са се прислонили в една крепост в морето, на място, където не се съблюдават 
никакви брамински принципи. Там, досущ като крадци, те тормозят своите поданици. 

10.74.38 [Шукадева Госвами продължи:] Лишен от всякаква добра съдба, Шишупала 
изговори всички тези и други обиди. Но Върховният Бог не каза нищо, точно както лъв 
игнорира лая на чакал. 

10.74.39 Чувайки такова нетърпимо богохулство към Господа, някои членове на 
събранието покриха ушите си и излязоха, гневно проклинайки краля на Чеди. 

10.74.40 Всеки, който не успее незабавно да напусне мястото, където чува критика към 
Върховния Бог или към Негов верен поклонник, със сигурност ще пропадне, лишен от 
своите благочестиви заслуги. 

10.74.41 Тогава синовете на Панду се ядосаха и, заедно с войните от родовете Матся, 
Каикая и Сринджая, станаха от местата си с извадени оръжия, готови да убият Шишупала. 

10.74.42 – Тогава, без да се колебае, Шишупала вдигна меча и щита си насред всички 
събрани царете, о Бхарата, и хвърли обиди към тези, които застанаха на страната на Бог 
Кришна. 

10.74.43 В този момент на Върховният Бог се изправи и възпря преданите си. След това 
Той изпрати гневно острия си като бръснач диск и отряза главата на врага си докато Го 
нападаше. 
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10.74.44 Когато Шишупала бе убит по този начин, голям рев и вой се надигна от тълпата. 
Възползвайки се от това смущение, няколко царе, които бяха привърженици на 
Шишупала, бързо напуснаха събранието в страх за живота си. 

10.74.45 Сияйна светлина се издигна от тялото на Шишупала и пред погледите на 
всички влезе в Бог Кришна, досущ като метеор, падащ от небето на земята. 

10.74.46 Обсебен с омраза към Бог Кришна в продължение на три живота, Шишупала 
постига трансценденталната природа на Господа. Несъмнено съзнанието на човека 
определя неговото бъдещо раждане. 

10.74.47 Император Юдхиштхира раздаде щедри подаръци на жертвените 
свещенослужители и на членове на събранието, почитайки ги подобаващо до един по 
начина, предписан от Ведите. След това той извърши ритуалното къпане авабхритха. 

10.74.48 Така Кришна, Богът на всички майстори на мистичната йога, видя успешното 
изпълнение на тази велика жертва от името на цар Юдхиштхира. След това, Богът остана 
с близките си приятели в продължение на няколко месеца, за да удовлетвори 
съкровената им молба. 

10.74.49 Сетне Богът, синът на Деваки, получи неохотното разрешение от царя и се 
завърна в столицата си със съпругите и министри си. 

10.74.50 Аз вече ти описах подробно историята на двамата жители на Ваикунтха, които 
трябваше да преминат през повтарящи се раждания в материалния свят, защото бяха 
прокълнати от брахманите. 

10.74.51 Пречистен в последния ритуал авабхритхя, който отбеляза успешното 
приключване на жертвоприношението Раджасуя, цар Юдхиштхира блестеше сред 
събраните брахмани и кшатрии като самия цар на полубоговете. 

10.74.52 Полубоговете, хората и жителите на междинните небеса, до един подобаващо 
почетени от царя, щастливо си тръгнаха за съответните си царства, докато пееха във 
възхвала на Бог Кришна и на голямото жертвоприношение. 

10.74.53 [Всички бяха доволни] с изключение на грешния Дурьодхана, олицетворение на 
епохата на кавгите и болестите на династията Куру. Той не можеше да понесе да види 
процъфтяващото могъщество на сина на Панду. 

10.74.54 Човек, който рецитира тези дейности на Бог Вишну, включително убиването на 
Шишупала, освобождението на царете и изпълнението на жертвоприношението 
Раджасуя, е освободен от всички грехове. 
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10.75.1-2 Махараджа Парикшит каза: О брахмана, според това, което чух от теб, всички 
събрали се царе, мъдреци и полубогове бяха щастливи да видят удивителните 
празненства за жертвоприношението Раджасуя на цар Аджаташатру, с изключение на 
Дурьодхана. Моля те, кажи ми защо бе така, господарю. 

10.75.3 Шри Бадараяни каза: По време на жертвоприношението Раджасуя на твоя свят 
дядо, от обич членовете на семейството му се нагърбиха със смирено служене заради 
него. 

10.75.4-7 Бхима наглеждаше кухнята, Дурьодхана надзираваше хазната, докато Сахадева 
посрещаше пристигащите гости. Накула набавяше необходимите пособия, Арджуна 
придружаваше почитаемите възрастни роднини, Кришна миеше нозете на всички, 
Драупади сервираше храна, а щедрият Карна раздаваше дарове. Мнозина други като 
Ююдхана, Викарна, Хардикя, Видура, Бхуришрава и останалите синове на Бахлика, както 
и Сантардана също участваха като доброволци в различни задължения по време на 
пищното жертвоприношение. Те правеха това от желание да зарадват Махараджа 
Юдхиштхира, о най-добър сред царете. 

10.75.8 След като свещенослужителите, най-видните гости, учените светци и най-
близките доброжелатели на царя бяха до един подобаващо почетени с удовлетворяващи 
слова, благоприятни приношения и различни дарове като възнаграждение, и след като 
царят на Чеди бе влязъл в лотосовите нозе на господаря на Сатватите, бе извършено 
къпането авабхритха в божествената река Ямуна. 

10.75.9 По време на тържеството авабхритха звучеше музика от всевъзможни 
инструменти, в това число мриданги, раковини, панави, дхундхури, барабани и рогове 
гомукха. 

10.75.10 Танцьорки танцуваха с голяма радост, пееха хорове, докато звънките вибрации 
на вини, флейти и ръчни цимбали достигаха чак до небесните сфери. 

10.75.11 Тогава всички царе, нагиздени със златни огърлици, поеха към Ямуна. Носеха 
флагове и знамена в различни цветове и бяха придружени от пехота и добре облечени 
войници, яздещи на царствени слонове, колесници и коне. 

10.75.12 Струпаните армии на Ядавите, Сринджаите, Камбоджите, Куру, Кекайците и 
Кошалите накараха земята да се разтрепери докато следваха в процесия Махараджа 
Юдхиштхира, който извършваше жертвоприношението. 

10.75.13 Жреците, свещенослужителите и останалите превъзходни брахмани звучно 
напяваха ведически мантри, докато полубоговете, божествените мъдреци, питите и 
гандхарвите пееха в прослава и сипеха дъжд от цветя. 

10.75.14 Мъже и жени, до един украсени със сандалова паста, цветни гирлянди, накити и 
фини одежди, се забавляваха като се пръскаха и обливаха едни други с различни 
течности. 

10.75.15 Мъжете оцапваха куртизанките обилно с олио, кисело мляко, ароматна вода и 
прашец турмерик и кункума, а куртизанките закачливо мажеха мъжете със същите 
субстанции. 

10.75.16 Обградени от пазачи, кралиците на цар Юдхиштхира дойдоха на своите 
колесници, за да видят забавлението, наподобявайки съпругите на полубоговете, 



Глава 75: Унижението на Дурьодхана 10.75.17 .. 10.75.28  

353 

 

появяващи се в небето на своите звездолети. Докато братовчедите и близките им 
приятели пръскаха кралиците с течностите, лицата на дамите цъфтяха в срамежливи 
усмивки, увеличавайки сияйната им хубост. 

10.75.17 Докато кралиците пръскаха вода от спринцовките по своите девери и 
останалите мъже, собствените им одежди се намокриха, очертавайки ръцете, гърдите, 
бедрата и талиите им. Във възбудата им, цветята падаха от разплетените им коси. С тези 
очарователни забавления те развълнуваха онези, чието съзнание бе замърсено. 

10.75.18 Императорът, възкачен на своята колесница, теглена от превъзходни жребци 
със златни сбруи, изглеждаше великолепен в компанията на съпругите си, досущ като 
величественото жертвоприношение Раджасуя, заобиколено от различните ритуали. 

10.75.19 Свещенослужителите водеха царя в изпълнението на финалните ритуали 
патни-самяджа и авабхритхя. Сетне те поканиха него и Кралица Драупади да пийнат 
вода за пречистване и да се окъпят в Ганг. 

10.75.20 Барабаните на боговете заехтяха наред с човешките. Полубогове, мъдреци, 
предци и хора до един сипеха дъжд от цветя. 

10.75.21 Всички жители на града, принадлежащи към различните варни и ашрами, се 
окъпаха на свой ред на това място, където дори най-големите грешници незабавно 
можеха да се освободят от всички греховни последици. 

10.75.22 След това царят си облече нови копринени одежди и се украси в изящни 
накити. После той почете свещенослужителите, събралите се официални гости, учените 
брахмани и останалите посетители, като им подари дрехи и украшения. 

10.75.23 По различни начини цар Юдхиштхра, който напълно бе посветил живота си на 
Бог Нараяна, непрестанно отдаваше почитания на своите роднини, на семейството си, на 
останалите царе, на приятелите и доброжелателите си, както и на всички присъстващи. 

10.75.24 Всички хора там сияеха като полубогове. Те бяха нагиздени със скъпоценни 
обеци, цветни гирлянди, тюрбани, жилетки, копринени дхоти и ценни перлени огърлици. 
Красивите лица на жените бяха разхубавени от подходящи обеци и от къдрици коса, и 
всичките носеха златни коланчета. 

10.75.25-26 Накрая високо образованите свещенослужители, великите авторитети 
върху Ведите, които служеха за свидетели на жертвоприношението, специално 
поканените царе, брахманите, кшатриите, ваишйите, шудрите, полубоговете, 
мъдреците, предците и мистичните духове, както и главните управници на планетите и 
техните последователи — всички те, след като бяха почетени от цар Юдхиштхира, взеха 
разрешение от него да си тръгнат, о царю, всеки за своята обител. 

10.75.27 Докато възхваляваха удивителната Раджасуя-ягя, извършена от великия свят 
цар и предан на Бог Хари, те не можеха да се наситят, тъй както обикновеният човек 
никога не се насища да пие нектар. 

10.75.28 По това време Раджа Юдхиштхира възпря неколцина от своите приятели, 
преките членове на семейството и останалите си близки да не си заминават, а сред тях и 
Бог Кришна. От обич Юдхиштхира не искаше да ги пусне да си вървят, тъй като 
изпитваше болка от надвисващата раздяла. 
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10.75.29 Мой скъпи Парикшит, Върховният Бог остана там известно време, за да зарадва 
царя, след като най-напред изпрати Самба и останалите герои на Ядавите обратно в 
Дварака. 

10.75.30 Така цар Юдхиштхира, синът на Дхарма, най-сетне намери облекчение от своя 
изгарящ стремеж, прекосявайки по милостта на Бог Кришна успешно обширния, 
необятен океан на своите желания. 

10.75.31 Един ден Дурьодхана, разглеждайки богатствата на двореца на цар 
Юдхиштхира, беше силно разстроен от великолепието както на жертвоприношението 
Раджасуя, така и на неговия изпълнител, царя, чийто живот и душа бе Бог Ачюта. 

10.75.32 В този дворец бяха събрани всички проявления на великолепието на царете 
сред хората, демоните и боговете, донесени там от космичния изобретател, Мая Данава. С 
тези богатства Драупади служеше на съпрузите си, и Дурьодхана, принцът на Куру, 
скърбеше, защото бе много силно привлечен към нея. 

10.75.33 Хилядите кралици на Бог Мадхупати също бяха в двореца. Нозете им 
пристъпяха бавно под тежестта на бедрата им, а звънчетата на глезените им звъняха 
очарователно. Талиите им бяха много тънки, прашецът кункума от гърдите им обагряше 
в алено перлените им огърлици, а полюшващите се обеци и къдриците коса увеличаваха 
изящната хубост на лицата им. 

10.75.34-35 Случи се така, че император Юдхиштхира, синът на Дхарма, седеше досущ 
като Индра на златен трон в залата за събрания, построена от Мая Данава. Край него бяха 
съратниците му и членовете на семейството, както и Бог Кришна, специалният му 
съветник. Проявявайки великолепието на самия Брахма, цар Юдхиштхира бе възхваляван 
от дворцовите поети. 

 10.75.36 Горделивият Дурьодхана, държейки меч в ръка и нагизден с корона и 
огърлица, гневно нахълта в палата в компанията на своите братя, о царю, обиждайки 
пазачите на портите докато влизаше. 

10.75.37 Заблуден от илюзиите, сътворени от магиите на Мая Данава, Дурьодхана 
обърка твърдия под с вода и повдигна края на одеждите си. А по-нататък падна във 
водата, обърквайки я за твърд под. 

 10.75.38 Мой скъпи Парикшит, виждайки това, Бхима се изсмя, също както и жените, 
царете и останалите. Цар Юдхиштхира се опита да ги спре, но Бог Кришна показа 
одобрението си. 

10.75.39 Унизен и изгарящ от гняв, Дурьодхана наведе лице, излезе без да каже и дума и 
се завърна в Хастинапура. Присъстващите светци извикаха високо: "Уви! Уви !", а цар 
Юдхиштхира се натъжи. Ала Върховният Бог, който бе объркал Дурьодхана просто с 
погледа си, остана безмълвен, тъй като Неговото намерение бе да разтовари бремето на 
земята. 

10.75.40 Сега отвърнах на въпроса ти, о царю, отнасящ се до това защо Дурьодхана бе 
недоволен по време на великото жертвоприношение Раджасуя. 
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10.76.1 Шукадева Госвами каза: Сега моля те, чуй, о царю, друго удивително дело, 
извършено от Бог Кришна, който се появи в подобно на човешко тяло, за да се 
наслаждава на трансцендентални забавления. Чуй как Той погуби господаря на Саубха. 

10.76.2 Шалва бе приятел на Шишупала. Когато той присъстваше на сватбата на 
Рукмини, воините на Ядавите го победиха в битка, заедно с Джарасандха и останалите 
царе. 

10.76.3 Шалва се бе заклел в присъствието на всички царе: "Аз ще избавя земята от 
Ядавите! Бъдете свидетели на юначеството ми!" 

10.76.4 След като даде този обет, глупавият цар продължи да обожава Бог Пашупати 
(Шива) като свое божество, хранейки се всеки ден с по шепа прах, и нищо друго. 

10.76.5 Великият Бог Умапати е известен като "онзи, който лесно се удовлетворява," ала 
едва след като изтече цяла година той зарадва Шалва, който се бе обърнал към него за 
подслон, предлагайки му да си избере благословия. 

10.76.6 Шалва си избра кораб, който да не може да бъде унищожен нито от полубогове, 
нито от демони, човешки същества, гандхарви, ураги или ракшаси, да може да пътува 
навсякъде, където той пожелае, и да всява ужас у Вришните. 

10.76.7 Бог Шива каза: "Така да бъде." По негова заповед Мая Данава, който завладява 
вражите градове, съгради летящ железен град, наречен Саубха и го даде на Шалва. 

10.76.8 Непревземаемият кораб бе изпълнен с мрак и можеше да лети накъдето пожелае. 
Като се сдоби с него, Шалва пое към Дварака, спомняйки си враждебността на Вришните 
към него. 

10.76.9-11 Шалва обсади града с голяма армия, о най-добър сред Бхаратите, съсипвайки 
простиращите се наоколо паркове и градини, дворците с техните наблюдателници, 
извисяващите се порти, ограждащите зидове, както и обществените места за 
развлечение. От превъзходния си въздушен кораб той сипеше порои от оръжия, в това 
число камъни, дървесни стволове, мълнии, змии и градушка. Изви свирепа вихрушка и 
покри всички посоки с прахоляк. 

10.76.12 Измъчван по такъв жесток начин от въздушния кораб Саубха, градът на Бог 
Кришна нямаше покой, о царю, досущ като земята, когато бе атакувана от трите летящи 
града на демоните. 

10.76.13 Виждайки тормоза над поданиците си, славният и юначен Бог Прадюмна им 
каза, "Не се плашете," и се качи на колесницата си. 

10.76.14-15 Главнокомандващите на бойците с колесници — Сатяки, Чарудешна, Самба, 
Акрура и по-малките му братя, наред с Хардикя, Бханувинда, Гада, Шука и Сарана — 
излязоха вън от града с мнозина други прославени стрелци, до един обвити в брони и 
пазени от ескадрони войници, яздещи на колесници, слонове и коне, както и от дивизии 
пехота. 

10.76.16 Тогава настана страховита, караща косите да настръхват битка, между войските 
на Шалва и Ядавите. Тя не се различаваше от великите сражения между демоните и 
полубоговете. 
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10.76.17 В божествените си оръжия Прадюмна незабавно унищожи всички магически 
илюзии на Шалва, по същия начин както жарките слънчеви лъчи разпръскват нощния 
мрак. 

10.76.18-19 Стрелите на Бог Прадюмна до една бяха със златни остриета, железни глави 
и съвършено гладки спойки. С двадесет и пет от тях Той порази главнокомандващия на 
Шалва, Дюман, а със сто уцели самия Шалва. Сетне прониза офицерите на Шалва всеки с 
по една стрела, воините на колесници – с по десет, а конете и останалите му ездитни 
животни – с по три. 

10.76.20 Когато видяха прославения Прадюмна да извършва този удивителен и могъщ 
подвиг, всички бойци и от двете страни Го възславиха. 

10.76.21 В един момент магическият въздушен кораб, построен от Мая Данава, се 
появяваше в множество идентични форми, а в следващия момент отново ставаше само 
един. Понякога беше видим, друг път не. По този начин противниците на Шалва никога 
не можеха да са сигурни къде точно се намира. 

10.76.22 Миг след миг звездолетът Саубха се явяваше ту на земята, ту в небето, ту на 
някой планински връх, ту във водата. Като въртящ се пламтящ жезъл той никога не 
оставаше на едно място. 

10.76.23 Където и да се появяваше Шалва със своя кораб Саубха и с армията си, натам 
командирите на Ядавите запращаха стрелите си. 

10.76.24 Шалва се смая като видя как армията му и въздушния му град не бяха оставяни 
на мира от вражите стрели, които поразяваха като огън и като слънце, и бяха нетърпими 
като змийска отрова. 

10.76.25 Тъй като героите от рода Вришни жадуваха за победа и в този свят, и в 
следващия, те не изоставяха своите поверени позиции на бойното поле, колкото и да ги 
изтезаваха пороите от оръжия, запращани от командирите на Шалва. 

10.76.26 Министърът на Шалва, Дюман, който преди бе ранен от Шри Прадюмна, сега се 
нахвърли върху Него и, ревейки високо, Го удари със своя боздуган от черна стомана. 

10.76.27 Колесничарят на Прадюмна, синът на Дарука, си помисли, че гръдта на неговия 
доблестен господар е разбита от боздугана. Познавайки добре религиозния си дълг, той 
откара Прадюмна от полесражението. 

10.76.28 Идвайки бързо на себе си, синът на Кришна, Прадюмна, каза на своя 
колесничар, "О, колесничарю, това е непростимо — Аз да бъда отстранен от бойното 
поле! 

10.76.29 "Никога не се е чувало освен Мен друг роден в династията Яду да напусне 
полесражението. Сега репутацията ми е опетнена заради един колесничар, който 
разсъждава като евнух. 

10.76.30 "Какво ще кажа сега на бащите си, Рама и Кешава, когато се завърна при Тях, 
след като просто съм избягал от бойното поле? Какво бих могъл да Им кажа, че да запазя 
честта си? 

10.76.31 "Несъмнено сега снахите Ми ще Ми се присмиват и ще рекат, О юнако, разкажи 
ни как враговете ти те превърнаха в такъв страхливец в боя.' " 
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10.76.32 Колесничарят отвърна: "О дълговечни, аз сторих това, познавайки съвършено 
добре предписания си дълг. О мой Боже, колесничарят трябва да закриля господаря на 
колесницата когато той е в опасност, както и господарят също трябва да закриля 
колесничаря си. 

10.76.33 Предвид това правило, аз те откарах надалеч от бойното поле, тъй като беше 
повален в безсъзнание от боздугана на врага си и си помислих, че си сериозно ранен. 
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10.77.1 Шукадева Госвами каза: След като се освежи с вода, постави бронята си и вдигна 
Своя лък, Бог Прадюмна каза на колесничаря си, "Откарай Ме обратно там, където стои 
героичния Дюман." 

10.77.2 В отсъствието на Прадюмна, Дюман бе унищожавал Неговата армия, ала сега 
Прадюмна контраатакува Дюман и, усмихвайки се, го прониза с осем стрели нарача. 

10.77.3 С четири от тези стрели Той порази четирите коня на Дюман, с една – 
колесничаря му, с други две – лъка и флага на колесницата му, а с последната – главата на 
Дюман. 

10.77.4 Гада, Сатяки, Самба и останалите започнаха да избиват армията на Шалва, и така 
всички войници, намиращи се във въздушния кораб, западаха в океана с отсечени глави. 

10.77.5 Докато Ядавите и последователите на Шалва се атакуваха така едни други, 
гръмовната и ужасяваща битка продължи двадесет и седем дни и нощи. 

10.77.6-7 Поканен от Юдхиштхира, сина на Дхарма, Бог Кришна бе отишъл в 
Индрапрастха. Сега, след като жертвоприношението Раджасуя бе завършено и Шишупала 
бе убит, Богът започна да вижда неблагоприятни поличби. Затова Той се сбогува с 
уважаваните Куру, с великите мъдреци, а също и с Притха и синовете й, и се завърна в 
Дварака. 

10.77.8 Богът си каза: Понеже дойдох тук с Моя почитаем по-голям брат, царете, които са 
на страната на Шишупала, може да атакуват столицата Ми. 

10.77.9 [Шукадева Госвами продължи:] Когато пристигна в Дварака и свари народа си 
заплашен от унищожение и като видя Шалва и неговия въздушен кораб Саубха, Бог 
Кешава се погрижи за защитата на града, а сетне се обърна към Дарука със следните 
думи. 

10.77.10 [Бог Кришна каза:] О колесничарю, бързо откарай колесницата ми при Шалва. 
Властелинът на Саубха е могъщ магьосник; не се оставяй да те омае. 

10.77.11 С тази заръка, Дарука подкара колесницата нататък. Като я видяха да излиза на 
бойното поле, всички – и приятели, и врагове – съзряха емблемата на Гаруда. 

10.77.12 Когато Шалва, предводителят на оредяващата армия, зърна приближаващия се 
Бог Кришна, той метна копието си по колесницата на Бога и то изсвистя заплашително, 
прелитайки през полесражението. 

10.77.13 Фучащото копие на Шалва озари цялото небе като могъщ метеор, но Бог Шаури 
разби страшното оръжие на стотици късове със стрелите си. 

10.77.14 После Бог Кришна прониза Шалва с шестнадесет стрели и порази летящия 
кораб Саубха с порой от стрели, както се носеше в небето. Докато пускаше стрелите си, 
Богът приличаше на слънцето, обливащо небесата с лъчите си. 

10.77.15 Тогава Шалва успя да улучи лявата ръка на Бог Кришна, която стискаше лъка 
Шарнга, и, смайващо, Шарнга падна от дланта Му. 

10.77.16 Онези, които видяха това, до един извикаха поразени. Владетелят на Саубха 
изрева високо и се обърна към Бог Джанардана. 
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10.77.17-18 [Шалва каза:] Глупако! Заради това, че в присъствието ми отвлече невястата 
на моя приятел Шишупала, собствения Ти братовчед, и заради това, че по-късно го уби 
насред святото събрание докато беше невнимателен, днес с острите си стрели ще Те 
изпратя в земите, откъдето никой не се връща! Макар да се мислиш за непобедим, сега ще 
Те погубя, стига да имаш смелостта да се изправиш срещу мен. 

10.77.19 Върховният Бог отвърна: Твърдоглавецо, напразно се хвалиш, понеже си 
неспособен да видиш застаналата до теб смърт. Истинските герои не приказват, а 
показват доблестта си на дело. 

10.77.20 С тези думи гневният Бог метна Своя боздуган с плашеща сила и бързина, 
удряйки Шалва по ключицата, карайки го да потръпне и да избълва кръв. 

10.77.21 Ала още щом Бог Ачюта отдръпна боздугана си, Шалва изчезна от взора и миг 
по-късно някакъв човек се приближи до Бога. Със сведена глава той Му съобщи: 
"Изпраща ме Деваки," и, хлипайки, изрече следните думи. 

10.77.22 [Човекът каза:] О Кришна, Кришна, силноръки, който си толкова любящ към 
родителите си! Шалва залови баща ти и го отвежда, както касапинът води животно на 
заколение. 

10.77.23 Като чу тези обезпокояващи вести, Бог Кришна, който играеше ролята на 
смъртен човек, изрази скръб и състрадание, и от обич към родителите и изрече следните 
суми, досущ като обикновена обусловена душа. 

10.77.24 [Бог Кришна каза:] Баларама винаги бди и никой демон нито полубог не може 
да Го победи. Как би могъл този нищо и никакъв Шалва да Го надвие и да похити баща 
Ми? Наистина съдбата е всемогъща! 

10.77.25 След като Говинда изрече тези думи, властелинът на Саубха се появи отново, 
като сякаш водеше Васудева пред Бога. После Шалва каза следното. 

10.77.26 [Шалва каза:] Ето го скъпият Ти баща, който Те е заченал и заради когото 
живееш в този свят. Сега ще го убия пред самите Ти очи. Спаси го ако можеш, слабако! 

10.77.27 След като се присмя на Бога по този начин, магьосникът Шалва привидно 
отсече главата на Васудева с меча си. Отнасяйки главата със себе си, той влезе в 
звездолета Саубха, който се рееше в небето. 

10.77.28 По природа Бог Кришна е изпълнен със знание и притежава безгранична сила 
на възприятията. При все това за миг, поради голямата си обич към Своите близки, Той 
потъна в настроението на обикновено човешко същество. Скоро си спомни, обаче, че 
всичко това е демонична илюзия, сътворена от Мая Данава и приложена от Шалва. 

10.77.29 Прозрял действителната ситуация, Бог Ачюта не видя на бойното поле нито 
пратеника, нито тялото на баща си. Сякаш се бе събудил от сън. Виждайки врага си да се 
носи над Него на кораба Саубха, Богът се приготви да го убие. 

10.77.30 Такъв е разказът според някои светци, о мъдри царю, ала онези, които говорят 
по такъв нелогичен начин, противоречат сами на себе си, забравяйки собствените си 
предишни думи. 
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10.77.31 Как е възможно скръб, объркване, материална обич или страх, които до едно са 
породени от невежество, да бъдат приписани на безграничния Върховен Бог, чиито 
възприятия, знание и могъщество са също по подобен начин безгранични? 

10.77.32 По силата на себереализацията, подкрепена със служене в Неговите нозе, 
преданите на Бога се отърсват от телесното разбиране за живота, което обърква душите 
от незапомнени времена. Така те се сдобиват с вечна слава, общувайки лично с Него. Как 
би могла тогава тази Върховна Истина, местоназначението на всички истински светци, да 
се поддаде на илюзия? 

10.77.33 Докато Шалва продължаваше да сипе порои от оръжия върху Него с 
неотслабваща сила, Бог Кришна, чиято доблест никога не запада, запращаше стрелите си 
по Шалва, като го рани и строши бронята, лъка и диадемата му. Сетне с боздугана си 
Богът смачка вражия летящ кораб Саубха. 

10.77.34 Разбит на хиляди парчета от боздугана на Бог Кришна, звездолетът Саубха 
падна във водата. Шалва скочи от него на земята, вдигна боздугана си и се втурна към 
Бог Ачюта. 

10.77.35 Докато Шалва тичаше към Него, Богът изстреля едно острие бхалла и отсече 
ръката му, която стискаше боздугана. Като окончателно взе решение да убие Шалва, 
Кришна вдигна Своя диск Сударшана, наподобяващ слънцето по време на вселенското 
унищожение. Сияещият в красотата си Бог приличаше на най-източната планина, озарена 
от изгряващото слънце. 

10.77.36 С диска си Бог Хари отсече главата на великия магьосник, наедно с обеците и 
короната, точно както Пурандара бе отрязал с мълнията си главата на Вритра. Виждайки 
това, всички последователи на Шалва завикаха: "Уви! Уви!" 

10.77.37 След като порочният Шалва вече бе мъртъв, а летящият му кораб Саубха - 
унищожен, небесата заехтяха от барабаните, на които свиреха групи полубогове. Тогава 
Дантавакра, жадувайки да отмъсти за смъртта на приятеля си, яростно атакува Бога. 
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10.78.1-2 Шукадева Госвами каза: Заради приятелството си с Шишупала, Шалва и 
Паундрака, които до един бяха вече на оня свят, злият Дантавакра се появи на бойното 
поле, изпълнен с гняв, о царю. Сам, крачейки без колесница и с боздуган в ръка, 
могъщият воин люлееше земята с крачките си. 

10.78.3 Виждайки идващия Дантавакра, Бог Кришна бързо грабна боздугана си, скочи от 
колесницата си и удържа приближаващия се противник, точно както брегът удържа 
океана. 

10.78.4 Вдигайки боздугана си, безразсъдният цар на Каруша каза на Бог Мукунда, 
"Какъв късмет! Какъв късмет е, че излизаш днес насреща ми! 

10.78.5 Ти си наш братовчед по майчина линия, Кришна, обаче извърши насилие над 
приятелите ми, а сега искаш да погубиш и мен. Затова, глупако, ще те убия с 
мълниеносния си боздуган. 

10.78.6 "Тогава, о безмозъчни, аз ще изплатя дълга си към своите приятели като погубя 
Теб, своя враг, предрешен като роднина, който си досущ като болест вътре в тялото ми." 

10.78.7 Така, опитвайки се да подразни Бог Кришна с язвителните си думи, точно както 
човек смушква слон с остър остен, Дантавакра удари Бога по главата с боздугана си и 
изрева като лъв. 

10.78.8 Макар и поразен от боздугана на Дантавакра, Бог Кришна, спасителят на 
Ядавите, не помръдна от мястото си на бойното поле. Вместо това с масивния си боздуган 
Каумодаки Той удари Дантавакра в средата на гърдите. 

10.78.9 С разбито от удара на боздугана сърце, Дантавакра изплю кръв и падна 
безжизнен на земята, с разбъркани коси и с разпрострени ръце и нозе. 

10.78.10 Тогава една съвсем фина и удивителна искрица светлина [се издигна от тялото 
на демона] и влезе в Бог Кришна пред очите на всички, о царю, точно както при 
убиването на Шишупала. 

10.78.11 Ала после братът на Дантавакра, Видуратха, потънал в скръб от смъртта на 
брат си, излезе напред, дишайки тежко, с меч и щит в ръка и с желание да убие Бога. 

10.78.12 О най-добър сред царете, когато Видуратха Го връхлетя, Бог Кришна използва 
острия си като бръснач диск Сударшана, за да отсече главата му, заедно с шлема и 
обеците. 

10.78.13-15 След като унищожи по такъв начин Шалва и неговия летящ кораб Саубха, 
наред с Дантавакра и по-младия му брат, които дотогава до един бяха непобедими от 
всеки друг противник, Богът бе възславен от полубоговете, от човешките същества и 
великите мъдреци, от сиддхите, гандхарвите, видядхарите и махорагите, а също от 
апсарите, питите, якшите, киннарите и чараните. Докато възпяваха славата Му и Го 
обсипваха с цветя, Върховният Бог влезе в своята празнично украсена столица в 
компанията на най-прославените Вришни. 

10.78.16 Бог Кришна, Върховната Божествена Личност, господарят на всички мистични 
сили, Богът на вселената, винаги е победител. Единствено онези, които имат скотско 
виждане, считат, че понякога Той среща поражение. 
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10.78.17 Тогава Бог Баларама чу, че Куру се подготвят за война с Пандавите. Запазвайки 
неутралитет, Той замина под претекст, че отива да се къпе по светите места. 

10.78.18 След като се изкъпа в Прабхаса и почете полубоговете, мъдреците, предците и 
изтъкнатите човешки същества, Той отиде, придружен от брахмани, до онази част от 
Сарасвати, която тече на запад към морето. 

10.78.19-20 Бог Баларама посети обширното езеро Бинду-сарас, Тритакупа, Сударшана, 
Вишала, Брахма-тиртха, Чакра-тиртха и течащата на изток Сарасвати. Той отиде освен 
това до всички свети места, наред с Ямуна и Ганга, о Бхарата, а сетне навлезе в гората 
Наимиша, където великите мъдреци изпълняваха голямо жертвоприношение. 

10.78.21 Разпознавайки Бога при пристигането Му, мъдреците, които бяха заети с 
жертвените си обреди от дълго време, Го поздравиха подобаващо като се изправиха, 
поклониха Му се и Го обожаваха. 

10.78.22 След като бе обожаван по този начин заедно със свитата си, Богът зае почетно 
място. Тогава забеляза, че Ромахаршана, ученикът на Вясадева, бе останал седнал. 

10.78.23 Бог Баларама силно се разгневи като видя как този член на кастата сута не се 
бе изправил, нито се бе поклонил, нито бе допрял длани, и как си седеше пред всички 
останали учени брахмани. 

10.78.24 [Бог Баларама каза:] Тъй като този глупак, роден от неподходящ брак, седи пред 
всички тези брахмани и дори пред Мен, защитникът на религията, той заслужава да умре. 

10.78.25-26 Макар да е ученик на божествения мъдрец Вяса и подробно да е изучил 
множество писания от Него, включително уставите на религиозните задължения, 
епическите истории и Пураните, цялото това обучение не е довело до добри качества в 
него. Той е изучавал писанията както актьор заучава ролята си, защото нито е 
себеовладян, нито смирен, и суетно счита себе си за ерудиран авторитет, въпреки че не е 
успял да покори собствения си ум. 

10.78.27 Целта на спускането Ми в този свят е да погубвам подобни лицемери, които се 
преструват на религиозни, а всъщност са едни порочни негодници. 

10.78.28 [Шукадева Госвами продължи:] Макар Бог Баларама да бе престанал да избива 
неблагочестивите, гибелта на Ромахаршана бе неизбежна. Затова, след като замълча, 
Богът го уби като откъсна стръкче трева куша и го докосна в връхчето й. 

10.78.29 Всички мъдреци извикаха силно натъжени: "Уви! Уви!". Те казаха на Бог 
Санкаршана, "О господарю, ти постъпи противно на религията! 

10.78.30 О, любимецо на Ядавите, ние му отредихме място на духовен учител и му 
обещахме дълъг живот и избавление от физически болки докато трае това 
жертвоприношение. 

10.78.31-32 Без да знаеш, Ти погуби един брахмана. Разбира се, дори наставленията в 
писанията не могат да заповядват на Теб, господаря на всички мистични сили. Но ако по 
своя воля Ти все пак изпълниш предписаното пречистване за това убийство на брахмана, 
о Ти, който пречистваш целия свят, хората като цяло ще бъдат изключително 
облагодетелствани от примера Ти." 
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10.78.33 Божествената Личност каза: "Без съмнение ще изпълня изкуплението за това 
убийство, защото искам да проявя състрадание към хората като цяло. Затова, моля ви, 
кажете Ми какъв ритуал следва да се извърши най-напред. 

10.78.34 О мъдреци, само кажете една дума и чрез мистичната си мощ Аз ще възстановя 
всичко, което сте му обещали — дълъг живот, сила и могъщество на възприятията." 

10.78.35 Мъдреците казаха: "Молим Те, стори така, о Рама, че Твоята сила и силата на 
Твоето оръжие куша, наред с нашето обещание и смъртта на Ромахаршана до едно да не 
бъдат пренебрегнати." 

10.78.36 Върховният Бог каза: "Ведите ни учат, че човек се ражда отново в сина си. 
Затова, нека синът на Ромахаршана бъде разказвач на Пураните, и нека бъде надарен с 
дълъг живот, могъщи сетива и енергичност. 

10.78.37 Моля ви, кажете Ми какво е желанието ви, о най-добри сред мъдреците, и Аз без 
съмнение ще го изпълня. Освен това, о мъдри души, моля ви, внимателно Ми посочете 
подходящото изкупление, понеже не зная какво би могло да бъде." 

10.78.38 Мъдреците казаха: "Един страшен демон на име Балвала, синът на Илвала, идва 
тук на всяко новолуние и осквернява нашето жертвоприношение. 

10.78.39 О, потомъко на Дашарха, умоляваме Те, убий този могъщ демон, който сипе 
върху нас гной, кръв, изпражнения, урина, вино и месо. Това е най-доброто служене, 
което би могъл да извършиш към нас. 

10.78.40 Сетне, в продължение на дванадесет месеца, трябва да обикаляш земите на 
Бхарата в настроение на вглъбена медитация, изпълнявайки отречения и къпейки се в 
различните свети места за поклонение. По този начин ще се пречистиш." 
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10.79.1 Шукадева Госвами каза: Тогава, в деня на новолунието, о царю, се появи бурен и 
страховит вятър, който разнасяше облаци от прах и миризмата на гной навсякъде. 

10.79.2 После на жертвената арена се изля поток от отвратителни неща, изпратени от 
Балвала, след което и самият демон се появи с тризъбец в ръка. 

10.79.3-4 Огромният демон наподобяваше грамада от черни въглени. Косата му, 
прибрана отгоре на главата, и брадата му бяха като разтопена мед и лицето му имаше 
ужасни зъби и сбръчкани вежди. Щом го видя Бог Баларама се сети за боздугана си, с 
който разкъса на части вражеските армии и за плуга си, с който наказваше демоните. 
Така призовани двете Му оръжия в миг се появиха пред Него. 

10.79.5 С върха на плуга си Бог Баларама прихвана демона Балвала, докато прелиташе в 
небето, а с боздугана си яростно нанесе удар по главата на оскърбителя на брахманите. 

10.79.6 Балвала издаде предсмъртен вик и се строполи на земята с разцепено чело и 
бликаща кръв. Той приличаше на червена планина, ударена от мълния. 

10.79.7 Възвишените мъдреци почетоха Бог Рама с искрени молитви и Го дариха с 
безпогрешните си благословии. След това извършиха ритуалното Му къпане, точно както 
полубоговете бяха умили според правилата Индра след като беше убил Вритра. 

10.79.8 Те поднесоха на Бог Баларама гирлянд ваиджаянти от вечно свежи лотоси, в 
който пребиваваше богинята на щастието, а също и дрехи и украшения, достойни за Него. 

10.79.9 След това с разрешението на мъдреците, Богът отиде заедно с група брахмани 
при река Каушики, където се изкъпа. От там Той се отправи към езерото, от което течеше 
река Сараю. 

10.79.10 Богът следваше течението на Сараю докато стигна до Праяга, където се изкъпа 
и после извърши ритуали за удовлетворението на полубоговете и други живи същества. 
След това се отправи към ашрама на Пулаха Риши. 

10.79.11-15 Бог Баларама се изкъпа в реките Гомати, Гандаки и Випаша, а така също се 
потопи и в Шона. Той отиде в Гая, където обожава предците си, и при извора на Ганг, 
където извърши пречистващи умивания. В планината Махендра се срещна с Бог 
Парашурама и Му отдаде молитви, а след това се изкъпа в седемте притока на река 
Годавари, а също и в реките Вена, Пампа и Бхимаратхи. После Бог Баларама срещна Бог 
Сканда и посети Шри-шаила, обителта на Бог Гириша. В южните области, известни като 
Дравида-деша, Върховният Бог видя свещения хълм Венката, а също и градовете 
Камакошни и Канчи, пречистващата река Кавери и най-святата Шри-ранга, където Бог 
Кришна се бе появил. Оттам се отправи към планината Ришабха, където също живее Бог 
Кришна и в южна Матхура. След това пристигна в Сетубандха, където дори и най-
големите грехове се унищожават. 

10.79.16-17 Taм, в Сетубандха (Рамешварам) Бог Халаюдха раздаде на брахманите десет 
хиляди крави. След това Той посети реките Критамала и Тамрапарни, и величествената 
планина Малая. Там сред хълмовете Бог Баларама откри Агастя Риши, който седеше 
потънал в медитация. След като се поклони на мъдреца, Богът му отдаде молитви и 
получи благословиите му. Като си тръгна от Агастя, Той продължи към брега на южния 
океан, където видя Богинята Дурга във формата й Каня-кумари. 
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10.79.18 После Той замина за Пхалгуна-тиртха и се изкъпа в свещеното езеро 
Панчапсара, където Бог Вишну бе проявил себе си. На това място Той подари други десет 
хиляди крави. 

10.79.19-21 Върховният Бог продължи пътешествието си през царствата Керала и 
Тригарта, посети свещения град на Шива, Гокарна, където Бог Дхурджати (Шива) 
непосредствено прояви себе си. След като посети и Богинята Парвати, която пребивава на 
един остров, Бог Баларама отиде в свещената област Шурпарака и се изкъпа в реките 
Тапи, Пайошни и Нирвиндхя. Сетне влезе в гората Дандака и посети реката Рева, покрай 
която се простира град Махишмати. Той се изкъпа при Ману-тиртха и най-накрая се 
завърна в Прабхаса. 

10.79.22 Богът дочу от едни брахмани, че всички царе, въвлечени в битката между Куру 
и Пандавите бяха загинали. От това стигна до заключението, че сега земята вече е 
облекчена от бремето си. 

10.79.23 Искайки да прекрати битката с боздугани, която тогава яростно кипеше между 
Бхима и Дурьодхана на бойното поле, Бог Баларама се отправи към Курукшетра. 

10.79.24 Когато Юдхиштхира, Бог Кришна, Арджуна и братята близнаци Накула и 
Сахадева видяха Бог Баларама, те Му отдадоха смирените си почитания, но не казаха 
нищо като си помислиха: „Какво ли е дошъл да ни каже Той?“ 

10.79.25 Бог Баларама завари Дурьодхана и Бхима с боздугани в ръце, разярено борещи 
се за победа над другия, докато се обикаляха ловко един друг. Богът се обърна към тях 
със следните думи. 

10.79.26 Бог Баларама каза: Царю Дурьодхана! И ти, Бхима! Чуйте! И двамата сте 
равностойни противници в схватката. Известно ми е, че единият от вас е по-силен 
физически, докато другият е по-добре обучен във владеенето на оръжието. 

10.79.27 И тъй като нито един от вас не може да вземе превес над другия в битката, не 
виждам как който и да било може да спечели или загуби този двубой. Затова, моля ви, 
прекратете тази безсмислена схватка. 

10.79.28 Шукадева Госвами продължи: Те, обаче, не приеха молбата на Бог Баларама, о 
царю, въпреки че бе разумна, понеже взаимната им враждебност бе необратима. Всеки от 
тях не забравяше и за миг обидите и раните, които му бяха нанесени от другия. 

10.79.29 Заключавайки, че битката бе повелена от съдбата, Бог Баларама се върна 
обратно в Дварака. Там Той бе посрещнат от Уграсена и другите си близки, които до един 
бяха много радостни да Го видят. 

10.79.30 По-късно Бог Баларама се завърна в Наимишараня, където мъдреците радостно 
приобщиха Него, въплъщението на всички жертвоприношения, в извършването на 
различни видове ведически жертвени церемонии. Бог Баларама вече се бе оттеглил от 
воюването. 

10.79.31 Всемогъщият Бог Баларам дари мъдреците с чисто, духовно знание, чрез което 
те успяха да обозрат цялата вселена в Него и да видят Него, проникващ във всичко. 

10.79.32 След като извърши заедно със съпругата Си авабхритха ритуалите, прекрасно 
премененият и украсен Бог Баларама, обкръжен от семейството си и други роднини и 
приятели, наподобяваше сияйната луна, заобиколена от блестящите си лъчи. 
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10.79.33 Безброй подобни забавления бяха извършени от могъщия Баларама, 
безкрайния и неизмерим Върховен Бог, който благодарение на мистичната Си сила йога-
мая изглеждаше като човешко същество. 

10.79.34 Всички дейности на безкрайния Бог Баларама са удивителни. Всеки, който ги 
помни редовно призори и по здрач, ще стане много скъп на Върховната Божествена 
Личност, Шри Вишну. 
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10.80.1 Цар Парикшит каза: Боже мой, о, господарю, бих желал да чуя и за други 
доблестни дела, извършени от Върховния Бог Мукунда, чиято смелост е безгранична. 

10.80.2 О, брахмана, как някой, който познава същността на живота и е отвратен от 
стремежа към сетивно наслаждение, би могъл да изостави трансцеденталните теми за 
Бог Уттамахшлока, след като ги е слушал многократно ? 

10.80.3 Истинска реч е тази, която описва качествата на Бога; ръцете, които работят за 
Него изпълняват истинското си предназначение; истинен ум е този, който винаги Го 
помни, пребиваващ във всичко подвижно и неподвижно; и правилно използвани уши са 
тези, които слушат пречистващите теми, посветени на Него. 

10.80.4 Главата е дадена, за да се покланя на Бога в проявленията Му сред подвижните и 
неподвижните създания; очите съществуват само, за да съзерцават Бога, а истинското 
предназначение на крайниците е да почитат водата, която е умила нозете на Бога или 
тези на Неговите предани. 

10.80.5 Сута Госвами каза: След въпроса на цар Вишнурата, могъщият мъдрец Бадараяни 
отговори със сърце, напълно потопено в медитация върху Върховния Бог Вāсудева. 

10.80.6 Шукадева Госвами каза: Бог Кришна имаше един приятел брахмана на име 
Судама, който бе изключително сведущ във ведическото знание и непривързан към 
сетивното наслаждение. Освен това, умът му бе умиротворен и сетивата подчинени.  

10.80.7 Живеейки като глава на семейство, той се препитаваше с това, което идваше от 
само себе си. Съпругата на този бедно облечен брахмана споделяше недоимъка с него и 
беше изпосталяла от глад. 

10.80.8 Благоверната жена на застигнатия от немотия брахмана веднъж се приближи 
към него с лице, изпито от несгодите. Потрепервайки от страх, тя заговори както следва. 

10.80.9 Съпругата на Судама каза: О, брахмана, не е ли вярно, че съпругът на богинята на 
щастието ти е личен приятел, о възвишени? Най-великият сред Ядавите, Върховният Бог 
Кришна е състрадателен към брахманите и изпълнен с желание да ги дари с подслона Си. 

10.80.10 О, галенико на съдбата, моля те, обърни се към Него, истинския подслон на 
всички свети личности. Той със сигурност ще даде изобилно богатство на такъв измъчен 
семеен човек като теб. 

10.80.11 Бог Кришна сега е предводителят на Бходжите, Вришните и Андхаките, и се е 
установил в Дварака. И понеже Той дарява дори самия себе си на всеки, който просто 
помни лотосовите Му нозе, не би трябвало да има и сянка от съмнение, че Той, духовният 
учител на вселената, няма да дари искрения Си обожател с благоденствие и материално 
наслаждение, който дори и не са много желани? 

10.80.12-13 Шукадева Госвами продължи: Когато жена му продължи да го умолява по 
различни начини, браминът си помисли: "Да се срещна с Бог Кришна наистина е най-
голямото постижение в живота". И така той реши да отиде, но първо ѝ каза: "Моя добра 
жено, ако има нещо из къщата, което мога да занеса в дар, моля те, дай ми го."  

10.80.14 Жената на брахмана измоли четири шепи плосък ориз от съседите брахмани, 
увърза го в парче скъсан плат и го даде на съпруга си като подарък за Бог Кришна. 
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10.80.15 Вземайки плоския ориз, светият брахмана се отправи към Дварака като се 
чудеше "Как ли бих могъл да се срещна с Кришна?"  

10.80.16-17 Ученият брахмана, придружен от някои местни брахмани, премина през три 
поста и три порти, после продължи покрай домовете на неотклонните предани на Бог 
Кришна, Андхаките и Вришните, което обикновено никой не може да направи. После той 
влезе в един от великолепните дворци, притежание на шестнайсетте хиляди царици на 
Бог Хари, и след като направи това се почувства сякаш бе постигнал блаженството на 
освобождението. 

10.80.18 По това време Бог Ачюта седеше на леглото на съпругата си. Забелязвайки от 
известно разстояние брамина, Богът в миг се изправи и отиде да го посрещне, 
прегръщайки го с голямо удоволствие. 

10.80.19 Лотосоокият Върховен Бог изпита огромен екстаз след като докосна тялото на 
скъпия си приятел, мъдрия брахмана, и очите Му се насълзиха от любов. 

10.80.20-22 Бог Кришна настани приятеля си Судама на леглото. После Богът, който 
пречиства целия свят, лично го почете по различни начини и уми краката му, о царю, след 
което поръси с водата собствената си глава. Той го намаза с божествено уханни балсами 
от сандал, агуру и кункума, и радостно го обожава с благовония и различни светилници. 
След като накрая му предложи бетелови ядки и го дари с крава, Той го приветства с 
приятни думи. 

10.80.23 Като му вееше с чамарата си, неземната богиня на щастието лично служеше на 
този беден брахмана, покрит с окъсани и нечисти дрехи, който бе толкова слаб, че вените 
прозираха през кожата му. 

10.80.24 Обитателите на царския дворец с почуда наблюдаваха Кришна, Бога с 
безупречна слава, с такава любов да почита този дрипаво облечен брахмана. 

10.80.25-26 Жителите в двореца казаха: Какви ли благочестиви дела е извършил този 
неподдържан, беден брахмана? Хората го смятат за ниско поставен и презрян, но въпреки 
това духовният наставник на трите свята, обителта на богинята Шри, му служи 
почтително. Оставяйки богинята на щастието, седяща на леглото си, Богът прегърна 
брахмана сякаш той Му е по-голям брат. 

10.80.27 Шукадева Госвами продължи: Държейки се за ръце, о, царю, Кришна и Судама 
разговаряха с удоволствие за времето, когато живееха заедно в училището на своя гуру. 

10.80.28 Върховният Бог каза: Мой скъпи брахмана, ти познаваш добре правилата на 
дхарма. След като предложи дара си на нашия гуру и се върна вкъщи от училището му, 
ожени ли се за подходяща жена или не? 

10.80.29 Въпреки, че си предимно въвлечен в семейните дела, умът ти не е повлиян от 
материални желания. Нито, о, учени, се наслаждаваш на преследването на материално 
богатство. Наясно съм с това. 

10.80.30 Отрекли се от всички материални наклонности, които избуяват от илюзорната 
енергия на Бога, някои хора изпълняват светските си задължения с умове, 
необезпокоявани от материални желания. Те действат като Мен, за да наставляват 
останалите. 
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10.80.31 Мой скъпи брахмана, помниш ли как си живеехме в училището на духовния ни 
учител? Когато два пъти роденият ученик усвои от духовния си учител всичко, което е 
необходимо, той може да се наслаждава на духовния живот, които се простира отвъд 
невежеството. 

10.80.32 Мой скъпи приятелю, този, който дава физическото раждане, е първия духовен 
учител, а този, който посвещава някого като два пъти роден брахмана и го въвлича в 
изпълняването на религиозни дейности, е по-прекият му духовен учител. Но, този, който 
дарява с трансцедентално знание членовете на всички духовни подразделения в 
обществото, е същинският духовен наставник. И наистина, той е толкова добър, колкото 
съм и Аз самият. 

10.80.33 Несъмнено, о, брахмана, от всички последователи на варнашрама системата, 
тези, които се възползват от думите, които изричам във формата Си на духовен учител, и 
така лесно прекосяват океана на материалното съществуване, най-добре разбират кое е 
истинското им добруване. 

10.80.34 Аз, Душата на всички същества, не съм удовлетворен от ритуално обожание, 
браминско посвещение, покаяния или себеконтрол така, както съм от вярното служене, 
отдавано на духовния учител. 

10.80.35-36 О, брахмана, спомняш ли си какво ни се случи, докато живеехме с духовния 
си учител? Веднъж жената на нашия гуру ни изпрати да съберем дърва за огъня и след 
като навлязохме в огромната гора, о, два пъти родени, ни връхлетя неочаквана буря със 
яростни ветрове и дъждове, и страховити гръмотевици. 

10.80.37 После, когато слънцето залезе, гората потъна в пълен мрак и насред потоците 
вода не можехме да различим ниската от по-високата земя. 

10.80.38 Постоянно изложени на мощните ветрове и дъжд, ние се изгубихме насред 
прииждащите води. Тогава просто се хванахме за ръка и с голямо безпокойство се 
залутахме безцелно из гората. 

10.80.39 Нашият гуру Сандипани, разбирайки за неволята ни, отиде да ни търси след 
изгрев слънце и ни откри много изплашени. 

10.80.40 Сандипани каза: О, деца мои, толкова много преживяхте заради мен! Тялото е 
най-скъпото нещо за всяко създание, но вие сте ми толкова посветени, че напълно 
пренебрегнахте собственото си удобство. 

10.80.41 И това е същинският дълг на всички истински ученици: да върнат дълга към 
духовния си учител като му предложат чистосърдечно богатството си и дори самия си 
живот. 

10.80.42 Вие, момчета, сте първокласни брахмани и ме удовлетворихте. Нека се сбъднат 
всичките ви желания и нека ведическите мантри, които сте заучили, никога да не загубят 
значението си за вас в този свят или в следващия. 

10.80.43 Бог Кришна продължи: Имахме много подобни преживявания, докато живеехме 
в дома на духовния си учител. Просто по милостта на духовния учител човек може да 
осъществи смисъла на живота и да постигне вечен мир. 
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10.80.44 Браминът каза: Какво бих могъл да не постигна, о, Боже на боговете, о, 
вселенски учителю, щом имах възможността да живея лично в дома на духовния ни 
учител с Теб, на когото всяко желание се изпълнява? 

10.80.45 О, всемогъщи Боже, Твоето тяло въплъщава Абсолютната Истина под формата 
на Ведите и затова е източника на всички благоприятни цели в живота. Това, че прие да 
живееш в дома на духовен учител, е просто едно от Твоите забавления, в които Ти играеш 
ролята на човешко същество. 
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10.81.1-2 [Шукадева Госвами каза:] Бог Хари, Кришна, съвършено познава сърцата на 
всички живи същества и е особено посветен на брахманите. Докато Върховният Бог, 
целта на всички свети люде, разговаряше по този начин с най-добрия сред два пъти 
родените, Той се засмя и изрече следните думи на скъпия си приятел, браминът Судама, 
докато се усмихваше и го гледаше с обич. 

10.81.3 Върховният Бог каза: "О брахмана, какъв дар си ми донесъл от вкъщи? Аз считам 
за огромен дори най-малкия дар, поднесен ми от Моите предани с чиста любов, но дори и 
обилните приношения, поднесени от неотдадени, не Ме радват. 

10.81.4 Ако някой Ми предложи с любов и преданост листо, цвете, плод или вода, Аз ще 
го приема." 

10.81.5 [Шукадева Госвами продължи:] Дори след като бе окуражен по този начин, о 
царю, браминът се срамуваше да поднесе своята шепа очукан ориз на съпруга на 
богинята на щастието. Той просто стоеше с наведена от срам глава. 

10.81.6-7 Тъй като е пряк свидетел в сърцата на всички живи същества, Бог Кришна 
съвършено добре разбираше защо Судама бе дошъл да Го навести. Той си помисли, "В 
миналото Моят приятел никога не ме е обожавал от желание за материален разкош, но 
сега идва при Мен, за да зарадва вярната си и предана съпруга. Ще му дам богатства, с 
каквито дори безсмъртните полубогове не могат да се сдобият." 

10.81.8 С тази мисъл Богът грабна от дрехата на брамина зърната счупен ориз, завързани 
в едно старо парче плат, и възкликна: "Какво е това? 

10.81.9 Това за Мен ли е, приятелю? То ми носи неизказана наслада. Наистина, тези 
няколко зрънца плосък ориз ще удовлетворят не само Мен, но и цялата вселена." 

10.81.10 С тези думи Върховният Бог изяде една шепа ориз и тъкмо се канеше да изяде 
втора, когато преданата богиня Рукмини улови ръката Му. 

10.81.11 [Царица Рукмини каза:] Това е повече от достатъчно, о Душа на вселената, да му 
осигуриш обилие от всевъзможни видове богатства и в този свят, и в следващия. В 
крайна сметка, добруването на всеки зависи просто от Твоето удовлетворение. 

10.81.12 [Шукадева Госвами продължи:] Браминът прекара нощта в двореца на Бог 
Ачюта след като се нахрани и напи до насита. Чувстваше се сякаш е отишъл в духовния 
свят. 

10.81.13 На следния ден Судама пое към дома си след като бе почетен от Бог Кришна, 
себеудовлетворения поддръжник на вселената. Браминът се чувстваше изключително 
щастлив, скъпи царю, докато вървеше по пътя. 

10.81.14 Макар привидно да не се бе сдобил с никакво богатство от Бог Кришна, Судама 
бе прекалено срамежлив да моли за него самичък. Той просто се завърна вкъщи, 
чувствайки се напълно доволен от това, че се бе видял с Върховния Бог. 

10.81.15 [Судама си мислеше:] Бог Кришна е известен с това, че е отдаден на брахманите, 
и сега аз лично видях тази отдаденост. Той, който носи на гръдта си богинята на 
щастието, прегърна най-бедния сиромах. 
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10.81.16 Та кой съм аз? Един греховен и беден приятел на брахмана. А кой е Кришна? 
Върховният Бог, изпълнен с шестте съвършенства. При все това, Той ме прегърна с двете 
си ръце. 

10.81.17 Отнесе се с мен сякаш бях някой от братята Му, поставяйки ме да седна на 
ложето на скъпата си съпруга. И понеже бях изтощен, Неговата царица лично ми вееше с 
ветрило чамара от опашка на як. 

10.81.18 Макар да е господарят на всички полубогове и обектът на обожание на всички 
брахмани, Той ме обожаваше като че самият аз съм полубог, разтривайки нозете ми и 
поднасяйки ми други смирени видове служене. 

10.81.19 Преданото служене в лотосовите Му нозе е коренната причина за всички 
съвършенства, които човек може да открие в рая, в освобождението, в подземните сфери 
и на земята. 

10.81.20 Мислейки си "Ако този окаян бедняк ненадейно забогатее, той ще Ме забрави в 
опиянението на щастието си," състрадателният Бог не ми даде дори мъничко богатство. 

10.81.21-23 [Шукадева Госвами продължи:] Разсъждавайки така вътре в себе си, Судама 
най-сетне стигна до мястото, където се намираше домът му. Ала на това място сега от 
всички страни се възвисяваха райски палати, съперничещи по блясък на слятото сияние 
на слънцето, огъня и луната. Имаше великолепни дворове и градини, изпълнени с ята 
гукащи птици и украсени с езера, в които цъфтяха лотоси кумуда, амбходжа, кахлара и 
утпала. Изящно облечени мъже и сърнеоки жени стояха наоколо. Судама се смая: "Какво 
е всичко това? На кого принадлежи? Откъде се е взело?" 

10.81.24 Докато продължаваше да се чуди така, красивите прислужници и 
прислужнички, сияйни като полубогове, дойдоха да поздравят своя щастлив господар с 
високи песни и инструментална музика. 

10.81.25 Когато чу, че съпругът й е пристигнал, съпругата на брахмана бързо излезе от 
дома, радостно поруменяла. Приличаше на самата богиня на щастието, появяваща се от 
божествената си обител. 

10.81.26 Когато вярната жена видя своя съпруг, очите й се препълниха със сълзи на обич 
и пламенна страст. Затваряйки очи, тя сериозно му се поклони, прегръщайки го в сърцето 
си. 

10.81.27 Судама бе поразен от облика на съпругата си. Откроявайки се насред 
прислужничките, нагиздени със скъпоценни медальони, тя изглеждаше прекрасна като 
някоя богиня в ангелския си звездолет. 

10.81.28 С наслада той взе жена си със себе си и заедно влязоха в къщата, където имаше 
стотици обсипани с бисери колони, досущ като в двореца на Бог Махендра. 

10.81.29-32 Леглата в дома на Судама бяха меки и бели като млечна пяна, с рамки от 
слонова кост, изваяни със злато. Имаше кушетки със златни крака, както и царствени 
ветрила чамара, златни кресла, меки възглавници и блестящи балдахини, окачени на 
перлени нанизи. По стените от блестящо кристално стъкло, инкрустирано с изумруди, 
блестяха скъпоценни лампи, а жените в палата до една бяха нагиздени с бисери. 
Наблюдавайки това разкошно обилие във всевъзможните му вариации, браминът 
спокойно разсъждаваше за неочакваната си сполука. 
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10.81.33 [Судама си мислеше:] Винаги съм бил беден. Без съмнение единственият начин 
неудачник като мен ненадейно да стане богат е, че Бог Кришна, върховно могъщият вожд 
на династията Яду, ме е погалил с взора си. 

10.81.34 В крайна сметка моят приятел Кришна, най-възвишеният сред Дашархите, 
който се наслаждава на безкрайни богатства, е забелязал, че аз тайно възнамерявах да 
прося от Него. Затова, макар да не каза нищо докато стоях пред Него, Той всъщност ми е 
дарил най-разкошните богатства, постъпвайки досущ като милостив дъждовен облак. 

10.81.35 Богът счита дори най-великото си благоволение за незначително, като в 
същото време преувеличава даже най-дребното служене, отдадено Му от 
доброжелателния Му предан. Затова с такава радост Върховната Душа прие шепата 
плосък ориз, която Му донесох. 

10.81.36 Богът е най-състрадателният извор на всички трансцендентални качества. 
Дано живот след живот да мога да Му служа с любов, приятелство и симпатия, и нека се 
сдобия с такава неотклонна привързаност към Него чрез безценното общуване с 
Неговите отдадени. 

10.81.37 На предания, комуто липсва духовно прозрение, Върховният Бог не би дарил 
дивните богатства на този свят — царска власт и материални придобивки. Наистина, в 
безкрайната си мъдрост нероденият Бог много добре знае как опиянението на гордостта 
може да доведе богатия до пропадане. 

10.81.38 [Шукадева Госвами продължи:] Така, здраво укрепвайки решимостта си 
посредством духовната си интелигентност, Судама остана изцяло предан на Бог Кришна, 
подслона на всички живи същества. Свободен от скъперничество, той се наслаждаваше 
заедно с жена си на сетивните наслади, които му бяха дарени, винаги с идеята, че би 
могъл да се отрече от чувственото удоволствие. 

10.81.39 Бог Хари е Богът на всички богове, господарят на всички жертвоприношения, 
върховният владетел. Но Той приема светите брахмани за Свои господари, затова не 
съществува божество, по-висше от тях. 

10.81.40 Виждайки как непобедимият Върховен Бог при все това бива победен от 
собствените си слуги, браминът, скъпият приятел на Бога, усети как възелът на 
материалната привързаност, който бе останал в сърцето му, бе прерязан чрез силата на 
непрестанната му медитация върху Бога. Скоро той постигна върховната обител на Бог 
Кришна, местоназначението на великите светци. 

10.81.41 Богът винаги указва на брахманите специално благоволение. Всеки, който 
слуша за тази изключителна добрина на Бога към брахманите, ще развие любов към Него 
и по такъв начин ще се избави от обвързването на материалните дела. 
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10.82.1 Шукадева Госвами каза: Веднъж докато Баларама и Кришна живееха в Дварака, 
имаше голямо слънчево затъмнение, точно като че бе дошъл краят на деня на Бог 
Брахма. 

10.82.2 Знаейки за затъмнението предварително, о, царю, много хора отидоха на святото 
място известно като Саманта-панчака, за да получат благочестиви заслуги. 

10.82.3-6 След като избави земята от царете, Бог Парашурама, най-изтъкнатият сред 
воините, бе оставил огромни езера от кръвта им в Саманта-панчака. Въпреки че никога 
не е опетнен от кармични реакции, Бог Парашурама извърши жертвоприношения на това 
място, за да даде пример на хората като цяло; затова той действаше като обикновен 
човек, който се опитва да се освободи от грехове. Голям брой хора се събираше в Саманта-
панчака на поклонение от всички краища на Бхарата-варша. О, потомъко на Бхарата, сред 
тези, които пристигнаха на святото място, много бяха от рода Вришни, като Гада, 
Прадюмна и Самба, надяващи се да бъдат освободени от греховете си; Акрура, Васудева, 
Ахука и други царе също отидоха там. Анируддха остана в Дварака със Сучандра, Шука и 
Сарана, за да пазят града, заедно с Критаварма, командира на армията им. 

10.82.7-8 Могъщите Ядави шестваха с голямо величие по пътя. Бяха придружени от 
войската си, която се придвижваше на колесници, достойни да съперничат на райските 
летателни апарати, на коне, движещи се с ритмичен ход, и на ревящи слонове, огромни 
като облаци. Придружаваха ги и много пехотинци, сияещи като небесните видядхари. 
Ядавите бяха толкова божествено облечени – окичени със златни огърлици, гирлянди от 
цветя и носещи изящни доспехи, че докато отминаваха по пътя със съпругите си, те 
приличаха на полубогове, прелитащи в небето. 

10.82.9 В Саманта-панчака светите Ядави се изкъпаха и с голямо внимание спазиха пост. 
След това те дариха брахманите с крави, украсени с одежди, гирлянди от цветя и златни 
огърлици. 

10.82.10 Както постановяват писанията, потомците на династията Вришни се изкъпаха 
още веднъж в езерата на Бог Парашурама и нахраниха първокласните брахмани с богата 
трапеза. През цялото време те отправяха молитви, „Нека бъдем дарени с преданост към  
Бог Кришна.“ 

10.82.11 След това, с разрешението на Бог Кришна, единствения обект на обожание, 
Вришните изядоха закуската си и поседнаха да отпочинат под дърветата, които хвърляха 
разхладителна сянка. 

10.82.12-13 Ядавите видяха, че много от царете, които бяха пристигнали, бяха стари 
приятели и роднини – потомците на родовете Матся, Ушинара, Видарбха, Куру, Сринджая, 
Камбоджа, Каикая, Мадра, Кунти и царете на Анарта и Керала. Те също видяха стотици 
други царе, както съюзници, така и противници. Мой скъпи царю Парикшит, те видяха 
също така скъпите си приятели Нанда Махарадж, пастирите и пастирките, които страдаха 
в раздяла от толкова дълго време. 

10.82.14 Голямата радост от срещата им накара лотосите на сърцата и лицата им да 
разцъфнат с нова красота. Мъжете ентусиазирано се прегърнаха. Със сълзи, стичащи се от 
очите им, с настръхнала кожа и сподавени гласове, те изпитваха голямо щастие. 

10.82.15 Жените се споглеждаха една друга с чисти усмивки на любящо приятелство. А 
когато се прегръщаха, гърдите им, намазани с шафранова паста, се притискаха едни в 
други, а очите им се изпълниха със сълзи на обич. 
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10.82.16 Те всички отдадоха почитания на по-старшите, и приеха почитания на свой ред 
от по-младите си роднини. След като се поинтересуваха дали пътуването им е било 
удобно, а също и за благополучието си, те продължиха да говорят за Кришна. 

10.82.17 Царица Кунти срещна братята и сестрите си, техните деца и родителите си, 
жените на братята си и Бог Мукунда. Докато говореше с тях, тя забрави за мъката си. 

10.82.18 Царица Кунти каза: Мои скъпи, уважавани братя, чувствам разочарование, 
защото въпреки че сте сред най-светите, вие ме забравихте сред моето нещастие. 

10.82.19 Приятелите и членовете на семейството – дори децата, братята и родителите – 
забравят за скъпите си, към които Провидението вече не е благосклонно. 

10.82.20 Шри Васудева каза: Скъпа сестро, моля те, не ни се сърди. Ние сме просто 
обикновени хора, с които съдбата си играе. Всъщност, независимо дали човек действа по 
свое усмотрение или е принуден от другите, той винаги е под контрола на Върховния Бог. 

10.82.21 Измъчвани от Камса, ние всички побягнахме в различни посоки, но по милостта 
на Провидението, накрая можахме да се завърнем в домовете си, моя скъпа сестро. 

10.82.22 Шукадева Госвами каза: Васудева, Уграсена и останалите Ядави отдадоха почит 
на царете, които изпитаха върховно блаженство и удовлетворение при вида на Бог 
Ачюта. 

10.82.23-26 Всички присъстващи царски особи, включително Бхишма, Дрона, 
Дхритаращра, Гандхари и нейните синове, Пандавите и техните съпруги, Кунти, Санджая, 
Видура, Крипачария, Кунтибходжа, Вирата, Бхишмака, великият Нагнаджит, Пуруджит, 
Друпада, Шаля, Дхрищакету, Кашираджа, Дамагхоша, Вишалакша, Маитхила, Мадра, 
Кекая, Юдхаманю, Сушарма, Бахлика с неговите приближени и техните синове, и многото 
други подчинени на Махараджа Юдхищхира – всички те, о, най-добър сред царете, бяха 
просто изумени, виждайки трансценденталния облик на Бог Кришна, източника на 
всички богатства и красота, стоящ сред тях със Своите съпруги. 

10.82.27 След като Бог Баларама и Бог Кришна щедро им отдадоха почитта си, с голяма 
радост и ентусиазъм тези царе започнаха да възхваляват членовете на рода Вришни, 
личните приближени на Бог Кришна. 

10.82.28 [Царете казаха:] О, царю на Бходжите, ти единствен сред хората си постигнал 
наистина извисено раждане, тъй като постоянно можеш да съзерцаваш Бог Кришна, 
който много рядко може да бъде видян дори от великите йоги. 

10.82.29-30 Славата Му, както е провъзгласена от Ведите, водата, която е умила нозете 
Му, и думите, които Той изрича под формата на разкритите писания, напълно пречистват 
тази вселена. Въпреки че добрата съдба на земята се разпилява с времето, докосването на 
лотосовите Му нозе я съживява отново и така тя изсипва върху нас дъжда на всичките ни 
осъществени желания. Същият Бог Вишну, който кара човек да забрави за стремежите си 
към рая и към освобождението, сега е приел роднински връзки с теб, който иначе би 
вървял по адския път на привързаността към семейния живот. Наистина, в тези 
взаимоотношения ти Го съзираш и докосваш непосредствено, вървиш до Него, 
разговаряте и почивате лежешком, седите в покой и се храните заедно. 
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10.82.31 Шукадева Госвами каза: Когато Нанда Махарадж научи, че Ядавите са 
пристигнали, водени от Кришна, той незабавно отиде да ги види. Пастирите го 
придружиха, заедно с колите с принадлежностите си. 

10.82.32 Виждайки Нанда, Вришните бяха възхитени, и се изправиха като че ли телата 
им са били мъртви преди това, а сега се връщаха към живота. Изпитвали силната мъка от 
раздялата с него за толкова дълго време, сега те го прегръщаха силно. 

10.82.33 Васудева прегърна Нанда Махараджа с голяма радост. И тогава с екстатична 
любов той си спомни трудностите, които Камса му бе създал, принуждавайки го да 
изостави синовете си в Гокула за Тяхна безопасност. 

10.82.34 О, герой на Куру, Кришна и Баларама прегърнаха Своите приемни родители и 
им се поклониха, а гърлата Им бяха толкова пресипнали от сълзи на любов, че двамата 
Богове не можаха да кажат нито дума. 

10.82.35 Взимайки двамата си сина в техните скутове и прегръщайки Ги с ръце, Нанда и 
святата майка Яшода забравиха скръбта си. 

10.82.36 Тогава Рохини и Деваки заедно прегърнаха Царицата на Враджа [Яшода], 
спомняйки си вярното й приятелство, което им бе засвидетелствала. Със сподавените от 
сълзи гърла, те се обърнаха към нея по следния начин. 

10.82.37 [Рохини и Деваки казаха:] Коя жена би могла да забрави непрестанното 
приятелство, което ти и Нанда ни показахте, скъпа царице на Враджа? Не съществува 
начин да ти се отплатим на този свят, дори и с богатството на Индра. 

10.82.38 Преди още тези две момчета да бяха видели истинските Си родители, вие 
приехте тази роля и Им дадохте цялата си нежна грижа и възпитание, и Ги хранихте и 
защитавахте. Те никога не са се бояли, добра жено, тъй като ти Ги защитаваше, както 
клепачите защитават очите. Всъщност, свети личности като теб никога не правят 
разлика между чуждия и собствения род. 

10.82.39 Шукадева Госвами каза: Докато се взираха в своя любим Кришна, младите гопи 
укоряваха създателя на техните клепачи [които за момент възпрепятстваха гледката на 
Неговия образ]. Сега, виждайки Кришна отново след толкова дълга раздяла, те Го 
взимаха в сърцата си чрез очите си, и там Го прегръщаха до пълно удовлетворение. По 
този начин те бяха напълно погълнати в екстазно съзерцание на Него, въпреки че тези, 
които постоянно практикуват мистична йога, намират тази медитация за трудно 
постижима. 

10.82.40 Върховният Бог се приближи към гопите на уединено място, докато те бяха 
погълнати в екстатичния си транс. След като прегърна всяка от тях, питайки ги за 
тяхното благополучие, Той се засмя и каза следното. 

10.82.41 [Бог Кришна каза:] Мои скъпи приятелки, помните ли Ме все още? Заради 
Моите роднини бях далеч толкова дълго, с намерение да унищожа враговете Си. 

10.82.42 Може би мислите, че съм неблагодарен и поради това Ме презирате? В крайна 
сметка, само Върховният Бог е този, който събира живите същества заедно, а след това ги 
разделя. 
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10.82.43 Точно както вятърът събира заедно купове облаци, стръкове трева, валма 
памук и частици прах, само за да ги разпилее отново, така и творецът се разпорежда със 
създадените от Него същества по същия начин. 

10.82.44 Чрез отдаване предано служене на Мен, всяко живо същество получава вечен 
живот. Но поради добрата си съдба вие сте развили специално любовно отношение към 
Мен, чрез което получихте самия Мен. 

10.82.45 Скъпи дами, Аз съм началото и краят на всички сътворени същества, и 
съществувам както в тях, така и извън тях, точно както елементите ефир, вода, земя, 
въздух и огън са началото и краят на всички материални обекти, и съществуват както в 
тях, така и извън тях. 

10.82.46 По този начин всички създадени неща съществуват в основните елементи на 
творението, докато духовните души проникват в него, оставайки в своята истинска 
самоличност. Гледайте и на двете – на материалното творение и на себето – като 
проявени у Мен, нетленната Върховна Истина. 

10.82.47 Шукадева Госвами каза: Приели наставленията на Кришна по духовните 
въпроси, гопите се освободиха от всички оттенъци на фалшиво его, поради 
непрестанната си медитация върху Него. А чрез задълбочаващата им се погълнатост в 
Него, те Го разбраха напълно. 

10.82.48 Гопите казаха следното: Скъпи Господарю, чийто пъп е точно като лотосов 
цвят, Твоите лотосови нозе са единственият подслон на падналите в дълбокия кладенец 
на материалното съществуване. Нозете Ти са обожавани и върху тях медитират великите 
мистични йоги и високо образовани философи. Бихме искали тези лотосови нозе да 
заживеят в пробудените ни сърца, въпреки че ние сме само обикновени жени, заети с 
домашни задължения.  
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10.83.1 Шукадева Госвами каза: Така Бог Кришна, духовният учител на гопите и самият 
смисъл на живота им, ги дари с милостта си. След това Той се срещна с Юдхиштхира и 
всичките си други роднини, и ги попита за благоденствието им. 

10.83.2 Зарадвани от оказаната чест, цар Юдхиштхира и другите, освободени от всички 
греховни последици след като видяха нозете на Бога на вселената, с удоволствие 
отговориха на въпросите Му. 

10.83.3 Роднините на Бог Кришна казаха: О, господарю, как злочестието изобщо би 
могло да докосне тези, които дори и само веднъж са пили без ограничения нектара, леещ 
се от лотосовите Ти нозе? Тази омайваща напитка се излива в бокалите на ушите им, като 
протича от умовете на великите предани през устните им. Тя унищожава във 
въплътените души забравата за създателя на телесното им съществуване. 

10.83.4 Сиянието на личната Ти форма разпръсква тристранните влияния на 
материалното съзнание и по милостта Ти ние потъваме в пълно щастие. Знанието Ти е 
цялостно и неограничено. Посредством енергията си йога-мая Ти си приел тази човешка 
форма, за да защитиш Ведите, които бяха застрашени от времето. Покланяме се на Теб, 
крайната цел на съвършените свети личности. 

10.83.5 Великият мъдрец Шукадева Госвами каза: Докато Юдхштхира и другите 
възхваляваха така Бог Кришна, най-великия сред всички върховно прославени личности, 
жените от родовете Андхака и Каурава се срещнаха и веднага започнаха да обсъждат 
темите за Говинда, които са възпявани из трите свята. Моля те, чуй моя разказ за това. 

10.83.6-7 Шри Драупади каза: О, Ваидарбхи, Бхадра и Джамбавати, о, Каушала, Сатябхама 
и Калинди, о, Шаибя, Рохини, Лакшмана и другите жени на Бог Кришна, моля ви, кажете 
ми как Върховният Бог Ачюта, подражавайки на живота в този свят чрез мистичното си 
могъщество, дойде да се ожени за всяка една от вас. 

10.83.8 Шри Рукмини каза: Когато всички царе стояха с приготвени за стрелба лъкове, за 
да бъдат сигурни, че аз ще бъда дадена на Шишупала, Той, който посипва с прахта от 
нозете си главите на непобедимите воини, ме отвлече насред множеството им, така както 
лъвът грабва жертвата си насред стадо от кози и овци. Нека винаги да ми бъде позволено 
да обожавам нозете на Бог Кришна, обителта на богинята Шри. 

10.83.9 Шри Сатябхама каза: Баща ми, със сърце, изтерзано от смъртта на брат му, 
обвини Кришна, че го е убил. За да очисти името си, Богът победи царя на мечките и взе 
обратно скъпоценния камък Сямантака, който после върна на баща ми. Страхувайки се от 
последиците на оскърблението си, баща ми ме предложи на Бога, въпреки, че вече бях 
обещана на други. 

10.83.10 Шри Джамбавати каза: Без да знае, че Бог Кришна не е някой друг, а 
собственият му господар и обожаемо божество, съпругаът на богинята Сита, баща ми 
влезе в двубой с Него за двадесет и седем дни. Когато баща ми най-накрая се окопити и 
разпозна Бога, той сграбчи нозете Му и Му даде в дар мен и скъпоценния камък 
Сямантака в знак на уважение. Аз съм просто слугинята на Бога. 

10.83.11 Шри Калинди каза: Богът знаеше, че извършвам сурови отречения и покаяния с 
надеждата един ден да докосна лотосовите Му нозе. И така, Той дойде при мен с един 
Негов приятел и взе ръката ми. Сега аз премитам палата Му. 
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10.83.12 Шри Митравинда каза: На моята церемония сваямвара Той излезе най-отпред, 
победи всички присъстващи царе, заедно с братята ми, които се осмелиха да Го оскърбят, 
и ме отвлече, така както лъвът отмъква плячката си насред глутница от кучета. Така Бог 
Кришна, подслонът на богинята на щастието, ме доведе в столицата си. Нека да мога да 
Му служа като умивам нозете Му живот след живот. 

10.83.13-14 Шри Сатя каза: Моят баща доведе седем изключително силни и напористи 
бикове със смъртоносно остри рога да изпитат могъществото на царете, които желаеха да 
получат ръката ми. И макар тези бикове да унищожиха измамната гордост на много 
герои, Бог Кришна ги покори с лекота и ги завърза, така както децата на игра връзват 
козленца. Така Той ме завладя със смелостта си. След това ме отведе заедно с 
прислужничките ми и армия от четири дивизии, като победи всички царе, които се Му се 
противопоставиха по протежение на пътя. Нека бъда дарена с привилегията да служа на 
този Бог. 

10.83.15-16 Шри Бхадра каза: Моя скъпа Драупади, по собствената си воля баща ми 
покани племенника си Кришна, на когото вече бях обрекла сърцето си, и ме предложи за 
Негова невеста. Той ме даде на Бога заедно с една акшаухини от воини и свита от моите 
приятелки. Пълното съвършенство за мен е това: винаги да ми бъде позволено да 
докосвам лотосовите нозе на Кришна докато се рея от живот в живот, обвързана от 
кармата си. 

10.83.17 Шри Лакшмана каза: О, царице, аз многократно слушах Нарада Муни да 
възхвалява облика и дейностите на Ачюта, и така сърцето ми се привърза към Бог 
Мукунда. И наистина, дори богинята Падмахаста си Го избра за съпруг след задълбочено 
премисляне, отхвърляйки великите полубогове, които управляват различните планети. 

10.83.18 Баща ми Брихатсена, който по природа бе състрадателен към дъщеря си и 
знаеше за чувствата ми, о свята жено, уреди осъществяването на желанието ми. 

10.83.19 Точно както риба бе използвана за мишена в твоята сваямвара церемония, о 
царице, за да е сигурно, че ще получиш Арджуна за свой съпруг, така имаше риба и при 
моята церемония. В моя случай, обаче, тя бе покрита от всички страни и само 
отражението ѝ можеше да се види отдолу в съд с вода. 

10.83.20 Като чуха за това предизвикателство, хиляди царе, изкусни в стрелбата с лък и 
владеенето на други оръжия, се стекоха от всички страни в града на баща ми, 
съпроводени от учителите си по бойно изкуство. 

10.83.21 Баща ми им отдаде дължимата почит според силата и ранга им. Тогава тези, 
чиито ум бе насочени към мен, взеха лъка и стрелата и един по един се опитаха да 
пробият мишената насред събралото се множество. 

10.83.22 Някой от тях вдигнаха лъка, но не успяха да го опънат и го захвърлиха настрани 
от разочарование. Други успяха да изтеглят тетивата към върха на лъка, но 
единственото, което постигнаха бе, че при свиването си лъкът ги събори на земята. 

10.83.23 Няколко герои на име Джарасандха, Шишупала, Бхима, Дюрьодхана, Карна и 
царят на Амбаштха успяха да опънат тетивата, но никой не можа да открие мишената. 

10.83.24 Тогава Арджуна погледна отражението на рибата във водата и зае позиция. Но 
когато прецизно изстреля стрелата си към нея, той не проби мишената, а само леко я 
докачи. 
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10.83.25-26 След като всички самонадеяни царе се предадоха със сломена гордост, 
Върховният Бог взе лъка, опъна с лекота тетивата и постави стрелата си върху нея. Така 
както слънцето застава в съзвездието Абхиджит, Той погледна рибата във водата само 
веднъж и след това я прониза със стрелата, запращайки я на земята. 

10.83.27 Забиха барабани и заехтяха в небето, на земята хората викаха: “Джая! Джая!“. 
Възторжени, полубоговете ръсеха цветя. 

10.83.28 И точно тогава пристъпих на церемониалната арена като звънчетата около 
глезените ми издаваха нежен звук. Бях пременена в нови одежди от най-изящна коприна, 
пристегнати с колан. а на шията си носех искряща огърлица със злато и скъпоценни 
камъни. На лицето ми играеше свенлива усмивка, а косите ми бяха нагиздени с венец от 
цветя. 

10.83.29 Вдигнах лицето си, което бе обрамчено с пищни къдрици, сияйно от 
проблясващите отражения на обиците върху страните ми. Като се усмихвах спокойно се 
огледах наоколо. После, след като спрях погледа си върху всеки от царете, бавно поставих 
огърлицата си на рамото на Мурари, който плени сърцето ми. 

10.83.30 И тогава се разнесоха гръмки звуци от раковини и барабани мриданги, патахи, 
бхери и анаки, както и от други инструменти. Мъжете и жените затанцуваха, а певците 
запяха. 

10.83.31 Водещите царе не можаха да понесат, че избрах Върховния Бог, о Драупади. 
Изгарящи от похот те станаха свадливи. 

10.83.32 Богът ме качи на колесницата си, теглена от четири прекрасни коне. 
Поставяйки бронята си и приготвяйки лъка си Шарнга, Той се изправи в колесницата и 
там на бойното поле прояви четирите си ръце. 

10.83.33 Дарука караше украсената със злато колесница на Бога, а царете я проследиха с 
поглед , о царице, както дребни животни гледат лъва. 

10.83.34 Царете преследваха Бога както селските кучета се втурват след лъв. Някои от 
тях, вдигнали лъковете си, бяха препречили пътя, надявайки се да Го спрат като 
наближи. 

10.83.35 Тези воини бяха обсипани със стрелите от лъка на Бога, Шарнга. Някои от 
царете бяха покосени на бойното поле с отрязани ръце, крака и вратове, останалите 
прекратиха битката и избягаха. 

10.83.36 Богът на Ядавите влезе в столицата си Кушастхали, Дварака, която е 
възхвалявана и в рая, и на земята. Градът бе пищно украсен със знамена, които скриваха 
слънцето, а така също и с великолепни арки. Когато Бог Кришна се появи, Той 
изглеждаше като слънчевия бог, пристъпващ в обителта си. 

10.83.37 Моят баща оказа почитта си на приятелите си и новите си роднини с безценни 
дрехи и украшения, кралски ложета, тронове и други мебели. 

10.83.38 Предано той дари съвършено себеудовлетворения Бог с множество 
прислужници, разкрасени с ценни бижута. Те бяха съпроводени от пазачи, които ги 
пазеха пеша, както и от такива яздещи слонове, на колесници и коне. Той поднесе в дар на 
Бога и изключително ценни оръжия. 
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10.83.39 Така, като се отрекохме от материалното обкръжение и извършвахме сурови 
покаяния, ние, цариците, станахме лични прислужници на себеудовлетворения Върховен 
Бог. 

10.83.40 Рохини-деви каза от името и на другите царици: След като уби Бхаумасура и 
последователите му, Богът ни откри в затвора на демона и разбра, че ние бяхме 
дъщерите на царете, които Бхаума бе победил докато завоюваше земята. Богът ни 
освободи и понеже постоянно бяхме медитирали върху лотосовите Му нозе, източника на 
освобождение от материалното оплитане, Той се съгласи да се ожени за нас, въпреки че 
всичките Му желания вече бяха удовлетворени. 

10.83.41-42 О, свята жено, не желаем господство над земята, могъществото на царя на 
райските планети, безкрайни възможности за наслаждение, мистична сила, позицията на 
Бог Брахма, безсмъртие или дори постигането на царството на Бога. Ние просто копнеем 
да носим на главите си славната прах от нозете на Бог Кришна, ухаеща на кункумата от 
гръдта на съпругата Му. 

10.83.43 Ние желаем същата близост с нозете на Върховния Бог, която младите девойки 
във Враджа, пастирчетата и дори жените-дивачки пулинда желаят – досега на прахта, 
която Той оставя по растенията и тревата, докато наглежда кравите Си. 
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10.84.1 Шукадева Госвами каза: Притха, Гандхари, Драупади, Субхадра, съпругите на 
останалите царе и приятелките пастирки на Бога бяха поразени да научат за дълбоката 
любов на кралицата към Кришна, Върховния Бог и Душа на всички същества, и очите им 
преляха от сълзи. 

10.84.2-5 Докато жените, също както и мъжете, разговаряха така помежду си, там 
пристигнаха неколцина велики мъдреци, до един нетърпеливи да видят Бог Кришна и 
Бог Баларама. Сред тях бяха Двайпаяна, Нарада, Чявана, Девала, Асита, Вишвамитра, 
Шатананда, Бхарадваджа, Гаутама, Бог Парашурама с учениците си, Васищха, Галава, 
Бхригу, Пуластя, Кашяпа, Атри, Маркандея, Брихаспати, Двита, Трита, Еката четиримата 
Кумари, Ангира, Агастя, Ягявалкя и Вамадева. 

10.84.6 Щом видяха приближаващите мъдреци, царете и останалите благородници, 
които седяха, незабавно се изправиха, а наред с тях и братята Пандави, Кришна и 
Баларама. Сетне всички се поклониха на светците, почитани из цялата вселена. 

10.84.7 Бог Кришна, Бог Баларама и останалите царе и предводители подобаващо 
обожаваха мъдреците, приветствайки ги със слова, предлагайки им места за сядане, вода 
за измиване на нозете, вода за пиене, цветни гирлянди, благоухания и сандалова паста. 

10.84.8 След като мъдреците бяха удобно настанени, Върховният Бог Кришна, чието 
трансцендентално тяло закриля религиозните принципи, се обърна към тях насред 
сбраното огромно множество. Всички слушаха безмълвно с вглъбено внимание. 

10.84.9 Върховният Бог каза: Сега животът ни наистина е успешен, тъй като постигнахме 
най-висшата му цел: среща с великите учители по йога, каквато дори полубоговете рядко 
имат. 

10.84.10 Как така хора, които не са кой знае колко аскетични и които разпознават Бога 
единствено в образа му на мурти в храма, са способни сега да ви видят, да ви докосват, да 
ви задават въпроси, да ви се покланят, да обожават нозете ви и да ви служат по всякакви 
други начини? 

10.84.11 Не водохранилищата са истинските свещени места за поклонение, нито 
изображенията от пръст и камък са истинските обожаеми мурти. Те пречистват човека 
едва след дълго време, но светите мъдреци пречистват веднага щом ги видиш. 

10.84.12 Нито полубоговете, управляващи огъня, слънцето, луната и звездите, нито 
онези, които отговарят за земята, водата, ефира, въздуха, речта и ума в действителност 
премахват греховете на своите поклонници, които продължават да виждат 
двойствеността. Но мъдрите светци унищожават греховете на човека когато той им 
служи с почит дори само за няколко мига. 

10.84.13 Онзи, който счита себе си за инертното тяло, изградено от слуз, жлъчка и 
въздух; който смята, че съпругата и семейството му завинаги му принадлежат; който си 
мисли, че пръстеният образ или родната му земя са обожаеми; който гледа на святото 
поклонническо място просто като на водата, намираща се там, но който нито се 
солидаризира, нито чувства родство, нито обожава, нито дори посещава онези, които са 
помъдрели от духовни истини — такъв човек не е по-добър от крава или магаре. 

10.84.14 Шукадева Госвами каза: Чувайки тези непроницаеми думи от безмерно мъдрия 
Бог Кришна, учените брахмани останаха безмълвни, с удивени умове. 
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10.84.15 Известно време мъдреците обмисляха поведението на Върховния Бог, 
наподобяващо държането на подчинено живо същество, и заключиха, че Той постъпва 
така, за да даде напътствия на хората като цяло. Затова те се усмихнаха и заговориха на 
Него, който е духовният учител на вселената. 

10.84.16 Великите мъдреци казаха: Силата на Твоята илюзия напълно ни слиса, макар да 
сме най-висшите познавачи на истината и да сме водачи сред творците на вселената. О, 
колко удивително е поведението на Върховния Бог! Той се прикрива с постъпки, подобни 
на човешките, и се преструва, че подлежи на по-висша воля. 

10.84.17 Действително, човешките забавления на Всемогъщия са просто една 
преструвка! Без никакво усилие Той самичък излъчва от себе си това пъстроцветно 
битие, поддържа го, а сетне отново го поглъща, при това без изобщо да се обърка, точно 
както елементът земя приема множество имена и форми в многообразните си 
трансформации. 

10.84.18 При все това, настана ли време, Ти възприемаш чистата гуна на добродетелта, 
за да защитиш Своите предани и да накажеш злотворците. По този начин Ти, който си 
Душата на обществената система варнашрама, Върховната Божествена Личност, 
поддържаш вечния път на Ведите, наслаждавайки се на радостните си забавления. 

10.84.19 Ведите са Твоето неопетнено сърце, и посредством тях човек може да 
възприеме — чрез въздържание, изучаване и себеконтрол — както проявеното и 
непроявеното битие, така и чистото съществуване, трансцендентално спрямо и двете. 

10.84.20 Затова, о Върховен Брахман, Ти почиташ членовете на браминската общност, 
тъй като те са съвършените посредници, чрез които човек би могъл да осъзнае Теб  
посредством откровенията на Ведите. Именно по тази причина Ти си върховният 
обожател на брахманите. 

10.84.21 Днес нашето раждане, обучение, аскетизъм и взора ни добиха съвършенство, 
защото получихме възможността да общуваме с Теб, който си целта на всички свети 
люде. В действителност самият Ти си най-висшата, върховна благословия. 

10.84.22 Нека поднесем почитанията си на Върховния Бог Кришна, безкрайно 
интелигентната Свръхдуша, който е прикрил величието си чрез Своята мистична йога-
мая. 

10.84.23 Нито тези царе, нито дори Вришните, които се радват на близко общуване с Теб, 
знаят, че Ти си Душата на битието, силата на времето, върховният господар. За тях Ти си 
скрит от завесата на мая. 

10.84.24-25 Спящият човек си въобразява алтернативна реалност и, виждайки се в 
различни имена и образи, забравя будната си идентичност, която е различна от 
сънуваната. По същия начин сетивата на онзи, чието съзнание е объркано от илюзията, 
възприема единствено имената и формите на материалните обекти. Така подобен човек 
губи паметта си и е неспособен да Те познае. 

10.84.26 Днес ние пряко видяхме Твоите нозе, извори на святата Ганг, отмиваща тонове 
грехове. Най-многото, което могат да направят съвършените йоги, е да медитират над 
Твоите лотосови нозе . Ала само онези, които Ти отдават предано служене от дъното на 
сърцето си, като по такъв начин унищожават покривалото на душата — материалния ум 
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— Те постигат като свое окончателно местоназначение. Затова имай добрината да 
проявиш милостта си към нас, Твоите предани. 

10.84.27 Шукадева Госвами каза: С тези думи, о мъдри царю, светците се сбогуваха с Бог 
Дашарха, с Дхритаращра и Юдхиштхира, и се приготвиха да поемат за ашрамите си. 

10.84.28 Като ги видя, че се канят да си тръгват, прославеният Васудева се приближи 
към мъдреците. Покланяйки им се и докосвайки нозете им, той им заговори с подбрани 
слова. 

10.84.29 Шри Васудева каза: Покланям се на вас, обиталища на всички полубогове. Моля 
ви, чуйте ме, о светци. Милостиво ни кажете как на последиците от нечии дела може да се 
противодейства с други дела? 

10.84.30 Шри Нарада Муни каза: О брахмани, нищо удивително няма в това, че в 
желанието си да узнае, Васудева ни пита за висшето си благо, понеже той смята Кришна 
за обикновено момче. 

10.84.31 В този свят фамилиарността поражда неуважение. Да речем някой, който живее 
на бреговете на Ганг, може да пътува до някоя друга свещена река в търсене  на 
пречистване. 

10.84.32-33 Осъзнатостта на Върховния Бог никога не е смущавана от времето, от 
сътворението или унищожението на вселената, от промяната на нейните качества, нито 
от каквото и да е друго, било то самопородено или външно. Но макар съзнанието на 
Божествената Личност, който е върховен и втори като Него няма, никога да не се влияе от 
материалните страдания, от последиците на материалните дела или от неспирния поток 
на гуните на природата, при все това обикновеният човек си мисли, че Богът е покрит от 
собствените си творения, създадени от прана и други материални елементи, точно както 
някой може да си мисли, че слънцето е покрито от облаци, сняг или затъмнение. 

10.84.34 [Шукадева Госвами продължи:] Тогава мъдреците заговориха отново, о царю, 
обръщайки се към Васудева, докато всички царе, а ред тях Бог Ачюта и Бог Рама, слушаха. 

10.84.35 [Мъдреците казаха:] Определено е потвърдено, че на едно дело се 
противодейства с друго, когато човек извършва с искрена вяра ведически 
жертвоприношения като средство за обожание на Вишну, господаря на всички жертви. 

10.84.36 Мъдрите авторитети, които гледат с очите на писанията, са показали, че това е 
най-лесният начин за покоряване на възбудения ум и за постигане на освобождение, и че 
е свещен дълг, носещ радост на сърцето. 

10.84.37 Това е най-благотворният път за един религиозен семеен човек от кастите на 
два пъти родените — безкористно да обожава Божествената Личност с честно придобито 
богатство. 

10.84.38 Интелигентният човек трябва да се учи да се отрича от жаждата си за богатство 
като извършва жертвоприношения и благотворителност. Трябва да се научи да се 
отказва от желанието си за съпруга и деца като опита семейния живот. И трябва да се 
отказва от стремежа си за издигане към по-висшите планети в следващия си живот, о 
свети Васудева, като изучава ефектите на времето. Себеовладяните мъдреци, които по 
такъв начин са се отказали от привързаността си към семейния живот, отиват в гората да 
изпълняват аскетизъм. 
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10.84.39 Скъпи Прабху, този, който принадлежи към класите на два пъти родените, се 
ражда с три вида задължения — онова, което дължи на полубоговете, на мъдреците и на 
предците. Ако напусне тялото си без преди това да е ликвидирал тези задължения чрез 
изпълняване на жертвоприношения, изучаване на писанията и зачеване на деца, той ще 
пропадне в състояние на адско съществуване. 

10.84.40 Но ти, о, великодушна душа, вече си се избавил от две от тези задължения — 
към мъдреците и към предците. Сега се освободи от дълга си към полубоговете, 
изпълнявайки ведически жертвоприношения, като по този начин ще се избавиш изцяло 
от задълженията, отричайки се от всички материални прибежища. 

10.84.41 О Васудева, ти без съмнение преди си обожавал Бог Хари, господаря на всички 
светове. И ти, и съпругата ти трябва да сте Го обожавали съвършено и с върховна 
преданост, след като Той е приел ролята на ваш син. 

10.84.42 Шукадева Госвами каза: Изслушвайки тези думи на мъдреците, щедрият 
Васудева им се поклони до земята и като ги възхвали, помоли ги да станат негови 
свещенослужители. 

10.84.43 Помолени така от него, о царю, мъдреците ангажираха Васудева в 
изпълнението на огнени жертвоприношения на това свято място Курукшетра в 
съответствие със стриктните религиозни принципи и с най-величествени ритуали. 

10.84.44-45 Тъкмо когато Махараджа Васудева щеше да бъде иницииран за 
жертвоприношението, о царю, Вришните влязоха в павилиона, след като се бяха окъпали 
и си бяха сложили изящни одежди и гирлянди от лотоси. Останалите царе също дойдоха, 
богато нагиздени, заедно с радостните си кралици, които носеха скъпоценни медальони 
на шиите си и също бяха облечени в красиви премени. Царствените съпруги бяха 
помазани със сандалова паста и носеха благоприятни предмети за обожанието. 

10.84.46 Звучаха мриданги, патахи, раковини, бхери, анаки и други инструменти, играеха 
танцьори и танцьорки, а сути и магадхи редяха славословия. Сладкогласни жени-
гандхарви пееха под акомпанимента на своите съпрузи. 

10.84.47 След като очите на Васудева бяха изрисувани с черен грим, а тялото му – 
помазано с прясно масло, свещенослужителите го инициираха в съответствие с 
правилата в писанията, като напръскаха него и осемнадесетте му съпруги със свещена 
вода. Обкръжен от жените си, той приличаше на царствената луна сред звездите. 

10.84.48 Васудева получи посвещение наред със съпругите си, които носеха копринени 
сарита и бяха нагиздени с гривни, огърлици, звънчета на глезените и обеци. С обвитата 
си в еленова кожа снага, Васудева сияеше от красота. 

10.84.49 Мой скъпи Махараджа Парикшит, свещенослужителите на Васудева, както и 
официалните членове на събранието, изпълняващи богослужението, пременени в 
копринени дхоти и скъпоценни украшения, изглеждаха толкова прекрасни, като че 
стояха на жертвената арена на Индра, убиеца на Вритра. 

10.84.50 В това време Баладева и Кришна, господарите на всички живи същества, сияеха 
в небивало великолепие в компанията на Своите синове, съпруги и другите си близки, 
които бяха експанзии на Тяхното могъщество. 
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10.84.51 Изпълнявайки различни видове ведически жертвоприношения съобразно 
верните предписания, Васудева обожава Бога с всички жертвени предмети, мантри и 
ритуали. Той извърши и главните, и второстепенните жертвоприношения, поднасяйки 
възлияния в свещения огън и следвайки всички останали аспекти на жертвеното 
обожание. 

10.84.52 Сетне, в подходящо време и в съответствие с писанията, Васудева възнагради 
свещенослужителите, украсявайки ги със скъпоценни накити, макар те вече бездруго да 
бяха богато нагиздени, и им поднесе скъпи дарове от крави, земя и моми за женене. 

10.84.53 След като проведоха ритуалите патни-самягя и авабхритхя, великите брахмани 
се окъпаха в езерото на Бог Парашурама заедно с организатора на жертвоприношението, 
Васудева, който ги водеше. 

10.84.54 След като приключи със свещеното къпане, Васудева заедно със съпругите си 
раздадоха на професионалните рецитатори скъпоценностите и одеждите, които бяха 
носили. После Васудева си сложи нови дрехи, а сетне почете всички класи хора като ги 
нахрани до един, дори и кучетата. 

10.84.55-56 Той почете с разкошни дарове роднините си, както и техните съпруги и 
деца; кралските особи от царствата Видарбха, Кошала, Куру, Каши, Кекая и Сринджая; 
участниците в богослужението, а също така жреците, наблюдаващите полубогове, 
човешки същества, духове, предци и чарани. После, взимайки разрешение от Бог Кришна, 
който е подслон за богинята на щастието, различните гости започнаха да се разотиват, 
възхвалявайки славното жертвоприношение на Васудева. 

10.84.57-58 Ядавите бяха прегърнати от всичките си приятели, близки членове на 
семейството и останали роднини, включително от Дхритаращра и неговия по-малък брат 
Видура; от Притха и синовете й; от Бхишма, Дрона и близнаците Накула и Сахадева; от 
Нарада и от божествения Ведавяса. С разтопени от обич сърца тези и други гости 
заминаха за царствата си, пътувайки бавно под тежестта на болката от раздялата. 

10.84.59 Нанда Махарадж изрази обичта си към своите близки, Ядавите, оставайки с тях 
малко по-дълго, заедно с пастирите. По време на този престой Кришна, Баларама, 
Уграсена и останалите го почетоха с изключително разкошно обожание. 

10.84.60 Така, прекосявайки с лекота огромния океан на стремежите си, Васудева се 
чувстваше напълно удовлетворен. В компанията на множеството си доброжелатели, той 
улови Нанда за ръката и му каза следното. 

10.84.61 Шри Васудева каза: Мой скъпи братко, сам Бог завързва възела, наречен любов, 
който здраво пристяга човешките същества едно за друго. Струва ми се, че дори на 
великите герои и мистици им е много трудно да се избавят от него. 

10.84.62 Наистина, Върховният Бог трябва да е създал връзките на обичта, за да могат 
такива възвишени светци като теб да не спират да изразяват безценното си приятелство 
към нас, неблагодарните, макар никога да не сме ти отвърнали подобаващо. 

10.84.63 Преди, скъпи братко, ние не сторихме нищо, за да ти се отблагодарим, тъй като 
бяхме неспособни, и въпреки това дори сега, когато стоиш пред нас, очите ни са толкова 
заслепени от опиянението на материалната сполука, че продължаваме да те 
пренебрегваме. 
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10.84.64 О, най-почитани, мнозина, които жадуват за най-висшето благо в живота, 
никога не се сдобиват с царско могъщество, тъй като то ги прави слепи за нуждите на 
собствените им близки и приятели. 

10.84.65 Шри Шукадева Госвами каза: Васудева изхлипа със сърце, размекнато от 
чувства на близост и симпатия. Очите му преляха от сълзи, когато си спомни 
приятелството, което Нанда бе проявил към него. 

10.84.66 От своя страна Нанда също бе изпълнен с обич към своя приятел Васудева. Така, 
в продължение на следващите дни, Нанда неспирно заявяваше: "Днес по-късно си 
тръгвам" или "Заминавам утре", ала от любов към Кришна и Баларама той остана там 
още три месеца, почитан от всички Ядави. 

10.84.67-68 Тогава, след като Васудева, Уграсена, Кришна, Уддхава, Баларама и другите 
бяха изпълни желанията му и го бяха дарили с много скъпоценни накити, фино тъкани 
ленени платове и най-различни ценни домакински пособия, Нанда Махарадж прие 
всички тези подаръци и си тръгна. Изпратен от всички Ядави, той замина заедно с 
членовете на семейството си и с жителите на Враджа. 

10.84.69 Неспособни да отделят умовете си от лотосовите нозе на Говинда, където се 
бяха отдали, Нанда, пастирите и пастирките се завърнаха в Матхура. 

 10.84.70 След като близките им си заминаха, виждайки, че наближава дъждовния сезон, 
Вришните, чиито единствено Бог бе Кришна, се завърнаха в Дварака. 

10.84.71 Те разказаха на гражданите за празничните жертвоприношения, извършени от 
Васудева, господаря на Ядавите, както и за всичко останало, случило се по време на 
поклонението им, и особено за срещите с обичните си хора. 
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10.85.1 Шри Бадараяни каза: Един ден двамата синове на Васудева – Санкаршана и 
Ачюта — дойдоха да му поднесат почитта си, покланяйки се в нозете му. Васудева ги 
поздрави с голяма обич и им заговори. 

10.85.2 След като бе научил от мъдреците за могъществото на двамата си сина и бе 
видял доблестните им дела, Васудева се бе убедил в Тяхната божественост. Затова, 
обръщайки се към Тях по име, той им заговори така. 

10.85.3 [Васудева каза:] О Кришна, Кришна, най-добър сред йогите, о вечни Санкаршана! 
Зная, че вие двамата лично сте изворът както на вселенското битие, така и на неговите 
елементи. 

10.85.4 Вие сте Върховната Божествена Личност, проявяваща се като господаря както на 
природата, така и на твореца на природата [Маха-Вишну]. Всичко, което започва да 
съществува, независимо как и кога се случва това, е създадено вътре във вас, чрез вас, от 
вас, за вас и във връзка с вас. 

10.85.5 О, трансцендентални Господи, Ти създаваш цялата тази пъстра вселена от себе 
си, а сетне влизаш в нея в личния си облик като Свръхдуша. По този начин, о неродена 
Върховна Душа, като жизнената сила и съзнанието у всекиго, Ти поддържаш творението. 

10.85.6 Каквито и сили да проявяват жизненият дъх и останалите елементи на 
вселенското битие, те всъщност до една са лични енергии на Върховния Бог, тъй като и 
животът, и материята са подчинени на Него и са зависими от Него, а също се и различават 
помежду си. Така че всичко активно в материалния свят е пуснато в действие от 
Върховния Бог. 

10.85.7 Блясъкът на луната, сиянието на огъня, лъчезарието на слънцето, блещукането 
на звездите, лумването на мълнията, неизменността на планините, ароматът и 
подхранващата сила на земята — всичко това всъщност си Ти. 

10.85.8 Мой Господи, Ти си водата, а също и нейният вкус, и способността й да утолява 
жаждата и да поддържа живота. Ти изразяваш енергиите си чрез проявленията на 
въздуха като телесна топлина, виталност, сила на ума, физическа мощ, усилие и 
движение. 

10.85.9 Ти си посоките и тяхната вместимост, всепроникващият ефир и първичният звук, 
пребиваващ в него. Ти си предвечната, непроявена форма на звука; първата сричка, ом; 
членоразделната реч, посредством която звукът, под формата на думи, добива 
определени значения. 

10.85.10 Ти си силата на сетивата да разкриват своите обекти, управляващите сетивата 
полубогове, както и разрешението за сетивни дейности, което тези полубогове дават. Ти 
си способността на интелигентността да взима решения, както и умението на живите 
същества да запомнят нещата правилно. 

10.85.11 Ти си фалшивото его в гуната на невежеството, което е източник на 
физическите елементи; фалшивото его в гуната на страстта, източник на телесните 
сетива; фалшивото его в гуната на доброто, източник на полубоговете; и непроявената, 
съвкупна материална енергия, която е скритата основа на всичко. 
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10.85.12 Ти си единственото неунищожимо същество сред всички тленни неща в този 
свят, като скритата същина, която остава неизменна, докато направените от нея неща 
претърпяват трансформации. 

10.85.13 Гуните на материалната природа — а именно добро, страст и невежество — 
наред със своите функции, пряко се проявяват вътре в Теб, Върховната Абсолютна 
Истина, според подредбата на Твоята йога-мая. 

10.85.14 Затова тези сътворени същества, които са трансформации на материалната 
енергия, не съществуват, освен когато материалната природа ги проявява вътре в Теб, а в 
това време Ти също се проявяваш вътре в тях. Ала извън тези периоди на сътворение, Ти 
оставаш сам като трансценденталната реалност. 

10.85.15 Истински невежи са онези, които, пленени в неспирния поток от материални 
качества в този свят, не успяват да разпознаят Теб, Върховната Душа на всичко 
съществуващо, за свое окончателно и най-висше местоназначение. Поради невежеството 
им, заплитането в материални дела принуждава подобни души да се скитат в кръговрата 
на раждането и смъртта. 

10.85.16 По добра съдба някоя душа може да се сдобие със здраво човешко тяло — 
възможност, която се постига рядко. Но ако въпреки това тя си остава заблудена и не 
знае какво е най-добре за нея, о Господи, Твоята илюзорна мая ще я принуди да пропилее 
целия си живот. 

10.85.17 Ти държиш целия този свят оплетен от въжетата на привързаността, затова, 
когато хората мислят за материалните си тела, те смятат: "Това съм аз," а когато мислят 
за потомството си и за останалите си близки, считат: "Те са мои." 

10.85.18 Вие не сте наши синове, а самите Господари както на материалната природа, 
така и на нейния творец [Маха-Вишну]. Както сами ни казахте, дошли сте да избавите 
земята от управниците, превърнали се в тежко бреме за нея. 

10.85.19 Затова, о приятели на нещастните, сега аз идвам в лотосовите ви нозе за 
подслон — същите лотосови нозе, които разпръскват всеки страх от земното 
съществуване у ония, които са им се отдали. Стига! Стига с този стремеж към сетивно 
наслаждение, който ме кара да се отъждествявам с това тленно тяло и да мисля за Теб, 
Върховния, като за свое дете. 

10.85.20 Наистина, още в родилната стая Ти ни каза, че Ти, нероденият Бог, вече си се 
раждал няколко пъти като наш син в предишни епохи. След като си проявил всяко едно 
от тези трансцендентални тела, за да запазиш собствените си религиозни принципи, Ти 
си ги направил непроявени, появявайки се и изчезвайки така досущ като облак. О, 
върховно прославени, всепроникващи Господи, кой би могъл да проумее мистичната, 
заблуждаваща мощ на Твоите великолепни проявления? 

10.85.21 Шукадева Госвами каза: Чувайки думите на баща си, Върховният Бог, 
предводителят на Сатватите, отвърна с нежен глас като наведе смирено глава и се 
усмихна. 

10.85.22 Върховният Бог каза: Мой скъпи татко, намирам думите ти за подобаващи, тъй 
като ти обясни различните категории съществуване, съотнасяйки ги към Нас, твоите 
синове. 
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10.85.23 Не само Аз, но също и ти, наред с моя почитаем брат, както и жителите на 
Дварака, всички трябва да бъдем разглеждани в една и съща философска светлина, о най-
добър сред Ядавите. Всъщност трябва да добавим и всичко съществуващо, подвижно и 
неподвижно. 

10.85.24 Върховния Дух, Параматма, наистина е един. Той е себе-озаряващ се и вечен, 
трансцендентален и лишен от материални характеристики. Но чрез посредничеството на 
същите онези качества, които е създала, Върховната Истина се проявява в многообразие 
всред експанзиите на тези качества. 

10.85.25 Елементите ефир, въздух, огън, вода и земя стават видими, невидими, съвсем 
малки или пък обширни, проявявайки се в различни обекти. По същия начин и 
Параматма, макар да е една, сякаш става мнозина. 

10.85.26 Шукадева Госвами каза: О царю, чувайки тези наставления, изговорени му от 
Върховния Бог, Васудева се избави от всички идеи за дуалност. Удовлетворен вътре в 
сърцето си, той остана безмълвен. 

10.85.27-28 В това време, о най-добър сред Куру, почитаната в цялата вселена Деваки се 
възползва от възможността да се обърне към двамата си сина, Кришна и Баларама. Преди 
тя бе научила с удивление, че Те бяха върнали сина на духовния си учител от смъртта. 
Сега, мислейки за собствените си синове, които бяха погубени от Камса, тя почувства 
огромна мъка, затова с препълнени със сълзи очи започна да умолява Кришна и 
Баларама. 

10.85.29 Шри Деваки каза: О Рама, Рама, неизмерима Върховна Душа! О Кришна, 
господарю на всички майстори в йога! Зная, че вие сте върховните властелини на всички 
вселенски творения, изначалните Божествени Личности. 

10.85.30 Раждайки се от мен, сега вие се спуснахте в този свят, за убиете онези царе, 
чиито добри качества са били погубени от настоящата епоха, които посрамват с това 
авторитета на разкритите писания и обременяват земята. 

10.85.31 О, Душа на всичко съществуващо, сътворението, поддържането и 
унищожението на вселената се изпълнява от частица от експанзията от експанзията на 
Твоята експанзия. Днес съм дошла да приема подслон при Теб, Върховни Господи. 

10.85.32-33 Разказват, че когато духовният ви учител ви заповядал да върнете от 
смъртта отдавна умрелия му син, вие сте го довели обратно от обителта на предците в 
знак на благодарност за милостта на Своя гуру. Моля ви, изпълнете и моето желание по 
същия начин, о върховни господари на всички майстори в йога. Моля ви, върнете 
синовете ми, които бяха избити от царя на Бходжа, за да мога да ги видя отново. 

10.85.34 Мъдрецът Шукадева каза: Замолени така от майка си, о Бхарата, Баларама и 
Кришна приложиха Своята мистична енергия йога-мая и влязоха в земите на Сутала. 

10.85.35 Когато царят на даитите, Бали Махарадж, забеляза появата на двамата Богове, 
сърцето му преля от радост, понеже знаеше, че Те са Върховната Душа и обожаемото 
божество на цялата вселена, а също и неговото. Той незабавно се изправи, а сетне се 
поклони, отдавайки почитания, заедно с цялата си свита. 
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10.85.36 Бали с наслада им предложи високопоставени тронове. След като се настаниха, 
той изми нозете на двете Върховни Личности. После взе водата, която пречиства целия 
свят чак до Бог Брахма, и я изля върху себе си и върху последователите си. 

10.85.37 Той ги обожава с всички богатства, с които разполагаше — безценни одежди, 
украшения, ароматна сандалова паста, бетелови ядки, лампи, изобилна храна и т.н. Така 
той им поднесе цялото богатство на семейството си, а също и самия себе си. 

10.85.38 Прегръщайки отново и отново лотосовите нозе на Боговете, Бали, победителят 
на армията на Индра, заговори от дъното на сърцето си, което бе разтопено от силната му 
любов. О царю, докато екстазни сълзи препълваха очите му, а косата му настръхваше, той 
продума с пресекващ глас. 

10.85.39 Цар Бали каза: Поклони на безграничния Бог, Ананта, най-великия сред всички 
създания. Поклони и на Бог Кришна, твореца на вселената, който се проявява като 
имперсоналния Абсолют и като Свръхдушата, за да разпространи принципите на санкхя и 
йога. 

10.85.40 Да зърнат вас, Богове, е рядко постижение за повечето живи същества. Но дори 
люде като нас, намиращи се в гуните на страстта и невежеството, могат с лекота да ви 
видят, когато се разкривате по собствената си сладка воля. 

10.85.41-43 Мнозина, които неспирно са били въвлечени във вражда с Теб, в крайна 
сметка са привлечени от Теб, който си прякото въплъщение на вселенската доброта и 
чиято божествена форма обхваща свещените писания. Поправилите се врагове включват 
даити, данави, гандхарви, сиддхи, видядхари, чарани, якши, ракшаси, пишачи, бхути, 
праматхи и наяки, а също самия мен и мнозина други като мен. Някои от нас бяха 
привлечени от Теб поради изключителна ненавист, докато други бяха привлечени заради 
чувството си на преданост, основаващо се на похот. Ала полубоговете и другите, които са 
запленени от материалното добро, не изпитват подобно привличане към Теб. 

10.85.44 Какво да говоря за себе си, о Господи на съвършените йоги, дори великите 
мистици не знаят какво представлява духовната сила на Твоята илюзия, нито как 
действа. 

10.85.45 Моля Те, бъди милостив към мен, та да мога да се избавя от глухия кладенец на 
семейния живот — моят лъжлив дом — и да намеря истинския подслон на Твоите 
лотосови нозе, които безкористните мъдреци винаги търсят. Тогава било сам, било в 
компанията на великите светци, които са приятели на всеки, ще мога да се скитам волно, 
открил всичко необходимо за живота под сянката на дърветата - най-милостивите във 
вселената. 

10.85.46 О Господи на всички подчинени създания, моля те, кажи ни какво да сторим, та 
да се избавим от всякакъв грях? Онзи, който вярно изпълнява заръките Ти, господарю, не 
е длъжен вече да следва обичайните ведически ритуали. 

10.85.47 Върховният Бог каза: По време на епохата на първия Ману, мъдрецът Маричи 
имаше шест сина от съпругата си Урна. Те до един бяха възвишени полубогове, обаче 
веднъж се присмяха на Бог Брахма, когато го видяха, че се кани да прави секс със 
собствената си дъщеря. 

10.85.48-49 Заради това неподобаващо дело те незабавно пропаднаха в демонична 
форма на живот, раждайки се като синове на Хиранякашипу. После богинята Йогамая ги 
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отмъкна от Хиранякашипу, и те се родиха отново от утробата на Деваки. След това, о 
царю, Камса ги уби. Деваки все още скърби за тях, считайки ги за свои синове. Същите 
тези синове на Маричи сега живеят тук с теб. 

10.85.50 Искаме да ги отведем оттук, за да разсеят скръбта на своята майка. Сетне, 
освободени от проклятието си и избавени от всички страдания, те ще се завърнат в своя 
дом в рая. 

10.85.51 По Моята милост и шестимата — Смара, Удгитха, Паришванга, Патанга, 
Кшудрабхрит и Гхрини – ще се завърнат в обителта на чистите светци. 

10.85.52 [Шукадева Госвами продължи:] След тези думи Бог Кришна и Бог Баларама, 
след като бяха надлежно обожавани от Бали Махарадж, взеха шестимата синове и се 
завърнаха в Дварака, където ги представиха на майка си. 

10.85.53 Когато видя изгубените си деца, Богинята Деваки изпита такава силна обич 
към тях, че мляко заструи от гърдите й. Тя ги прегърна и ги взе в скута си, вдъхвайки 
безспир аромата на косите им. 

10.85.54 Тя нежно даде на синовете си да сучат от гръдта й, която бе подгизнала от 
мляко просто от досега им. Бе завладяна от същата илюзорна енергия на Бог Вишну, 
която поставя начало на сътворението на вселената. 

10.85.55-56 Пиейки нектарното й мляко, остатък от онова, което преди бе пил самият 
Кришна, шестимата синове докоснаха трансценденталното тяло на Бога, Нараяна, и този 
досег пробуди у тях спомена за истинската им самоличност. Те се поклониха пред 
Говинда, Деваки, своя баща и Баларама, а сетне, пред погледите на всички, се отправиха 
към обителта на полубоговете. 

10.85.57 Виждайки синовете си да се завръщат от смъртта, а сетне отново да заминават, 
святата Деваки бе поразена от смайване, о царю. Тя заключи, че всичко това е било 
просто илюзия, сътворена от Кришна. 

10.85.58 Шри Кришна, Върховната Душа, Богът на безграничната доблест, извърши 
безчет забавления, подобни на това, о потомъко на Бхарата. 

10.85.59 Шри Сута Госвами каза: Това забавление, извършено от Бог Мурари, чиято слава 
е вечна, напълно унищожава греховете на вселената и служи за трансцендентално 
украшение за ушите на Неговите отдадени. Всеки, който с внимание слуша или разказва 
това забавление, описано от почитаемия син на Вяса, ще бъде способен да съсредоточи 
ума си в медитация над Върховния Бог и да постигне всеблагоприятното божие царство. 
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10.86.1 Цар Парикшит каза: О брахмана, бихме искали да научим как Арджуна се е 
оженил за сестрата на Бог Баларама и Бог Кришна, която бе моя баба. 

10.86.2-3 Шукадева Госвами каза: Докато пътуваше надлъж и шир, посещавайки 
различни свети места за поклонение, Арджуна стигна до Прабхаса. Там научи, че Бог 
Баларама има намерение да даде братовчедка му по майчина линия Субхадра за жена на 
Дурьодхана, и че никой друг не одобрява този план. Самият Арджуна искаше да се ожени 
за нея, затова се преоблече като аскет, и, носейки троен жезъл, влезе в Дварака. 

10.86.4 Той остана там през месеците на дъждовния сезон, за да осъществи замисъла си. 
Без да го разпознаят, Бог Баларама и останалите жители на града го посрещнаха с почит и 
гостоприемство. 

10.86.5 Един ден Бог Баларама го отведе в дома си като почетен гост за вечеря и 
Арджуна прие храната, която Богът с уважение му поднесе. 

10.86.6 Там видя дивната девица Субхадра, която запленяваше героите. Очите му се 
разтвориха широко от възхищение, а умът му се развълнува и потъна в мисли за нея. 

10.86.7 Арджуна бе много привлекателен за жените и веднага щом Субхадра го зърна, тя 
го пожела за свой съпруг. Усмихвайки се срамежливо, поглеждайки го крадешком, тя му 
дари сърцето и очите си. 

10.86.8 Мислейки единствено за нея и чакайки възможност да я отведе, Арджуна не 
намираше покой. Сърцето му тръпнеше от страстен копнеж. 

10.86.9 Веднъж, по случай голям храмов фестивал в чест на Върховния Бог, Субхадра 
излезе на колесница от подобния на крепост палат и тогава могъщият воин Арджуна се 
възползва от възможността да я отвлече. Родителите й и Кришна бяха дали съгласието 
си за това. 

10.86.10 Възправен на колесницата си, Арджуна взе своя лък и отблъсна смелите бойци 
и дворцовите пазачи, които се опитаха да препречат пътя му. Докато роднините й викаха 
от гняв, той отмъкна Субхадра точно както лъв отнася плячката си изсред по-дребни 
животни . 

10.86.11 Когато научи за отвличането на Субхадра, Бог Баларама се развълнува като 
океана по време на пълнолуние, но Бог Кришна почтително прегърна нозете Му и заедно 
с други членове на семейството обясни как стоят нещата. 

10.86.12 Тогава Бог Баларама щастлив изпрати на булката и жениха скъпоценни 
сватбени дарове, състоящи се от слонове, колесници, коне, прислужници и 
прислужнички. 

10.86.13 Шукадева Госвами продължи: Имаше един предан на Кришна на име 
Шрутадева, който бе първокласен брахмана. Съвършено удовлетворен в това да отдава 
чисто предано служене на Бог Кришна, той бе умиротворен, мъдър и свободен от сетивни 
въжделения. 

10.86.14 Живеейки като религиозен семеен човек в град Митхила, в царство Видеха, той 
съумяваше да изпълнява задълженията си, докато се издържаше с каквото намери без 
усилие. 
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10.86.15 По волята на провидението, всеки ден той се сдобиваше точно с толкова, 
колкото му бе необходимо да преживява, и нищо повече. Удовлетворен с това, той 
съвършено изпълняваше религиозните си задължения. 

10.86.16 По същия начин освободен от фалшиво его бе и владетелят на това царство, 
скъпи ми Парикшит - потомък на династията Митхила на име Бахулашва. И двамата 
предани бяха много скъпи на Бог Ачюта. 

10.86.17 Удовлетворен и от двамата, Върховният Бог се качи на Своята колесница, която 
Дарука бе довел, и отпътува за Видеха с група мъдреци. 

10.86.18 Сред тези мъдреци бяха Нарада, Вамадева, Атри, Кришна-двайпаяна Вяса, 
Парашурама, Асита, Аруни, самият аз, Брихаспати, Канва, Майтрея и Чявана. 

10.86.19 Във всяко село и град, през които Богът преминаваше по пътя, о царю, хората 
излизаха да Го обожават с приношения на вода аргхя в ръцете, сякаш боготворяха 
изгряващото слънце насред планетите. 

10.86.20 Мъжете и жените на Анарта, Дханва, Куру-джангала, Канка, Матся, Панчала, 
Кунти, Мадху, Кекая, Кошала, Арна и множество други царства пиеха с очи нектарната 
красота на лотосоподобното лице на Бог Кришна, разхубавено от щедри усмивки и 
любящи погледи. 

10.86.21 Просто като поглеждаше онези, които идваха да Го видят, Бог Кришна, 
духовният учител на трите свята, ги избавяше от слепотата на материализма. 
Надарявайки ги с безстрашие и духовно виждане, Той слушаше как полубоговете и хората 
възпяват славата Му, която пречиства цялата вселена и унищожава всяко нещастие. Така, 
постепенно, достигна Видеха. 

10.86.22 Дочули вестта за пристигането на Бог Ачюта, о царю, обитателите на селата и 
градовете на Видеха ликуващи се стекоха да Го приветстват с дарове в ръцете. 

10.86.23 Веднага щом видяха Бог Уттамашлока, лицата и сърцата на хората разцъфнаха 
от обич. С допрени над главите си длани те се покланяха на Бога и на придружаващите Го 
мъдреци, за които дотогава бяха само слушали. 

10.86.24 Както царят на Митхила, така и Шрутадева паднаха в нозете на Бога, като всеки 
от тях си мислеше, че духовният учител на вселената е дошъл единствено, за да прояви 
милостта си към него. 

10.86.25 Съвсем едновременно цар Митхила и Шрутадева излязоха напред с допрени 
длани и поканиха господаря на Дашархите да им гостува, наред с брахманите-мъдреци. 

10.86.26 Желаейки да зарадва и двамата, Богът прие и двете покани. Така Той 
едновременно влезе и в двата дома, като никой от двамата не видя, че Той влиза в 
къщата и на другия. 

10.86.27-29 Когато цар Бахулашва, потомъкът на Джанака, видя Бог Кришна да идва 
отдалеч към дома му заедно с мъдреците, които бяха поизтощени от пътуването, той 
незабавно се разпореди да им бъдат поднесени почетни кресла за сядане. След като до 
един бяха удобно настанени, мъдрият цар с преливащо от радост сърце и с очи, 
замъглени от сълзи, им се поклони и изми нозете им с голяма преданост. Взимайки 
водата, с която ги бе измил и която бе способна да пречисти целия свят, той я напръска 
върху главата си и върху главите на членовете на семейството си. Сетне обожава всички 
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тези велики гости като им поднесе ароматна сандалова паста, цветни гирлянди, изящни 
одежди и накити, благоухания, лампи, аргхя, крави и бикове. 

10.86.30 След като се бяха нахранили до пълно удовлетворение, за да им достави още 
радост царят заговори бавно и с нежен глас, докато държеше нозете на Бог Вишну в скута 
си и щастлив ги масажираше. 

10.86.31 Шри Бахулашва каза: О всемогъщи Господи, Ти си Душата на всички сътворени 
същества, техен себе-озарен свидетел, а сега ми позволяваш да Те зърна – аз, който 
постоянно медитирам над Твоите лотосови нозе. 

10.86.32 Ти каза, "Нито Ананта, нито Богинята Шри, нито нероденият Брахма са Ми по-
скъпи от Моите искрени отдадени." И за да докажеш собствените си думи, сега се 
разкриваш пред очите ми. 

10.86.33 Нима някой, който е узнал тази истина, някога би изоставил лотосовите Ти 
нозе, след като Ти си готов да дадеш самия себе си на умиротворените светци, които не 
наричат нищо "свое"? 

10.86.34 Появявайки се в династията на Ядавите, Ти разпростря славата си, която е 
способна да премахне всички грехове на трите свята, само за да избавиш онези, които са 
уловени в капана на раждането и смъртта. 

10.86.35 Поднасям почитанията си на Теб, Върховния Господ, Бог Кришна, чиято 
интелигентност е вечно неограничена. Поднасям почитанията си на мъдреца Нара-
Нараяна, който винаги търпи отречения в съвършен покой. 

10.86.36 Моля те, остани няколко дни в нашия дом, заедно с тези брахмани, о 
всепроникващи, и с прахта от лотосовите си нозе освети династията Ними. 

10.86.37 [Шукадева Госвами продължи:] Поканен така от царя, Върховният Бог, 
поддръжникът на света, склони да остане известно време, за да дари с благополучие 
мъжете и жените от Митхила. 

10.86.38 Шрутадева посрещна Бог Ачюта в своя дом със същия ентусиазъм, който бе 
проявил и цар Бахулашва. След като се поклони пред Бога и мъдреците, Шрутадева 
затанцува с голяма радост, размахвайки шала си. 

10.86.39 Като донесе рогозки от трева и сламеници от дарбха, и настани гостите си на 
тях, той ги посрещна с приветствени думи. Сетне той и жена му измиха нозете им с 
голяма наслада. 

10.86.40 С водата, останала след миенето, добродетелният Шрутадева обилно напръска 
себе си, дома си и своето семейство. Изпълнен с радост, сега той чувстваше, че всичките 
му желания са се осъществили. 

10.86.41 Той ги обожава, поднасяйки им благоприятни предмети, с каквито бе могъл без 
затруднение да се сдобие, като плодове, корени ушира, чиста, нектарна вода, ароматна 
смола, листа туласи, трева куша и лотосови цветя. После им поднесе храна, усилваща 
гуната на доброто. 

10.86.42 Той се чудеше: как така аз, който съм пропаднал в глухия кладенец на семейния 
живот, можах да зърна Бог Кришна? И как бях допуснат да се срещна с всички тези 
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велики брахмани, които винаги носят Бога в сърцата си? Наистина, прахта от техните 
нозе е подслон за всички свети места. 

10.86.43 Когато гостите му бяха настанени удобно и всеки от тях бе подобаващо 
посрещнат, Шрутадева приседна край тях заедно с жена си, децата и останалите си 
подопечни. Сетне, докато масажираше нозете на Бога, той се обърна към Кришна и 
мъдреците. 

10.86.44 Шрутадева каза: Не е така, че успяхме да съзрем Върховния Бог едва днес, 
защото в действителност общуваме с Него откак Той сътвори вселената със Своите 
енергии, а след това влезе в нея в трансценденталния си облик. 

10.86.45 Богът е като спящ човек, който сътворява отделен свят във въображението си, а 
сетне влиза в собствения си сън и вижда себе си вътре. 

10.86.46 Ти разкриваш себе си в сърцата на онези хора с чисто съзнание, които 
непрестанно слушат за Теб, възпяват Те, обожават Те, възхваляват Те и разговарят един с 
друг за Теб. 

10.86.47 Но макар да обитаваш сърцата им, Ти си много далеч от онези, чиито умове са 
объркани от въвличането им в материалните дела. Истина е, че никой не може да Те 
улови чрез материално могъщество, защото Ти се разкриваш само в сърцата на тези, 
които са се научили да ценят Твоите трансцендентални качества. 

10.86.48 Позволи ми да Ти поднеса поклоните си. Ти си осъзнат като Върховната Душа 
от онези, които познават Абсолютната Истина, докато в облика си на време Ти налагаш 
смъртта на забравилите Те души. Появяваш се както в безпричинната си духовна форма, 
така и в сътворената форма на тази вселена, като по този начин едновременно се 
разкриваш за очите на Своите предани, а оставаш забулен за взора на неотдадените. 

10.86.49 О Господи, Ти си тази Върховна Душа, а ние сме Твои слуги. Как да Ти служим? 
Мой Боже, просто като Те види човек, с всички страдания в живота му е свършено. 

10.86.50 Шри Шукадева Госвами каза: Като изслуша Шрутадева да казва тези думи, 
Върховният Бог, който облекчава несгодите на отдадените си души, улови дланта му в 
Своята и, усмихвайки се, му заговори по следния начин. 

10.86.51 Върховният Бог каза: Мой скъпи брахмана, трябва да знаеш, че тези велики 
мъдреци дойдоха тук единствено, за да те благословят. Те пътуват през световете с Мен, 
пречиствайки ги с прахта от нозете си. 

10.86.52 Човек може постепенно да се пречисти като вижда, докосва и обожава муртите 
в храма, поклонническите места и светите реки. Но може да постигне същия резултат 
незабавно, просто като срещне взора на възвишените светци. 

10.86.53 По рождение браминът е най-добър сред всички живи същества в този свят, а 
става дори още по-възвишен, когато е надарен с аскетизъм, ученост и 
себеудовлетворение, какво да говорим за преданост към Мен. 

10.86.54 Дори собствената Ми четириръка форма не ми е толкова скъпа, колкото 
браминът. Вътре в себе си ученият брахмана съдържа всички Веди, точно както аз 
съдържам вътре в себе си полубоговете. 
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10.86.55 Невежи за тази истина, глупците пренебрегват и завистливо оскърбяват учения 
брахмана, който, понеже не е различен от Мен, е техен духовен учител и самата им душа. 
Те считат за почитаеми единствено такива очевидни проявления на божественото като 
формите Ми на мурти. 

10.86.56 Тъй като Ме е осъзнал, един брахмана е твърдо установен в знанието, че всичко 
подвижно и неподвижно във вселената, а също и първичните елементи на сътворението, 
са всичките проявени форми, излъчващи се от Мен. 

10.86.57 Затова трябва да обожаваш тези мъдреци брамини, о брахмана, със същата вяра, 
която имаш в Мен. Сториш ли го, ще обожаваш директно Мен, което инак няма как да 
сториш, дори да принасяш огромни богатства. 

10.86.58 Шри Шука каза: Посъветван така от Бога, с целенасочена преданост Шрутадева 
обожаваше Шри Кришна и съвършените брахмани, които Го придружаваха, а цар 
Бахулашва стори същото. Така и Шрутадева, и царят постигнаха окончателното 
трансцендентално местоназначение. 

10.86.59 О царю. по този начин Божествената Личност, който е предан на Своите 
предани, остана известно време с двамата си велики отдадени Шрутадева и Бахулашва, 
обучавайки ги на поведението на съвършените светци. Сетне Богът се завърна в Дварака. 

 



409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 87: МОЛИТВИТЕ НА ОЛИЦЕТВОРЕНИТЕ ВЕДИ  



10.87.1 .. 10.87.12-13 Шримад Бхагаватам, Песен 10 

410 

 

10.87.1 Шри Парикшит каза: О, брахмана, как Ведите биха могли пряко да опишат 
Върховната Абсолютна Истина, която не може да се изрази с думи? Ведите са ограничени 
до описанието на материалната природа, но Върховният е свободен от такива качества, 
тъй като е трансцендентален спрямо всички материални проявления и техните причини. 

10.87.2 Шукадева Госвами каза: Върховният Бог прояви материалната интелигентност, 
сетива, ум и жизнен дъх на живите същества, така че те да могат да се отдадат на 
желанията си за сетивно наслаждение, да се прераждат отново и отново, заемайки се с 
плодоносни дейности, да постигнат извисяване в бъдещи животи и в крайна сметка да 
постигнат освобождение.  

10.87.3 Тези, които дойдоха дори преди древните ни предци, медитираха върху същото 
тайно знание за Абсолютната Истина. В действителност всеки, който с вяра се 
съсредоточи върху това знание, ще се освободи от материалното обвързване и ще 
постигне крайната цел на живота. 

10.87.4 В тази връзка ще ти разкажа една история за Върховния Бог Нараяна. Става дума 
за разговор, състоял се веднъж между Шри Нараяна Риши и Нарада Муни. 

10.87.5 Веднъж, докато пътувал сред различните планети във вселената, любимият 
отдаден на Господа, Нарада, отиде да посети древния мъдрец Нараяна в Неговия ашрам. 

10.87.6 От самото начало на деня на Брахма, Бог Нараяна Риши се подлагаше на строги 
покаяния в тази земя на Бхарата, като съвършено изпълняваше религиозни задължения 
и служеше с примера си за духовно знание и самоконтрол – изцяло за благополучието на 
човешките същества, както в този, така и в следващия свят. 

10.87.7 И ето, Нарада отиде при Бог Нараяна Риши, който седеше сред мъдреци от селото 
Калапа. След като се поклони ниско на Господа, о, юначни Куру, Нарада Го попита 
абсолютно същия въпрос, който ти ми зададе. 

10.87.8 Докато мъдреците слушаха, Бог Нараяна Риши разказа на Нарада за едно древно 
разискване за Абсолютната Истина, която се случи сред жителите на Джаналока. 

10.87.9 Върховният Бог каза: О, сине на самородния Брахма, веднъж много отдавна, на 
Джаналока мъдрите светци, които живееха там изпълниха велико жертвоприношение 
към Абсолютната Истина, пеейки трансцендентални звуци. Тези мъдреци, синове на ума 
на Брахма, до един спазваха съвършено полово въздържание. 

10.87.10 В това време ти бе на посещение при Господа на Шветадвипа – този Върховен 
Бог, у когото Ведите спят, почивайки през периода на вселенското унищожение. Оживен 
разговор възникна сред мъдреците на Джаналока за природата на Върховната Абсолютна 
Истина. Действително тогава бе повдигнат същия въпрос, който ти ми задаваш сега. 

10.87.11 Въпреки че тези мъдреци до един бяха еднакво сведущи по отношение на 
ведическото учение и въздържанията, и въпреки че всичките възприемаха приятели, 
врагове и неутрални по еднакъв начин, те избраха един от тях да бъде разказвач, а 
останалите станаха ревностни слушатели. 

10.87.12-13 Шри Санандана отвърна: След като Върховният Бог оттегли в себе си 
вселената, която преди бе създал, Той легна за известно време, все едно бе заспал, и 
всички Негови енергии почиваха спящи у Него. Когато дойде времето за следващото 
сътворение, олицетворените Веди Го събудиха, възпявайки славата Му, точно както 
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поетите, които служат на своя цар, отиват при него на зазоряване и го будят, 
рецитирайки героичните му дела. 

10.87.14 Свещените писания казаха: Слава, слава на Теб, о, непобедими! По Своята 
съкровена природа Ти си съвършено изпълнен с всички могъщества; затова Те молим да 
сломиш вечната мощ на илюзията, която владее качествата на природата, за да създава 
трудности пред обусловените души. О Ти, който пробуждаш всички енергии на 
подвижните и неподвижните въплътени същества, понякога Ведите успяват да Те съзрат, 
докато се забавляваш с материалните и духовните си енергии. 

10.87.15 Осезаемият свят се отъждествява с Върховния, защото Върховният Брахман е 
извечният фундамент на цялото съществуване, оставайки непроменен, тъй както 
сътворените неща произлизат от него и накрая се разтварят в него, точно както глината 
остава непроменена от произведенията, направени от нея, и сетне отново се сливат с нея. 
Ето защо единствено към Теб ведическите мъдреци отправят всичките си мисли, думи и 
действия. В края на краищата, как краката стъпващи върху земята, биха могли да не я 
докосват? 

10.87.16 Ето затова, о, господарю на трите свята, мъдрите се избавят от всички 
нещастия, като се потапят дълбоко в нектарния океан на разказите за Теб, които 
пречистват цялото замърсяване на вселената. А какво да кажем за тези, които, избавили 
чрез духовна сила умовете си от лошите навици и станали неподвластни на времето, са 
способни да обожават истинската Ти природа, о, Върховни, откривайки в това 
непрестанно блаженство? 

10.87.17 Само, ако станат Твои верни последователи, тези, които дишат, са всъщност 
живи, иначе дишането им е като духането на ковашки мехове. Само поради Твоята 
милост, елементите, започващи с махат-таттва и фалшивото его, създадоха яйцето на 
тази вселена. Сред проявленията, известни като анна-мая и т.н., Ти си изначалният, 
влизайки в материални тела заедно с живото същество и приемайки същата форма, която 
и то заема. За разлика от грубите и фините материални проявления, Ти си реалността, 
която лежи в основата им. 

10.87.18 Сред последователите на методите, въведени от великите мъдреци, хората с не 
толкова пречистено виждане обожават Върховния като присъстващ в религията на 
стомаха, докато аруните Го обожават като намиращ се в сърцето, във финия център, от 
който произлизат всички пранични канали. Оттам, о безгранични Господи, тези 
поклонници издигат съзнанието си нагоре към върха на главата, където могат да Те 
възприемат непосредствено. И тогава, преминавайки през върха на главата към 
върховното местоназначение, те достигат мястото, от което никога отново няма да 
паднат в този свят, в устата на смъртта.  

10.87.19 Очевидно влизайки сред разнообразните видове живи същества, които си 
създал, Ти ги вдъхновяваш да действат, проявявайки себе си според тяхната по-висока 
или по-ниска позиция, точно както огънят се проявява по различен начин според 
формата на това, което гори. Затова тези, които са с неопетнена интелигентност, напълно 
свободни от материалните привързаности, осъзнават Твоята безпристрастна, 
непроменима същност като вечната реалност сред всички тези временни форми на 
живот. 

10.87.20 Докато обитава материалните тела, които е си създало според своята карма, 
индивидуалното живо същество всъщност остава покрито от груба или фина материя. 
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Това е така защото, както описват Ведите, то е частица от Теб, притежателя на всички 
енергии. Установили това положение на живото същество, учените мъдреци се насищат с 
вяра и обожават лотосовите Ти нозе, към които са насочени всички ведически 
жертвоприношения в този свят, и които са източникът на освобождението. 

10.87.21 Мой Господи, някои щастливи души намериха облекчение от умората на 
материалния живот, като се гмурнаха в огромния океан на Твоите забавления, които Ти 
извършваш, проявявайки личните Си форми, за да разпространяваш необятната наука за 
себето. Тези рядко срещани души, безразлични дори към освобождението, се оттеглят от 
щастието на дома и семейството си, заради това да бъдат в компанията на отдадените, 
които са като ята лебеди наслаждаващи се на лотоса на Твоите нозе. 

10.87.22 Когато това човешко тяло се използва в предано служене на Теб, то действа 
като приятел и възлюбен. Ала уви, макар Ти винаги да проявяваш милост към 
обусловените души и да им помагаш с обич по всякакви начини, и макар да си истинската 
им Душа, повечето хора не успяват да намерят щастието си в Теб. Вместо това те 
извършват духовно самоубийство, боготворейки илюзията. Колко жалко, че понеже 
настоятелно се надяват на успех в своята посветеност на нереалното, те продължават да 
се скитат в този ужасяващ свят, приемайки какви ли не низши тела. 

10.87.23 Просто като постоянно мислят за Него, враговете на Бога постигат същата 
Върховна Истина, която и мъдреците, установени в йога, реализират чрез овладяване на 
дъха, ума и сетивата си. По същия начин и ние, шрутите, които най-общо гледаме на Теб 
като всепроникващ, ще добием същия нектар от лотосовите Ти нозе, на който се 
наслаждават съпругите Ти заради привличането ти към Твоите могъщи, подобни на змии 
ръце, понеже Ти гледаш на нас и на съпругите си по еднакъв начин. 

10.87.24 Всеки в този материален свят се е родил неотдавна и скоро ще умре. Затова как 
би могъл някой тук да познава онзи, който е съществувал преди всичко друго и е дал 
живот на първия учен мъдрец, Брахма, и на всички останали полубогове, били те по-
нископоставени или велики? Когато Той ляга и отдръпва всичко в себе си, нищо друго не 
остава – нито грубата, нито фината материя, нито телата, изградени от тях, нито силата 
на времето, нито разкритите писания. 

10.87.25 Предполагаемите авторитети, които заявяват, че материята е източникът на 
битието, че неизменните характеристики на душата могат да бъдат унищожени, че азът е 
изграден от отделни аспекти на духа и материята, или пък че материалните дела 
представляват реалността – всички подобни авторитети основават ученията си върху 
погрешни идеи, които скриват истината. Дуалистичното разбиране, че живото същество е 
породено от трите гуни на материалната природа, е просто следствие от невежеството. 
Подобно схващане не се корени в Теб, тъй като Ти си трансцендентален спрямо всяка 
илюзия и винаги се радваш на съвършена и цялостна осъзнатост. 

10.87.26 Трите гуни на материалната природа изграждат всичко в този свят – от най-
простичките явления до сложното човешко тяло. Макар подобни феномени да изглеждат 
реални, те са просто измамни отражения на духовната реалност, умствени измислици, 
които Те скриват. При все това онези, които познават Върховния Аз, считат цялото 
материално творение за реално, дотолкова доколкото то не се отличава от Аза. Тъй както 
предметите, направени от злато, не бива да бъдат отхвърляни, понеже същината им е от 
чисто злато, така и този свят несъмнено не се различава от Бога, който го е създал и сетне 
е влязъл в него. 
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10.87.27 Преданите, които Те обожават като подслона на всички същества, не обръщат 
внимание на смъртта и стъпват върху главата й. Ала със словата на Ведите Ти обвързваш 
неотдадените като добитък, дори и да са образовани учени. Само Твоите любящи 
отдадени са способни да пречистят себе си и станалите, а не онези, които се отнасят 
неприязнено към Теб. 

10.87.28 Макар да нямаш материални сетива, Ти си самоозареният поддръжник на 
сетивните възприятия на всекиго. Полубоговете и самата материална природа Ти плащат 
дан, докато се наслаждават на приношенията, поднесени им от техните поклонници, 
точно както подчинените управници на различни области в някое царство плащат налог 
на своя господар, върховния земевладелец, като същевременно се наслаждават на 
лептата, заплатена им от собствените им поданици. По такъв начин вселенските творци с 
вяра изпълняват своите съответни служби в страх пред Теб. 

10.87.29 О вечно освободени, трансцендентални Господи, Твоята материална енергия 
кара различните подвижни и неподвижни същества да се проявяват, активирайки 
материалните им желания, но само когато и ако Ти се забавляваш с нея, хвърляйки й 
кратки погледи. Ти, Върховният Бог, не гледаш на никого като на близък приятел, нито 
непознат, точно както ефирното небе няма общо с доловимите качества. В този смисъл 
Ти изглеждаш пуст. 

10.87.30 Ако неизброимите живи същества бяха всепроникващи и притежаваха 
постоянни форми, Ти не би могъл да бъдеш техен абсолютен господар, о неизменни. Ала 
тъй като те са Твои локализирани експанзии и формите им са податливи на промяна, Ти 
ги управляваш. Онзи, който осигурява съставките за образуването на нещо, действително 
е неговият владетел, защото продуктът никога не съществува отделно от причината за 
своите съставки. Пълна заблуда е някой да си мисли, че познава Върховния Бог, който 
присъства по еднакъв начин във всичките си експанзии, понеже каквото и знание човек 
да добива с материални средства, то несъмнено е несъвършено. 

10.87.31 Нито материалната природа, нито душата, която се стреми да й се наслаждава, 
някога са били родени, ала при все това материалните тела започват да съществуват 
когато тези две неща влязат в досег, както се образуват мехурите, когато водата се 
срещне с въздуха. И както реките се вливат в океана или пък нектарът от множество 
различни цветя се слива в меда, така и всички тези различни същества накрая се сливат с 
Теб, Върховния, заедно с разнообразните си имена и качества.  

10.87.32 Мъдрите души, които разбират как Твоята мая заблуждава всички човешки 
същества, отдават изпълнено със силна любов служене на Теб, който си източникът на 
освобождението от раждането и смъртта. Как би могъл страхът от материалния живот да 
повлияе на Твоите верни слуги? От друга страна, смръщените Ти вежди, които са 
тройното колело на времето, не спират да ужасяват онези, които не приемат подслона Ти. 

10.87.33 Умът е като импулсивен кон, когото дори онези, които са овладели сетивата и 
дъха си, са неспособни да контролират. В този свят тези, които се стремят да укротят 
неовладения ум, но изоставят нозете на своя духовен учител, се натъкват на стотици 
пречки в развиването на различните си изтощителни практики. О неродени Господи, те 
приличат на търговци на кораб в океана, които не са си наели кормчия. 

10.87.34 На тези, които са приели подслон у Теб, Ти се разкриваш като Свръхдуша, 
въплъщение на всички трансцендентални наслади. Каква полза биха имали такива Твои 
отдадени от своите слуги, деца или тела, от съпругите, парите и къщите си, от своите 
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земи, богатства, добро здраве или превозни средства? Ала за онези, които не са 
дооценили истината за Теб и продължават да преследват сексуални наслади, нима би 
могло да има нещо в целия този свят – място без никаква стойност, обречено на 
непрестанна разруха – което да им донесе истинско щастие? 

10.87.35 Мъдреците, освободени от фалшива гордост, живеят на тази земя като често 
посещават свещените поклоннически места, където Върховният Бог е проявявал 
забавленията си. Понеже такива предани пазят лотосовите Ти нозе в сърцата си, водата, 
умила нозете им, унищожава всички грехове. Всеки, който дори само веднъж насочи ума 
си към Теб, вечно блажената Душа на цялото съществуване, вече не се отдава на 
слугуване на семейния живот у дома, който просто ограбва всички добри качества на 
човека. 

10.87.36 Би могло да се предположи, че този свят е постоянно реален, тъй като е 
създаден от постоянната реалност, обаче подобен аргумент подлежи на логическо 
опровержение. Понякога, в действителност, привидната неотличимост на причината и 
нейното следствие не успява да докаже истинността си, а друг път резултатът от нещо 
истинско е илюзорен. Освен това този свят не би могъл да е постоянно реален, тъй като 
носи белезите не само на абсолютната реалност, но също и на илюзията, прикриваща 
реалността. Всъщност, видимите форми в този свят са просто въображаема подредба, до 
която прибягват редица невежи личности, за да облагодетелстват своите материални 
дела. С различните си значения и следствия, учение думи на Твоите Веди объркват 
всички онези, чиито умове са затъпели от слушане на напевите в жертвените ритуали. 

10.87.37 Тъй като тази вселена не е съществувала преди своето сътворение и няма да 
съществува след унищожението си, ние стигаме до заключението, че в промеждутъка тя 
не е нищо повече от проявление, което по въображение е видимо вътре в Теб, чието 
духовно наслаждение е неизменно. Ние сравняваме тази вселена с трансформацията на 
различни материални субстанции в разнообразни форми. Несъмнено онези, които 
вярват, че този плод на въображението е действително реален, са по-малко 
интелигентни. 

10.87.38 Илюзорната материална природа привлича миниатюрното живо същество да я 
прегърне, в резултат на което то приема форма, изградена от нейните характеристики и 
следователно губи всичките си духовни качества и е принудено да преживява отново и 
отново смъртта. Ти, обаче, се изплъзваш на материалната енергия по същия начин, по 
който змията изоставя старата си кожа. Сияен в притежаваните от Теб осем мистични 
съвършенства, Ти се наслаждаваш на безгранично могъщество. 

10.87.39 Отречениците, които не успяват да изкоренят сетните следи на материално 
желание в сърцата си, остават нечисти и затова Ти не им позволяваш да Те проумеят. 
Макар да присъстваш в сърцата им, за тях Ти си като накит около шията на чук, който 
напълно е забравил за него. О Господи, онези, които практикуват йога единствено за 
сетивното си наслаждение, се налага да страдат и в този, и в следващия живот от 
смъртта, която няма да ги освободи, и от Теб, чието царство са неспособни да достигнат. 

10.87.40 Когато някой Те осъзнае, той не се интересува повече от добрата или лошата си 
съдба, възникнала от предишните му благочестиви или порочни постъпки, тъй като 
единствен Ти си този, който контролира тази добра или лоша съдба. Подобен осъзнат 
предан не се интересува какво казват обикновените живи същества за него. Всеки ден 
той изпълва ушите си със славата Ти, която е рецитирана във всяка епоха от 
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неразрушимата последователност от потомци на Ману, и ето как Ти се превръщаш в 
негово окончателно спасение. 

10.87.41 Понеже си безграничен, нито боговете небесни, нито дори самият Ти можеш да 
достигнеш до края на славата си. Безбройните вселени, всяка обвита в своята черупка, са 
омагьосани от колелото на времето да се носят вътре в Теб, като прашинки, отвяни в 
небесата. Следвайки своя метод да елиминират всичко, което е отделно от Върховния, 
шрутите постигат успех, разкривайки Теб за свое окончателно заключение. 

10.87.42 Върховният Бог, Шри Нараяна Риши каза: Като изслушаха тези наставления за 
Върховния Аз, Божествената Личност, синовете на Брахма вече разбраха своето 
окончателно местоназначение. Те се почувстваха съвършено удовлетворени и почетоха 
Санандана с обожанието си. 

10.87.43 Така древните мъдреци, които се носят из високите небеса, извлякоха тази 
нектарна и поверителна есенция на всичките Веди и Пурани. 

10.87.44 И докато се скиташ на воля по земята, скъпи сине на Брахма, медитирай с вяра 
върху тези напътствия, отнасящи се до науката за Аза, които изгарят на пепел 
материалните желания на всички хора. 

10.87.45 Шукадева Госвами каза: След като Шри Нараяна Риши му предаде тази заръка, 
себеовладяният мъдрец Нарада, чийто обет е героичен като воинския, я прие с твърда 
вяра. Вече постигнал всичките си цели, той се замисли над това, което бе чул, о царю, и 
отвърна на Бога по следния начин. 

10.87.46 Шри Нарада каза: Поднасям почитанията си на Върховния Бог Кришна с 
неопетнената слава, който проявява Своите всепривличащи лични експанзии, за да могат 
всички живи същества да постигнат освобождение. 

10.87.47 Шукадева Госвами продължи: След като изрече това, Нарада се поклони на Шри 
Нараяна Риши, най-великия сред мъдреците, както и на Неговите свети ученици. Сетне се 
завърна в отшелническата обител на моя баща, Двайпаяна Вяса. 

10.87.48 Вясадева, инкарнацията на Божествената Личност, поздрави с почит Нарада 
Муни и му предложи място за сядане, което той прие. После Нарада разказа на Вяса какво 
бе чул от устата на Шри Нараяна Риши. 

10.87.49 Ето как аз отвърнах на въпроса, който ти ми зададе, о царю, отнасящ се до това 
как умът може да получи достъп до Абсолютната Истина, която е неописуема с 
материални слова и няма материални характеристики. 

10.87.50 Той е Богът, който вечно бди над тази вселена и който съществува преди, по 
време на и след нейното проявление. Той е господарят както на непроявената 
материална енергия, така и на духовната душа. След като проявява битието, Той влиза в 
него, придружавайки всяко едно живо същество. Там сътворява материалните тела и 
остава да присъства като техен управник. Ако Му се отдаде, човек може да избяга от 
прегръдката на илюзията, точно както сънуващият забравя за собственото си тяло. Онзи, 
който иска да се освободи от страха, трябва непрестанно да медитира над Него, Бог Хари, 
който винаги пребивава в съвършенство и затова никога не подлежи на материално 
раждане. 
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10.88.1 Цар Парикшит каза: Онези полубогове, демони и хора, обожаващи Бог Шива, 
който е строг отшелник, обичайно се радват на богатство и сетивни наслади, докато с 
поклонниците на Върховния Бог Хари, съпругът на богинята на щастието, не е така. 

10.88.2 Бихме искали правилно да разберем това, тъй като сме силно озадачени. 
Наистина, резултатите, който постигат поклонниците на тези двама богове с 
противоположни характеристики, са обратни на очакваните. 

10.88.3 Шри Шукадева каза: Бог Шива винаги е в единение с личната си енергия, 
материалната природа. Проявявайки се в три характерни образа, съответстващи на 
нуждите на трите материални гуни, той въплъщава тройния принцип на материалното 
его в добро, страст и невежество. 

10.88.4 Шестнадесетте елемента са се развили като трансформации на това фалшиво его. 
Когато един поклонник на бог Шива обожава неговото проявление в който и да било от 
тези елементи, сдобива се с всички видове съответстващи богатства, на които да се 
наслаждава. 

10.88.5 Бог Хари, обаче, не е свързан с материалните гуни. Той е Върховната Божествена 
Личност, всевиждащият вечен свидетел, който е трансцендентален спрямо материалната 
природа. Онзи, който Го обожава, постига същата свобода от материалните гуни. 

10.88.6 След като извърши жертвоприношението Ашвамедха, твоят дядо Махараджа 
Юдхиштхира зададе на Бог Ачюта същия този въпрос, докато слушаше беседите на Бога 
върху религиозните принципи. 

10.88.7 Въпросът зарадва Шри Кришна, който бе Бог и господар на царя, спускайки се в 
династията на Ядавите, за да дари най-висшето благо на всички хора. Богът отвърна по 
следния начин на жадно заслушания цар. 

10.88.8 Божествената Личност каза: Ако съм специално благосклонен към някого, Аз 
постепенно го лишавам от богатството му. Тогава близките и приятелите на такъв 
осиромашал човек го изоставят. По този начин той страда в неволя след неволя. 

10.88.9 Когато се обезсърчи в опитите си да изкарва пари и вместо това се сприятели с 
моите отдадени, Аз го обливам в специалната си милост. 

10.88.10 Човек, който се е отрезвил така, напълно осъзнава Абсолюта като най-висшата 
истина, най-финото и съвършено проявление на духа, безпределното трансцендентално 
съществуване. Разбирайки по такъв начин, че Върховната Истина е основата на 
собственото му съществуване, той се избавя от кръговрата на материалния живот. 

10.88.11 Тъй като Аз съм труден за обожаване, хората като цяло Ме избягват и 
боготворят други божества, които бързо се удовлетворяват. Получавайки царски разкош 
от тези божества, те стават арогантни, опиянени от гордост и се отнасят 
пренебрежително към задълженията си. Осмеляват се да оскърбяват дори полубоговете, 
които са им дарили тези блага. 

10.88.12 Шукадева Госвами каза: Бог Брахма, Бог Вишну, Бог Шива и останалите са 
способни да прокълнат или благословят човека. Бог Шива и Бог Брахма много бързо 
кълнат или благославят, скъпи ми царю, но не и непогрешимия Върховен Бог. 
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10.88.13 В тази връзка се разказва една древна историческа случка за това как 
господарят на планината Кайласа попадна в опасност, предлагайки на демона Врика да си 
избере благословия. 

10.88.14 Демонът Врика, син на Шакуни, веднъж срещнал на пътя Нарада и коварно го 
запитал кой от тримата главни бога може да бъде удовлетворен най-бързо. 

10.88.15 Нарада му казал: Обожавай Бог Шива и скоро ще постигнеш успех. Той бързо се 
удовлетворява, виждайки и най-малкото добро качество у поклонника си, ала и бързо се 
разгневява дори от най-малкия му недостатък. 

10.88.16 Той бе удовлетворен от десетоглавия Равана, а също от Бана, когато всеки от 
тях възпяваше славата му, досущ като бардове в кралски двор. Тогава Бог Шива ги дари с 
безпрецедентно могъщество, но и в двата случая впоследствие го сполетяха големи 
затруднения. 

10.88.17 [Шукадева Госвами продължи:] Посъветван така, демонът започна да обожава 
Бог Шива в Кедаранатха, откъсвайки парчета плът от собственото си тяло и поднасяйки 
ги като приношения в свещения огън, който е устата на Бог Шива. 

10.88.18-19 Врикасура бе разочарован, че не успява да получи видение на бога. Най-
сетне, на седмия ден, след като бе потопил косите си в свещените води на Кедаранатха и 
ги бе оставил мокри, той взе една секира и се приготви да си отсече главата. Ала в същия 
този миг върховно милостивият Бог Шива се въздигна от свещения огън, подобен на 
самия огнен бог, и сграбчи двете ръце на демона, за да му попречи да се самоубие, точно 
както бихме сторили ние. От досега на Бог Шива, Врикасура отново стана цял. 

10.88.20 Бог Шива му каза: Приятелю мой, моля те, спри, спри! Поискай от мен каквото 
желаеш и ще ти го дам. Уви, ти подложи тялото си на страшни мъчения без никаква 
причина, защото аз се удовлетворявам и от простичките приношения на вода от онези, 
които търсят убежище при мен. 

10.88.21 [Шукадева Госвами продължи:] Благословията, която порочният Врика поиска 
от бога, би ужасила всички живи същества. Врика каза: "Нека смърт сполита всеки, когото 
докосна по главата с ръката си." 

10.88.22 Чувайки това, Бог Шива някак се смути. При все това, о потомъко на Бхарата, 
той произнесе ом, за да изрази съгласието си, дарявайки на Врика благословията с 
иронична усмивка, като че даваше мляко на отровна змия. 

10.88.23 Тогава, за да изпита благословията на Бог Шамбу, демонът се опита да постави 
ръката си на главата на бога. Така Шива бе заплашен от онова, което сам бе сторил. 

10.88.24 Докато демонът го преследваше, Бог Шива бързо побягна към своята обител на 
север, треперейки от ужас. Той тичаше до пределите на земята, на небето и ъглите на 
вселената. 

10.88.25-26 Великите полубогове можеха единствено да мълчат, без да знаят как да 
противодействат на благословията. Тогава Бог Шива достигна сияйната сфера на 
Ваикунтха, намираща се отвъд всеки мрак, където е проявен Върховният Бог Нараяна. В 
тази сфера отиват онези отреченици, които са постигнали умиротворение и са 
изоставили всяко насилие към другите същества. Встъпвайки там, човек никога не се 
завръща. 
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10.88.27-28 Върховният Бог, който премахва неволите на Своите предани, бе видял 
отдалеч, че Бог Шива е в беда. Затова, чрез мистичната си енергия йога-мая, Той прие 
облика на ученик брахмачари, със съответния пояс, еленова кожа, жезъл и молитвена 
броеница, и се изправи пред Врикасура. Сиянието на Бога блестеше ярко като огън. 
Държейки трева куша в ръка, Той смирено поздрави демона. 

10.88.29 Върховният Бог каза: Скъпи сине на Шакуни, изглеждаш уморен. Защо си 
изминал такова огромно разстояние? Моля те, отдъхни за миг. В крайна сметка, тялото 
изпълнява всичките ни желания. 

10.88.30 О могъщи, моля те, кажи ни какво възнамеряваш да направиш, ако имаме 
добродетелите да го чуем. Човек обичайно постига целите си с помощта на другите. 

10.88.31 Шукадева Госвами каза: Запитан така от Върховния Бог със слова, които се 
лееха отгоре му като сладък нектар, Врика се почувства облекчен от умората си. Той 
разказа на Бога всичко, което бе сторил. 

10.88.32 Върховният Бог каза: Ако е така, ние не можем да повярваме на думите на Шива. 
Шива е същият онзи господар на претите и пишачите, когото Дакша прокълна да се 
превърне в месояден зъл дух. 

10.88.33 О най-добър сред демоните, ако имаш каквато и да било вяра в него, понеже той 
е духовният учител на вселената, тогава незабавно сложи ръце на главата си и виж какво 
ще се случи. 

10.88.34 Ако думите на Бог Шамбу се окажат неверни, о най-добър сред демоните, тогава 
убий този лъжец, за да не лъже никога повече. 

10.88.35 [Шукадева Госвами продължи:] Така, забаламосан от омайните, изкусни думи на 
Върховния Бог, без да разбира какво прави глупавият Врика постави ръце на главата си. 

10.88.36 Главата му веднага се пръсна, като че бе ударена от мълния, и демонът се 
строполи мъртъв. Тогава от небесата екнаха викове "Победа!" "Поклони!" и "Браво!" 

10.88.37 Небесните мъдреци, питите и гандхарвите посипаха дъжд от цветя, за да 
отпразнуват гибелта на греховния Врика. Сега Бог Шива бе вън от опасност. 

10.88.38-39 Тогава Върховният Бог се обърна към Бог Гириша, който вече бе спасен: 
"Само виж, о Махадева, господарю мой, как този порочен мъж бе убит от собствените си 
греховни реакции. Наистина, кое ли живо същество може да се надява на добра съдба ако 
оскърбява възвишени светци, какво да говорим да обижда господаря и духовния учител 
на вселената?" 

10.88.40 Бог Хари е пряко проявената Абсолютна Истина, Върховната Душа и 
неизчерпаемият извор на невъобразими енергии. Всеки, който чете или слуша това 
Негово забавление за спасяването на Бог Шива, ще се избави от всички врагове и от 
повтарящите се раждане и смърт. 
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10.89.1 Шукадева Госвами каза: Веднъж, о царю, когато група мъдреци извършваха 
ведическо жертвоприношение на бреговете на река Сарасвати, сред тях възникна 
противоречие кое от трите главни божества е върховно. 

10.89.2 Нетърпеливи да разрешат въпроса, мъдреците изпратиха сина на Бог Брахма, 
Бхригу, да намери отговора. Той напред отиде в двореца на баща си. 

10.89.3 За да изпита доколко Бог Брахма се намира в гуната на доброто, Бхригу пропусна 
да му се поклони, нито го възслави с молитви. Богът му се ядоса и пламна от гняв в 
страстта си. 

10.89.4 Макар в сърцето му да се надигна гняв към сина му, Бог Брахма съумя да го 
потисне с помощта на интелигентността си, както огънят се угася със собствения му 
продукт, водата. 

10.89.5 После Бхригу отиде на планината Кайласа. Там Бог Шива стана и радостно 
понечи да прегърне своя брат. 

10.89.6-7 Ала Бхригу отказа да го прегърне с думите, "Ти си грешен еретик!" Бог Шива се 
разгневи при тези слова и очите му пламнаха яростно. Той вдигна тризъбеца си и се 
накани да убие Бхригу, когато Богиня Деви падна в нозете му и му заговори 
успокоителни думи. Тогава Бхригу си тръгна и отиде на Ваикунтха, където обитава Бог 
Джанардана. 

10.89.8-9 Там той се приближи към Върховния Бог, който лежеше с глава в скута на 
Своята спътница, Шри, и Го ритна в гръдта. Тогава Богът се изправи, заедно с Богиня 
Лакшми, в знак на уважение. Слизайки от ложето си, Богът, който е най-висшата цел на 
Своите чисти предани, се поклони доземи на мъдреца и му каза: "Добре дошъл, брамине. 
Моля те, седни на този стол и си отдъхни. Милостиво ни прости, скъпи господарю, че не 
забелязахме твоето пристигане. 

10.89.10-11 "Моля те, пречисти Мен, Моето царство и царствата на вселенските 
управници, които са Ми предани, като ни дадеш водата, с която са измити нозете ти. Тази 
свята вода е онова, което прави поклонническите места свещени. Днес, господарю Мой, Аз 
станах единственият подслон на богинята на щастието, Лакшми. Тя ще склони да 
пребивава на гърдите Ми, тъй като твоят крак ги освободи от грях." 

10.89.12 Шукадева Госвами каза: Бхригу остана удовлетворен и поласкан от 
тържествените думи, изречени от господаря на Ваикунтха. Завладян от предан екстаз, 
той стоеше безмълвен, с преливащи в сълзи очи. 

10.89.13 О царю, след това Бхригу се върна при жертвената арена на мъдрите ведически 
авторитети и им разказа всичките си преживелици. 

10.89.14-17 Смаяни от разказа на Бхригу, мъдреците се избавиха от всички съмнения и 
се убедиха, че Вишну е най-великият Бог. От него произлизат умиротворението, 
безстрашието, съществените принципи на религията, непривързаността, основаваща се 
на знание, осемте съвършенства на мистичната йога и прославата Му, избавяща ума от 
всичко нечисто. Той е познат като върховното местоназначение за онези, които са 
умиротворени и еднакво разположени към всички — безкористните, мъдри светци, 
отказали се от всяко насилие. Най-скъпата Му форма е тази на чистата добродетел, а 
брахманите са обожаемите Му мурти. Онези, които са високо интелигентни и са 
постигнали душевен мир, Го обожават без себични мотиви. 
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10.89.18 Богът се разширява в три вида проявени същества — ракшасите, демоните и 
полубоговете; всички те са създадени от материалната енергия на Бога и са обусловени 
от нейните гуни. Ала сред тези три гуни, гуната на доброто е средството за постигане на 
окончателен успех в живота. 

10.89.19 Шукадева Госвами каза: Учените брахмани, живеещи покрай река Сарасвати, 
стигнаха до това заключение, за да разсеят съмненията на всички хора. След това те 
отдадоха предано служене в лотосовите нозе на Върховния Бог и постигнаха Неговата 
обител. 

10.89.20 Шри Сута Госвами каза: Ето как този ароматен нектар се лееше от лотосовите 
устни на Шукадева Госвами, синът на мъдреца Вяса. Тази дивна прослава на Върховната 
Личност унищожава целия страх от материалното съществуване. Пътникът, който 
неспирно пие този нектар през отворите на ушите си, ще забрави умората от скитането 
из пътищата на земния живот. 

10.89.21 Шукадева Госвами каза: Веднъж в Дварака съпругата на един брахмана роди 
син, обаче новороденият младенец умря веднага щом се докосна до земята, о Бхарата. 

10.89.22 Браминът взе трупа и го постави пред портите на палата на цар Уграсена. 
Сетне, развълнуван и жално ридаещ, той каза следното. 

10.89.23 [Браминът каза:] Този двуличен, алчен враг на брахманите, този лишен от 
качества управник, пристрастен към сетивни наслади, е причинил смъртта на сина ми 
чрез някакво неизпълнение на своите задължения. 

10.89.24 Гражданите, служещи на такъв порочен цар, който извлича наслада от 
насилието и е неспособен да овладее сетивата си, са обречени да страдат в бедност и 
неспирни нещастия. 

10.89.25 Същата трагедия се случи на мъдрия брахмана и с второто, и с третото му дете. 
Всеки път той поставяше тялото на мъртвия си син пред портите на царя и пееше същата 
скръбна песен. 

10.89.26-27 Когато умря деветото дете, Арджуна, който бе застанал близо до Бог Кешава, 
дочу риданията на брамина. Тогава се обърна към него: "Какво се е случило, мой скъпи 
брахмана? Няма ли кой нищожен член на кшатрийското съсловие поне да застане пред 
дома ти с меч в ръка? Тези кшатрии се държат сякаш са брахмани, лениво заети с огнени 
жертвоприношения. 

10.89.28 Владетелите на царство, в което брахманите ридаят за загубата на богатство, 
съпруга или деца, просто се преструват, че играят ролята на царе, само и само да изкарват 
прехраната си. 

10.89.29 "Господарю, аз ще защитя потомството на теб и жена ти, които сте изпаднали в 
такава неволя. Пропусна ли да спазя обещанието си, ще се хвърля в огъня, за да изкупя 
греха си." 

10.89.30-31 Браминът каза: Нито Санкаршана, нито Вāсудева, нито Прадюмна, най-
добрият сред стрелците, нито несравнимият воин Анируддха успяха да спасят децата ми. 
Защо ти наивно се стремиш към подвиг, който е неосъществим дори за могъщите 
господари на вселената? Не мога да приема думите ти на сериозно. 
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10.89.32 Шри Арджуна каза: Аз не съм нито Бог Санкаршана, брамине, нито Бог Кришна, 
нито дори синът на Кришна. Аз съм Арджуна, притежателят на лъка Гандива. 

10.89.33 Недей да подценяваш способностите ми, които бяха достатъчни, за да 
удовлетворя Бог Шива, брамине. Ще върна синовете ти, скъпи господарю, дори да трябва 
да победя самата Смърт в бой. 

10.89.34 Така, убеден от Арджуна, о победителю на врагове, браминът си отиде у дома, 
удовлетворен от заявленията на Арджуна за неговата доблест. 

10.89.35 Когато съпругата на възвишения брахмана тъкмо щеше отново да роди, той 
отиде силно разтревожен при Арджуна и започна да го умолява, "Моля те, моля те, 
защити детето ми от смърт!" 

10.89.36 След като докосна чиста вода, поднесе почитания на Бог Махешвара и си 
припомни мантрите за небесните си оръжия, Арджуна постави тетивата на своя лък 
Гандива. 

10.89.37 Арджуна обгради къщата, където ставаше раждането, изстрелвайки различни 
по вид стрели. По този начин синът на Притха направи защитна клетка от стрели, 
покриваща къщата отгоре, отдолу и отстрани. 

10.89.38 Тогава жената на брамина роди, но след като новороденото проплака, то 
внезапно изчезна в небето ведно с тялото си. 

10.89.39 Тогава браминът осмя Арджуна пред Бог Кришна: "Ама че глупак излязох, да се 
доверя на пустите хвалби на някакъв си евнух! 

10.89.40 След като нито Прадюмна, нито Анируддха, нито Рама, нито Кешава могат да 
спасят човек, кой би могъл да го защити? 

10.89.41 По дяволите този лъжец Арджуна! По дяволите прехваления му лък! Той е 
такъв глупак, че се самозаблуждава като си мисли, че може да върне човек, отнесен от 
съдбата." 

10.89.42 Докато мъдрия брахмана продължаваше да сипе обиди върху му, Арджуна 
мълвеше мистично заклинание, с което начаса се озова в Самямани, небесния град, 
където живее Бог Ямараджа. 

10.89.43-44 Като не видя там детето на брамина, Арджуна отиде в градовете на Агни, 
Ниррити, Сома, Ваю и Варуна. С готови за бой оръжия той претърси всички кътчета на 
вселената, от дъното на подземните сфери до куполите на рая. Накрая, като не намери 
никъде сина на брамина, Арджуна реши да се хвърли в свещения огън, тъй като не бе 
успял да спази обещанието си. Ала тъкмо когато се канеше да го стори, Бог Кришна го 
спря и му рече следното. 

10.89.45 [Бог Кришна каза:] Ще ти покажа синовете на брамина, затова моля те, не се 
презирай така. Същите тези, които сега ни критикуват, скоро ще установят неопетнената 
ни слава. 

10.89.46 След като посъветва така Арджуна, Върховният Бог му каза да се качи на 
Неговата дивна колесница и заедно потеглиха на запад. 
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10.89.47 Колесницата на Бога прекоси седемте острова на средната вселена, всеки със 
своя океан и седемте си главни планини. Сетне пресече границата Локалока и навлезе в 
необятната сфера на пълния мрак. 

10.89.48-49 В този мрак жребците, запрегнати в колесницата — Шайбя, Сугрива, 
Мегхапушпа и Балахака — изгубиха пътя. Като ги видя в такова положение, о най-добър 
сред Бхаратите, Бог Кришна, Върховният господар на всички майстори в йога, изпрати 
Своя диск Сударшана пред колесницата и той засия като хиляди слънца. 

10.89.50 Дискът на Бога, Сударшана, проникваше в мрака с бляскавото си сияние. 
Летейки напред със скоростта на ума, той се врязваше в страховитото, непрогледно 
небитие от предвечна материя, като стрела, пусната от лъка на Бог Рама, проникваща във 
вражата армия. 

10.89.51 Следвайки диска Сударшана, колесницата премина отвъд мрака и достигна 
безкрайната духовна светлина на всепроникващото брахма-джьоти. Когато Арджуна 
съзря това лъчисто сияние, очите го заболяха и той ги затвори. 

10.89.52 След тази сфера те навлязоха в необятен океан, прекрасен с високите си вълни, 
тласкани от мощен вятър. Всред този океан Арджуна видя поразителен палат, по-сияен 
от всичко, което бе зървал дотогава. Красотата му се усилваше от хилядите декоративни 
колони, обсипани с блестящи бисери. 

10.89.53 В този палат се намираше огромната, вдъхваща страхопочитание змия Ананта 
Шеша. Тя сияеше ярко с лъчите, излъчващи се от скъпоценните камъни на хилядите й 
качулки, отразяващи се в два пъти повечето на брой страховити очи. Приличаше на 
бялата планина Кайласа, а шията и езиците й бяха тъмносини. 

10.89.54-56 Тогава Арджуна видя вездесъщия и всезнаеш Върховен Бог, Маха Вишну, 
спокойно седящ на змийското си ложе. Синкавата Му кожа беше с цвета на тъмен 
дъждовен облак, носеше прекрасни жълти одежди, лицето Му беше пленително, 
широките Му очи бяха най-привлекателните и имаше осем дълги, красиви ръце. 
Изобилните Му къдрици се къпеха от всички страни в сиянието, отразяващо се от 
скупчените скъпоценни камъни, украсяващи короната и обеците Му. Носеше камъка 
Каустубха, знака Шриватса и гирлянд от горски цветя. Служейки на този най-велик всред 
всички Богове, там бяха личните Му помощници, предвождани от Сунанда и Нанда, 
Неговата чакра и останалите Му оръжия в олицетворени образи, Неговите придружаващи 
енергии Пущи, Шри, Кирти и Аджа, и всичките Му различни мистични сили. 

10.89.57 Бог Кришна поднесе почитания на самия себе си в тази необятна форма, а 
Арджуна, поразен при вида на Бог Маха Вишну, също се поклони. После, докато и двамата 
стояха пред Него с допрени длани, всемогъщият Маха Вишну, върховният господар на 
всички господари на вселената, се усмихна и им заговори с глас, изпълнен със 
тържествен авторитет. 

10.89.58 [Бог Маха Вишну каза:] Доведох синовете на брамина тук, защото исках да видя 
вас двамата, Мои експанзии, които се спуснахте на земята, за да запазите религиозните 
принципи. Веднага щом спрете да избивате демоните, които обременяват земята, бързо 
се върнете тук при Мен. 

10.89.59 Макар всичките ви желания да са осъществени напълно, о най-добри сред 
възвишените личности, за благото на хората като цяло трябва да продължите да давате 
пример за религиозно поведение като мъдреците Нара и Нараяна. 
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10.89.60-61 Напътствани така от Върховния Бог на най-висшата планета, Кришна и 
Арджуна изразиха съгласието си, изричайки ом, а сетне се поклониха пред всемогъщия 
Бог Маха Вишну. Взимайки със себе си синовете на брамина, те се завърнаха с голяма 
радост в Дварака по пътя, по който бяха дошли. Там предадоха на брамина синовете му, 
които бяха в същите тела на младенци, в които бяха изгубени. 

10.89.62 След като бе видял царството на Бог Вишну, Арджуна бе напълно смаян. Той 
стигна до заключението, че каквато и необикновена мощ да проявява някой, тя може да е 
единствено проявление на милостта на Шри Кришна. 

10.89.63 Бог Кришна прояви множество други, също тъй героични забавления в този 
свят. Той привидно се наслаждаваше на радостите на обикновения човешки живот и 
извършваше величествени огнени церемонии. 

10.89.64 Проявявайки Своето върховенство, в подходящ момент Богът обсипваше 
брахманите и останалите си поданици с всички желани неща, точно както Индра лее 
дъждовете си. 

10.89.65 След като беше избил множество зли царе и бе ангажирал преданоотдадени 
като Арджуна в погубването на други, Богът с лекота можеше да подсигури 
изпълнението на религиозните принципи с посредничеството на такива благочестиви 
владетели като Юдхиштхира. 
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10.90.1-7 Шукадева Госвами каза: Господарят на богинята на щастието живееше 
щастливо в Своя град, Дварака, изпълнен с всякакви богатства и разкош, и населен от 
прославените Вришни и техните великолепно облечени съпруги. Когато тези прекрасни 
жени в разцвета на младостта си играеха по покривите на дворците с топки и други 
играчки, те сияеха като бляскащи мълнии. Главните улици на града винаги бяха 
препълнени с опиянени слонове, от които струеше мада, а също с конници, богато 
нагиздени пехотинци и воини, яздещи на колесници, ярко украсени със злато. Множество 
градини и паркове разхубавяваха града с алеи от цъфтящи дървета, в които се събираха 
пчели и птици, изпълващи всички посоки с песните си. Бог Кришна беше единственият 
възлюбен на Своите шестнадесет хиляди съпруги. Разширявайки се в също толкова 
образи, Той се наслаждаваше заедно с всяка една от цариците в неин собствен, богато 
обзаведен дворец. В дворовете на тези дворци имаше кристално чисти езера, ухаещи от 
прашеца на разцъфналите лотоси утпала, кахлара, кумуда и амбходжа, и изпълнени с ята 
гукащи птици. Всемогъщият Бог влизаше в тези езера, както и в различни реки, и с 
наслада си играеше във водите, докато съпругите Му Го прегръщаха, оставяйки червения 
прашец кункума от гърдите им да обагри тялото Му. 

10.90.8-9 Докато гандхарви радостно възпяваха славата Му под акомпанимента на 
барабани мриданги, панави и анаки, а професионални декламатори, известни като сути, 
магадхи и ванди свиреха на лютни и рецитираха поеми в прослава на Него, Бог Кришна си 
играеше със съпругите си във водите. Смеейки се, цариците го пръскаха с вода от 
спринцовки, а Той им отвръщаше със същото. Така Кришна се забавляваше с цариците си 
по същия начин, както господарят на якшите се забавлява с нимфите. 

10.90.10 Под мокрите дрехи на цариците се очертаваха техните бедра и гърди. Цветята, 
заплетени в гъстите им плитки, се разпиляваха докато пръскаха с вода своя съпруг, а под 
претекст, че се опитват да отнемат спринцовката Му, те Го прегръщаха. От досега Му 
сластните им копнежи се възпламеняваха, карайки лицата им да греят в усмивки. Така 
цариците на Бог Кришна сияеха във великолепна красота. 

10.90.11 Цветният гирлянд на Бог Кришна се обагряше с кункума от техните гърди, а 
изобилните Му къдрици се разчорляха в резултат на погълнатостта Му в играта. Докато 
Богът неспирно пръскаше Своите млади съпруги и те на свой ред Го пръскаха, Той се 
наслаждаваше както царят на слоновете се наслаждава в компанията на своята група 
слоници. 

10.90.12 След това Бог Кришна и Неговите съпруги раздаваха украшенията и дрехите, 
които бяха носили по време на водните си забавления, на артистите и артистките, които 
изкарваха прехраната си като пееха и свиреха инструментална музика. 

10.90.13 Ето как Бог Кришна се забавляваше с цариците си, завладявайки напълно 
сърцата им със Своите жестове, думи, погледи и усмивки, а също и със шегите, игривите 
закачки и прегръдките си. 

10.90.14 Цариците застиваха в екстазен транс, а умове, погълнати единствено от 
Кришна. Сетне, мислейки за своя лотосоок господар, те започваха да говорят като 
безумни. Моля те, чуй техните думи като ти ги разказвам. 

 10.90.15 Цариците казваха: О, птичко курари, ти скърбиш. Сега е нощ и нейде по света 
Върховният Бог е заспал на тайно място. Но ти си будна, приятелко, и не можеш да 
заспиш. Да не би и ти, като нас, да си пронизана до дъното на сърцето си от щедрите, 
игриви и усмихнати погледи на лотосоокия Бог? 
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 10.90.16 О бедна птичко чакраваки, дори след като затвориш очи ти продължаваш 
жадно да плачеш в нощта за изгубения си любим. Или и ти, като нас, си станала слугиня 
на Ачюта и копнееш да носиш в сплетените си коси венеца, който Той е благословил с 
досега на нозете си? 

10.90.17 Скъпи океане, ти винаги бучиш и цяла нощ не спиш. Да не би да страдаш от 
безсъние? Или и от теб, както от нас, Мукунда е откраднал отличителните белези и ти си 
изгубил надежда да си ги възвърнеш? 

10.90.18 Скъпа луна, страдайки от жестока туберкулоза, ти толкова си изтъняла, че не 
успяваш да прогониш мрака с лъчите си. Или изглеждаш онемяла защото и ти, като нас, 
не можеш да си спомниш окуражителните обещания, които Мукунда някога ти даде? 

10.90.19 О, Малайски ветре, какво сме сторили да те ядосаме, та вълнуваш от желание 
сърцата ни, които бездруго са вече разтърсени от косите погледи на Говинда? 

10.90.20 О почитаеми облако, ти наистина си много скъп на господаря на Ядавите, който 
носи знака Шриватса. Като нас, и ти си привързан към Него с любов и мислиш за Него. 
Сърцето ти е обезпокоено от силен копнеж, досущ като нашите сърца, и спомняйки си Го 
отново и отново, ти лееш порои от сълзи. Връзката с Кришна носи такова страдание! 

10.90.21 О сладкопойна кукувице, с глас, способен да съживи и мъртвец, ти лееш същите 
звуци, които чухме веднъж от своя възлюбен, говорещ тъй приятно. Моля те, кажи ми 
какво мога да сторя днес, за да те зарадвам. 

10.90.22 О величествена планина, ти нито помръдваш, нито продумваш. Вероятно 
обмисляш нещо много важно. Или и ти, като нас, искаш да прегърнеш до гръдта си 
стъпалата на любимия син на Васудева? 

10.90.23 О реки, съпруги на океана, вашите вирове сега са пресъхнали. Уви, вие сте 
пресушени, а изобилието ви от лотоси е изчезнало. Дали и вие, като нас, сте посърнали, 
не получили любящия поглед на нашия скъп съпруг, господаря на Мадху, който подлъга 
сърцата ни? 

10.90.24 Добре си дошъл, лебеде. Моля, поседни тук и пийни малко мляко. Предай ни 
някакви вести от потомъка на Шура, скъпи. Знаем, че си Негов пратеник. Добре ли е този 
непобедим Бог? Спомня ли си този наш ненадежден приятел думите, които ни каза 
отдавна? Защо да отиваме да Го обожаваме? О, слуга на жалък господар, или и кажи на 
Него, който изпълнява нашите желания, да дойде тук без богинята на щастието. Само тя 
ли е единствената жена, която Му е изключително предана? 

10.90.25 Шукадева Госвами каза: Говорейки така с такава екстатична любов към Бог 
Кришна, господарят на всички майстори на мистичната йога, Неговите любящи съпруги 
постигнаха най-висшата цел в живота. 

10.90.26 Богът, когото безчет песни прославят по безчет начини, силно привлича 
умовете на всички жени, които просто чуят за Него. Какво да говорим за онези от тях, 
които директно Го видят? 

10.90.27 И как би могъл човек изобщо да опише големите отречения, изпълнявани от 
жените, които служеха съвършено на Него, духовния учител на вселената, в чиста 
екстатична любов? Мислейки за Него като за свой съпруг, те извършваха такова интимно 
служене като масажиране на нозете Му. 
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10.90.28 Така, съблюдавайки принципите на дълга, изложен във Ведите, Бог Кришна, 
стремежът на светите предани, отново и отново демонстрираше как човек може да 
постигне у дома си целите на религиозността, икономическото благоденствие и 
контролираното сетивно наслаждение. 

10.90.29 Спазвайки най-висшите стандарти на религиозния семеен живот, Бог Кришна 
поддържаше повече от шестнадесет хиляди съпруги. 

10.90.30 Сред тези подобни на скъпоценни перли жени бяха осемте главни царици, 
начело с Рукмини. Аз вече ги споменах една след друга, царю, наред със синовете им. 

10.90.31 Върховният Бог, чиито усилия никога не са напразни, зачена по десет сина с 
всяка от многото си съпруги. 

10.90.32 Всред тези синове, до един притежаващи безгранична доблест, осемнадесет 
бяха маха-ратхи с велика слава. Чуй сега имената им от мен. 

10.90.33-34 Те бяха Прадюмна, Анируддха, Диптиман, Бхану, Самба, Мадху, Брихадбхану, 
Читрабхану, Врика, Аруна, Пушкара, Ведабаху, Шрутадева, Сунандана, Читрабаху, Вирупа, 
Кави и Нягродха. 

10.90.35 О най-добър от царете, сред тези синове, заченати от Бог Кришна, врага на 
Мадху, най-изтъкнат бе синът на Рукмини, Прадюмна. Той бе досущ като баща си. 

10.90.36 Великият воин Прадюмна се ожени за дъщерята на Рукми [Рукмавати], която 
роди Анируддха. Той бе силен колкото десет хиляди слона. 

10.90.37 Синът на дъщерята на Рукми [Анируддха] се ожени за дъщерята на сина на 
Рукми [Рочана]. От нея се роди Ваджра, който щеше да остане един от малцината оцелели 
след битката на Ядавите с тояги. 

10.90.38 От Ваджра се роди Пратибаху, чийто син бе Субаху. Синът на Субаху бе 
Шантасена, от когото бе роден Шатасена. 

10.90.39 Никой, роден в това семейство, не бе лишен от богатства или потомство, нито 
бе с кратък живот, немощен или пренебрежителен към браминската култура. 

10.90.40 Династията Яду роди безчет велики мъже със славни дела. Дори в продължение 
на десетки хиляди години, о царю, човек не би могъл да ги изброи всичките. 

10.90.41 Чувал съм от авторитетни източници, че в рода на Ядавите са били наети 
38,800,000 учители, просто за да обучават децата им. 

10.90.42 Кой би могъл да преброи всички велики Ядави, след като сред тях само цар 
Уграсена бе придружаван от свита от тридесет трилиона помощници? 

10.90.43 Дивите потомци на Дити, които бяха избити в минали епохи в сраженията 
между полубоговете и демоните, се родиха сред човешките същества и нагло тормозеха 
населението. 

10.90.44 За да покори тези демони, Бог Хари заръча на полубоговете да се спуснат в 
династията Яду. Те наброяваха 101 рода, о царю. 
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10.90.45 Тъй като Бог Кришна е Върховната Божествена Личност, Ядавите Го приемаха 
за свой най-висш авторитет. А сред тях всички онези, които бяха Негови близки 
съратници, особено благоденстваха. 

10.90.46 Вришните бяха толкова потопени в съзнание за Кришна, че забравяха 
собствените си тела докато спяха, седяха, вървяха, разговаряха, играеха, къпеха се и т.н. 

10.90.47 Божествената Ганг е свято място за поклонение, тъй като нейните води мият 
нозете на Бог Кришна. Обаче когато Богът се спусна сред Ядавите, Неговата слава 
затъмни светостта на Ганг. И онези, които ненавиждаха Кришна, и онези, които Го 
обичаха постигнаха вечни форми, същите като Неговата в духовния свят. Непостижимата 
и върховно себеудовлетворена богиня на щастието, за чиято благосклонност се борят 
всички, принадлежи единствено на Него. Името Му унищожава всичко неблагоприятно, 
когато бъде чуто или промълвено. Единствен Той постави начало на принципите на 
различните ученически последователности от мъдреци. Какво чудно има тогава, че Той, 
чието лично оръжие е колелото на времето, облекчи товара на земята? 

10.90.48 Бог Кришна е онзи, който е познат като джана-ниваса, най-висшето убежище на 
всички живи същества, и който е познат също като Девакинандана или Яшода-нандана, 
синът на Деваки и Яшода. Той е водачът на династията Яду и с могъщите си ръце погубва 
всичко неблаготворно, както и всеки неблагочестив човек. Чрез самото си присъствие 
Той унищожава всичко неблагоприятно за всички живи същества, били те подвижни или 
неподвижни. Блаженото Му усмихнато лице винаги усилва страстните желания на 
гопите от Вриндавана. Нека Той бъде вечно прославен и щастлив! 

10.90.49 За да защити принципите на преданото служене към себе си, Бог Кришна, най-
добрият сред Ядавите, приема формата на забавленията, която бе прославена тук, в 
"Шримад Бхагаватам". Онзи, който желае вярно да служи в лотосовите Му нозе, трябва да 
слуша за дейностите, извършени от Него, във всяка от тези инкарнации — дела, които 
подобаващо имитират делата на образите, които приема. Слушането на разказите за тези 
забавления унищожава последиците от плодоносните дейности. 

10.90.50 Чрез редовно слушане, възпяване и медитиране над прекрасните теми за Бог 
Мукунда с всенарастваща искреност, смъртното същество ще достигне божественото 
царство на Бога, където неприкосновената сила на смъртта няма власт. С тази цел 
мнозина, сред тях и велики царе, изоставиха земните си домове и поеха към горите. 
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