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Сараграхи Ваишнава 

(О, героична душа) 
 

от Шрила Бхактивинода Тхакура 

 

 

Уви за тез, чиито дни минават 
Във празнично веселие и смях 
Сърцата си навеки посвещават 

На течни форми смъртоносен грях 
 

Бутилките очите им омайват 
Сърцата им пристягат във прегръдка 
Робите на виното не се разкайват 

Пият позор до сетна глътка 
 

Нима човек затова е бил скроен 
Да бъде скот по дело и душа? 

Нима той, от по-слаби нему заобиколен, 
Е редно да си изоставя разума? 

 
Разумът човек го прави, не добиче 
И го дарява с дивна благодат 
Роден е да живее, да обича 

В прегръдката на райския палат 
 

Плътта ни не е наша собственост, уви 
Обвивката ни тленна е като верига 

Душата - във затвор за минали злини- 
Сега отново трябва от калта да се надига 

 
Защо тогаз като деца наивни си играем 
Със нещо, що не ни принадлежи?! 

За сто години се разпада като цвят нетраен, 
Разпилял на вятъра уханните си красоти 

 
Животът ни е като розов цвят 

След миг и вятърът ще го подеме 
Душата само вечна е във този свят 
Доброто или злото с себе си ще вземе 
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За времето замислим ли се във дълбочина 

И за величественото му измерение 
Четем книгата на живота със душа 

Застинала в страхопочитание и смирение 
 

Животът за човека е проблем ужасен 
От двете му страни преграда плътна 
Не е дошла душа една, за да ни каже 

Какво намира се отвъд на тази гледка мътна 
 

Ала глас тих отвътре в нашите сърца 
Мълви с увереност тъй пълна: 
Човеко! Ти безсмъртна си душа! 
Смъртта не може те погълна 

 
За теб небесният Отец държи 

Съкровищница от блаженства във небето 
Във вечността душата ти Нему принадлежи 
Най-чистата любов, която търси ти сърцето 

 
О, Любов! Твоята силна и светла магия 
Към Бог сърцето ми разтапя тъй приятно 
И в радостта си думи аз не мога да открия 

За чувство толкоз нежно, необятно 
 

Радост, печал – не са ли участ, 
Която само тялото ни наследява? 

Във тях, че има дял и част 
Душата спяща грешно заключава 

 
Затуй недей се наслаждава вече, друже, 
Нито скърби за нищо в тази тленна прах 

Жени, вино, месо – не си им нужен 
Не ще намериш ти любов във тях 

 
Но се стреми да любиш честно ближния си 
Душата си отдай смирено в лоното на Бог 

Той знае как да те възнагради със грижите си 
Това е факт неоспорим и по значение широк 

 
Миналото забрави, то отлетяло е 
За бъдеще измамно не мечтай 

Ала времето сегашно твое цяло е 
Действай и напредъка познай 
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Но с хладни доводи недей ме убеждава 
Че е направена единствено от пръст душата 
Че всичко според механичните закони става 
И на унищожение че подлежи и тя горката 

 
Единствен моят Бог, който живот ни дава 

Душата може да погуби клета 
Или с божествената радост да я напоява 

Тъй както сам Той дал е клетва 
 

Не спирай, о душа, със своя поход 
Срещу дела греховни, пагубни и зли 
Начело с пълководците Омраза, Похот 
Действително геройски им се опълчи! 

 
Завинаги оставай във духовното небе 

Стабилен и непоклатим 
Материята нека никога не те влече 

Устой, о рицарю непобедим! 
 

О Сараграхи Ваишнава, 
O ангел яркосветъл 

Води ме към Вриндаванa, 
След теб съм се завтекъл 

 
Сега е време силата духовна пред света да заявим 
И от оковите на материята тленна да се освободим 
В ръцете на Любимия душите си предали в плен 
На вечен мир и обич чиста се обрекли ден след ден 
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Прабху хе дукхер кахани мала 

(О, Господи, приеми тъжната ми песен за гирлянд) 
 

от Шрила Бхактивинода Тхакура 

 

(1.1) 
бхулия томаре, самсаре асия, 

пейе нана-видха бятха 
томара чаране, асиячи ами, 
болибо духкхера катха 

 
Аз Те забравих, о Господи мой 

И дойдох в света на болката и на скръбта 
Сега в нозете Ти слугата беден Твой 
Поднася разказа за своята злочестина 

 
(1.2) 

джанани джатхаре, чилама джакхона, 
бишама бандхана-паше 

ека-бара прабху!декха дия море, 
ванчиле е дина дасе 

 
Намиращ се в майчината утроба 

Все още в плен на нетърпимите окови 
Аз Те видях пред мен, Ти ми се разкри за малко, 

Но после изостави този Твой слуга във положението му жалко 
 

(1.3) 
такхона бхавину, джанама паия, 

корибо бхаджана тава 
джанама хоило, пади' мая-джале, 

на хоило гяна-лава 
 

В този миг заклех се да Те обожавам 
Още след раждането си във този свят 

Ала родих се и потънах с илюзията да се наслаждавам 
В светската паяжина, лишен от разум и от свяст 
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(1.4) 
адарера челе, сва-джанера коле, 

хасия катану кала 
джанака джанани-снехете бхулия, 

самсара лагило бхало 
 

Като гален син във скута на роднини 
В смях, усмивки аз прекарвах ранните години 
Обичта на моите родители помогна много 
Да забравя болките на раждането и отново 
Аз повярвах, че светът навсякъде около мен 
Е много хубав и за наслаждение предназначен 

 
(1.5) 

краме дина дина, балака хоия, 
бхелину балака-саха 

ара кичу дине, гяна упаджило, 
патха поди ахар-ахах 

 
Тъй аз израствах ден след ден 
С другарите на воля си играех 

Скоро интелигентността пробуди се у мен 
И аз уроците си учех като много се стараех 

 
(1.6) 

видяра гаураве, бхрами' деше деше, 
дхана упарджана кори 

сва-джана палана, кори ека-мане, 
бхулину томаре, хари! 

 
Пътувайки насам-натам, горд със своето образование 
Аз натрупах богатство и със неотклонно внимание 

Поддържах семейството си чак до старини... 
Аз Те забравих, О мой скъпи Господи Хари! 

 
(1.7) 

бардхакйе екхона, бхактивинода, 
кандия катара ати 

на бхаджия торе, дина бритха гело, 
екхона ки хаве гати? 

 
Сега, разплакан, тъгува Бхактивинод в старостта 

Пропусна, Господи, той да Те обожава 
Наместо туй живота си напразно пропиля 
Каква ли съдба злочеста заслужава...? 
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(2.1) 
видяра виласе, катаину кала, 

парама сахасе ами 
томара чарана, на бхаджину кабху, 

екхона шарана туми 
 

С голям възторг прекарвах дните си 
Развличайки се с светските познания 
Така аз никога не служих на нозете Ти 

Сега единствено на Теб отдавам почитания 
 

(2.2) 
подите подите, бхараса барило, 

гяне гати хабе мани' 
се аша бипхала, се гяна дурбала, 

се гяна агяна джани 

 
Четях и учех, и стремежите ми никнеха високо 

Защото смятах, че добиването на познание е най-висшата цел 
Ала надеждите ми се оказаха напразни и излъгани жестоко 
Аз вече знам: невежество е знанието материално без предел 

 
(2.3) 

джада-видя джата, маяра ваибхава, 
томара бхаджане бадха 

моха джанамия, анитя самсаре 
дживаке корайе гадха 

 
Във този материален свят цялото така наречено познание 
На Твоята илюзия дължи се и на трепкащото й сияние 

То пречка е за преданото служене и заниманието с него чак 
Прави от вечната и знаеща душа наистина голям глупак 

Като безплодно я окуражава в сляпото й увлечение 
Към временното и изпълнено с страдания творение 

 
(2.4) 

сеи гадха хо'йе, самсарера боджха, 
бахину анека кала 

бардхакйе екхона, шактира абхаве, 
кичху нахи лаге бхало 

 
Ето пред Теб стои едно такова глупаво магаре 
С превит от товара на материалното битие гръб 

Сега окаяникът да се наслаждава веч не може, стар е 
И нищичко не носи му на радостта вкусът 
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(2.5) 
дживана джатана, хоило екхона, 

се видя авидя бхело 
авидяра джвала, гхатило бишама, 

се видя хоило шело 
 

Животът е сега една нестихваща агония, 
защото тъй нареченото знание и ерудиция 
Доказа се, че е невежество и по ирония 

Превърна се във остро копие, заело пареща позиция 
Пронизало с непоносима болка моето сърце 
Стрела, която аз не мога да изтръгна със ръце 

 
(2.6) 

томара чарана, бина кичху дхана, 
самсаре на аче ара 

бхакативинода, джада-видя чади,' 
тува пада коре сара 

 
О Господи! В този свят нищо друго стойност няма 

Освен Твоите нежни лотосови нозе 
На светското знание захвърлил цялата измама 
Нозете Ти за свое всичко Бхактивинод сега прие 

 
(3.1) 

яуване джакхона, дхана-упарджане, 
хоину випула ками 

дхарама смария, грихинира кара, 
дхорину такхона ами 

 
Когато бях млад, аз силно желаех пари да печеля 

Тогава, според принципите на морала, реших да се оженя 
 

(3.2) 
самсара пата’йе, тахара сахита, 

кала-кхой коину кото 
баху сута-сута, джанама лобхило, 

мараме хоину хато 
 

Заедно в семейство заживяхме 
Синове и дъщери населиха дома 
Колко много време пропиляхме 
Сърцето ми полека натежа 
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(3.3) 
самсарера бхара, баде дине дине, 

ачала хоило гати 
бардхакя асия, гхерило амаре, 

астхира хоило мати 
 

Този товар растеше ден след ден 
Почувствах аз живота си в застой 
Умът ми стана трепкащ, обезпокоен 
А старостта ме сграбчи в капана свой 

 
(3.4) 

пидая астхира, чинтая джварита 
абхаве джвалита чита 

упая на декхи, андхакара-моя, 
екхона хо’йечи бхита 

 
Измъчван от болести, трескав от тревоги 
Сърцето ми в неудовлетворение боли 

Не виждам изход, макар да търся го до изнемога 
Във мрак и страх душата ми гори 

 
(3.5) 

самсара-татани-шрота нахе шеша, 
марана никате гхора 

саба самапия, бходжибо томая, 
е аша бипхала мора 

 
Силно и неумолимо е течението на светската река 
Плашеща и мрачна приближава се към мен смъртта 
Как бих искал да се разделя с привързаностите сега 
И бих Те обожавал, Господи, но надежда пуста е това 

 
(3.6) 

ебе шуно прабху! ами гати-хина, 
бхакативинода коя 

тава крипа бина, сакали нираша, 
дехо’ море падашроя 

 
На Бхактивинод чуй отчаяния глас: 
О Господи! Съвсем безпомощен съм аз 

Без Твоята милост всичко е изгубено за мен 
Дари ми, моля Те, подслона на нозете Си благословен 

 

 
 



 18 

(4.1) 
амара дживана, сада папе рата, 

нахико пунйера леша 
парере удвега, диячи дже кото, 

диячи дживере клеша 
 

Аз грешник нечестив съм и съзнателно съм причинявал 
На другите големи безпокойства като съм ги наранявал 

 
(4.2) 

ниджа сукха лаги’, папе нахи дори, 
доя-хина свартха-паро 

пара-сукхе духкхи, сада митхя-бхаши, 
пара-духкха сукха-каро 

 
Никога не съм се колебал да върша грях 
Щом е за мое лично щастие или изгода 
Лишен от състрадание изцяло бях 

Чуждото щастие ме хвърляше в несгода 
На лъжец като мен, какъвто няма и в ада 

Нещастието хорско носеше наслада 
 

(4.3) 
ашеша камана, хриди маджхе мора, 

кродхи, дамбха-параяна 
мада-матта сада, вишайе мохита, 

химса-гарва вибхушана 
 

В сърцето ми живеят безброй желания на похотта 
Гневливост, гордост и високомерие – към тях аз постоянно се стремя 

От славолюбие съм опиянен, захвърлен във объркване от светските дела 
Завист и самоизтъкване са украшенията по моята снага 

 
(4.4) 

нидралася хата, сукарйе вирата, 
акарйе удйоги ами 

пратища лагия, сатхя-ачарана, 
лобха-хата сада ками 

 
Разкапан от леност и сън 

Аз противя се на всяко добро дело 
Ала гледай ме колко активен съм 

Когато пакост трябва да се свърши смело 
За светска слава и престиж 
Да мамя съм готов и виж 
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Съсипвам себе си сам в алчността си 
Потънал винаги във похотта си 

 
(4.5) 

е хено дурджана, садж-джана-варджита, 
апарадхи нирантара 

шубха-каря-шуня, саданартха-манах, 
нана дукхе джара джара 

 
Долен грешник като този 

Отхвърлен от набожния човек 
Постоянно с обиди людете тормози 
Аз съм такъв злощастен субект 
Лишен от всякакви добри дела 

Предразположен вечно към злина 
Съсипан и изтощен във старостта 
От многото страдания на възрастта 

 
(4.6) 

бардхакйе екхона, упая-вихина, 
та’те дина акинчана 

бхакативинода, прабхура чаране, 
коре духкха ниведана 

 
Сега в старостта си, неспособен вече да печели 
Бхактивинод разказва тягостната си съдба 
Смирен, окаян, беден и свел своето чело 
В нозете Ти, о Господи на милостта 

 
(5.1) 

прабху хе! шуно мор духкер кахини 
вишая-халахала, судха-бхане пиялун, 

аб авасана динамани 
 

О Господи, чуй моята история, пропита със тъга 
Аз пих от смъртоносната отрова на светската лъжа 
Като се преструвах, че всъщност е нектар полезен, 
И ето, че на хоризонта на моя живот слънцето залезе 

 
(5.2) 

кхела-расе шаишава, подхаите каишора, 
говаолун, на бхело вивек 

бхога-баше яуване, гхара пати’ босилун, 
сута-мита бадхало анек 
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Прекарах детството си във игри и забавления 
А юношеството - в стремежи по учение 

Във младостта създадох дом и с увлечение 
Отдадох се в омаята на чувствените наслаждения 

Децата и приятелите ми се рояха 
Добро и зло за мен неотличими бяха 

 
(5.3) 

вриддха-кала аоло, саба сукха бхагало, 
пида-баше хоину катар 

сарвендрия дурбала, кшина калевара, 
бхогабхаве духкхита антар 

 
Старостта пристигна скоро 
И щастието ми цяло отлетя 
Тревожен, слаб и болен, 

Сетивата ми са немощни сега 
Снагата ми е изтощена, а духът ми съкрушен 
Младежките наслади останаха във минал ден 

 
(5.4) 

гяна-лава-хина, бхакти-расе ванчита, 
ара мора ки хабе упай 

патита-бандху, тухун, патитадхама хама, 
крипая утхао тава пай 

 
Дори от прашинка преданост съм аз лишен 
Светлина и капка не остана вече в мен 
Какво този окаяник в бедата ще спаси? 

О Господи, приятелю на падналите, само Ти! 
Аз паднал съм от всички паднали най-ниско 
О, моля Те, до нозете си вдигни ме близко 

 
(5.5) 

вичарите абахи, гуна нахи паоби, 
крипа коро, чодато вичар 

тава пада-панкаджа-сидху пибаото, 
бхакативинода каро пар 

 
Ако трябваше сега да ме отсъдиш 

Не би открил достойни качества у мен 
Дари ме с милост и недей да ми се сърдиш 
Защото знам ще дойде скоро този ден 

Когато пиейки на Твоите нозе от сладкия нектар 
Бхактивинод ще вкуси на освобождението истинския дар 
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(6.1) 
прабху хе! тува паде е минати мор 

тува пада-паллава, тяджато мару-мана, 
вишама вишайе бхело бхор 

 
В нозете Ти като едва напъпили листенца нежни 

Поднасям аз молитвата си най-смирена 
Те са убежище за всички в океаните безбрежни 

И парещи на материалната вселена 
Ала аз изоставих техния прохладен подслон 

И сега умът ми цял изгаря с крясък 
В ада на светския жесток закон 

Като в пустиня със пресъхнал пясък 
 

(6.2) 
утхаите таката, пуна пахи мило-и, 

анудина корохун хуташ 
дина-джана-натха, тухун кахаяси, 

тумари чарана мама аш 
 

Сили в мен аз не намирам с живота си така да продължа 
И тъй прекарвам дните си като скърбя, ридая и тъжа 

Единственото ми желание сега са Твоите, о Господи, свети нозе 
О Боже на смирените и кротките, слугата Твой отчаян Те зове 

 
(6.3) 

акинчана дина-джана, кохи нахи мило-и, 
тухун море коро парасад 

тува джана-санге, тува катха-ранге, 
чадахун сакала парамад 

 
Нима е имало нещастник по-голям от мен, кажи? 

О, моля Те, дари ми милостта 
Да срещна се с отдадени на Теб души 
И с тях да вкусвам жаден сладостта 

Да слушам за игривите Ти забавления 
Така ще изоставя злото без съмнение 

 
(6.4) 

тува дхама-махе, тува нама гаото, 
говаябун дива-ниши аш 

тува пада чая, парама сушитала, 
маге бхакативинода дас 

 
Една надежда съживява моята душа 

Да си прекарвам аз деня, а също и нощта 
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В божествената Ти обител докато възпявам 
Светите Божии имена и там се подслонявам 

На Твоите нозе във възхитителната сянка и прохлада 
Бхактивинода, нищ един слуга, жадува само таз награда 

 
(7.1) 

емона дурмати, самсара бхиторе, 
подия ачину ами 

тава ниджа-джана, коно махаджане, 
патхаия диле туми 

 
Порочният ум доведе ме в този свят 

Ала един отдаден Твой чист, благороден, свят 
Дойде при мене милостив да ме измъкне 
От илюзията в която тъна мътна, плътна 

 
(7.2) 

доя кори’ море, патита декхия, 
кохило амаре гия 

охе дина-джана, шуно бхало катха, 
улласита ха’бе хия 

 
Той видя ме толкова паднал и окаян 

Съжали ме и при мен дойде, когато бях отчаян 
Рече ми: „ О бедна душа, 
Чуй тази добра новина 

Която мъката тозчас открадва 
Сърцето ти неописуемо ще се зарадва! 

 
(7.3) 

томаре тарите, шри-кришна-чайтаня, 
навадвипе аватар 

тома хено кото, дина хина джане, 
корилена бхава-пар 

 
В благословените земи на Навадвипа 

Дойде да те избави Шри Кришна Чайтаня 
С помощта му толкоз много други се спасиха 
Преплувайки океани от светско страдание 

 
(7.4) 

ведера пратигя, ракхибара таре, 
рукма-варна випра-сута 

махапрабху наме, надия матая, 
санге бхаи авадхута 
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За да изпълни дадените обещания 
Навред из Ведическите писания 

Синът на брахмана, Махапрабху наречен 
Със златен цвят на кожата във Своя облик вечен 
Се спусна заедно с брат си, авадхута Нитянанда 

И заедно Те заляха цяла Надия с божествена ананда 
 

(7.5) 
нанда-сута джини, чаитаня госаи, 

ниджа-нама кори’дан 
тарило джагат, туми-о джаия, 

лохо ниджа-паритран 
 

Чайтаня е синът на Нанда, самият Кришна 
Той спаси света като раздаде без ограничение 
Своето име всекиму, свободно и нескришно 
Върви и ти, за да получиш своето спасение!” 

 
(7.6) 

се катха шуния, асиячи, натха! 
томара чарана-тале 

бхакативинода, кандия кандия, 
апана-кахини боле 

 
О Господи, чувайки тези слова 

Ридаещият и смирен Бхактивинод 
Дойде при Твоите лотосови стъпълца 
За да разкаже историята на своя живот 
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Охе Премера Тхакура   

(О, обожаеми Господарю на према) 
 

от „Садджана Тошани” на Шрила Бхактивинода Тхакура   

  
(1) 

охе, премера тхакура гора   
пранера ятана кива каба, натха! хайечи апана-хара   

 
О, Господарю обожаеми на према!  
О, мой учителю, стопанин мой!  

О, Гоурасундара! Разказа си как аз да подема 
За моите мъки и страдания безброй   
Но всичко май произлиза от това,  

Че съм забравил на душата самоличността  
 

(2) 
ки ара балиба, дже-каджера торе   
енечиле, натха! джагате амаре,   

ета-дина паре кахите се катха, кхеде духкхе хаи сара   
 

О, Господи! Какво ли повече да кажа?! 
След като страданията ме раняваха безспир 
И нещастието на скръбта просто ме смаза 
Донякъде възвърнах аз душевния си мир 

Припомняйки си, че съществува някаква причина 
Ти да решиш в този свят мен да ме има 

 
(3) 

томара бхаджане на джанмила рати,   
джада-мохе матта сада дурамати – 

вишайира каче тхеке тхеке ами хаину вишайи-пара  
 

О, Господи! Злочест съм аз, че сили не намерих 
Към Твойто обожание да се привържа не успях 

Но винаги оставах луд по наслаждението и злонамерен  
Живеех сред такива хора и постепенно станах като тях 
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(4) 

ке ами, кена дже есечи екхане,   
се-катха какхана нахи бхави мане,   

какхана бхогера, какхана тягера чаланая мана наче   
 

Кой съм аз? Защо съм в този свят дошъл? 
За какво ли не замислях се, ала не и за това само! 

Понякога блажен в наслади, друг път в отречението зъл 
Танцуваше въртейки се умът ми в тез измами 

 
(5) 

ки гати хаибе какхана бхави на,   
хари-бхакатера качео джаи на,   

хари-вимукхера ку-лакшана джата аматеи саба аче   
 

Аз никога не се замислях 
Какъв ще бъде моя изход 

Със бхактите на Кришна не общувах 
И срещу Бога с действията си се бунтувах  

 
(6) 

шри-гуру-крипая бхенгече свапана,   
буджхечи екхана туми-и апана,  

тава ниджа-джана парама-бандхава самсара карагаре   
 

По милостта на Шри Гуру отвориха се моите очи 
И илюзията, в която спял съм, на парченца се разби 

Разбирам, че едничък Тебе имам на света 
И че моите единствени приятели сега 
Са Твоите преданоотдадени любими 

С тях в тъмницата на този свят надежда още има! 
 

(7) 
ана на бхаджиба бхакта-пада вину,   
ратула-чаране шарана лоину,   

уддхарахо натха! мая-джала ха’те е дасера кеше дхо’ре 
 

Сега аз Твоите предани единствено ще обожавам 
И не ще да служа аз на никой друг 

О Господарю! В Твоите нозе се приютявам  
Които са като червени лотоси. Хвани ме тук 
И ме издърпай за косата, за да съм спасен 

От мрежата на мая аз от Теб да съм освободен 
 
 



 26 

(8) 
патакире туми крипа кара наки?   
джагаи-мадхаи чила дже патаки,   

тахате дженечи, премера тхакура! патакирео тара туми   
 

Нима на грешните Ти милостта си не даряваш? 
Нима Джагай-Мадхай не са порочни като мен? 
След като с милостта Си люде като тях избавяш 

От Тебе, Господи на любовта, ще бъда ли и аз, пропаднал цял, спасен? 
 

(9) 
ами бхакти-хина, дина, акинчана – 
апарадхи-шире дао ду’ чарана, 

томара абхая шри чаране чира – шарана лаину ами   
 

О, Прабху! Лишен от преданост, злочест, окаян 
Във този свят аз дълго, безутешно страдам  

Сложи нозете Си, даряващи абхаям   
На моята глава виновна... в поклон пред Тебе падам 

 
 

 

 

 

Каруна Коро Ваишнава 

(Смили се, приятелю) 
 

от Нароттама даса Тхакура 

 

(1) 
ей-баро каруна коро ваишнава госаи 
патита-павана тома бине кехо наи 

 
Бъди милостив към мен, о Ваишнава Госай! 
Освен теб никой друг не може да пречисти 

Потъващите в този ад без край 
Приятелят на падналите само ти си 
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(2) 
джахара никате геле папа дуре джай 
емона дояла прабху кеба котха пай 

 
Къде човек могъл би да намери 

Такава личност като тебе в трите свята 
Която просто като види ще спечели 

Избавяне от всички грехове, тежащи на душата 
 

(3) 
гангара параша хоиле пашчате паван 
даршане павитра коро-ей томара гун 

 
След като кой знае колко много пъти 

Човек в святата Ганга се окъпе 
Той се пречиства, но дори само веднъж като те види 

Пропадналият същото пречистване постига 
 

(4) 
хари-стхане апарадхе таре хари-нам 
тома стхане апарадхе нахи паритран 

 
Святото име освобождава 

Някой, който оскърбява Бог Хари 
Но ако някой тебе наранява 

Той няма начин как да се освободи 
 

(5) 
томара хридойе сада говинда-вишрам 
говинда кохена-мора ваишнава паран 

 
В светинята на твоето сърце 
Говинда вечно пребивава 

А в Неговото, чисто като езерце, 
Ваишнавата завинаги се приютява 

 
(6) 

прати-джанме кори аша чаранера дхули 
нароттаме коро доя апанара боли' 

 
Прахта от твоите свети нозе желая 
Във всяко раждане по пътя мой 

О, дай на Нароттама милост като тая 
И считай го за лично само твой 
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Ваишнава Санга Мала 

(С броеница в ръка, рамо до рамо с тебе, милостиви ваишнава) 

от Шрила Бхактивинода Тхакура 

 

(1) 
охе! ваишнава тхакура, дояра сагара, 

е дасе коруна кори' 
дия пада-чая, шодхо хе амая, 

томара чарана дхори 
 

О милостиви като океан ваишнава, тебе с почит обожавам 
Аз твой слуга съм и никога да ти се моля не преставам 

Всред жарката пустиня сянката на своите нозе да ми дариш 
Тях в отчаяние съм сграбчил, молейки да ме пречистиш и спасиш 

 
(2) 

чая бега доми', чая доша шодхи', 
чая гуна дехо дасе 

чая сат-санга, дехо' хе амаре, 
босечи сангера аше 

 
Дай ми сила страстите да обуздавам 
Научи ме грешките си да поправям 
Надари ме с качествата на душата 
И с компанията на светците свята 

 
(3) 

екаки амара, нахи пая бала, 
хари-нама-санкиртане 

туми крипа кори', шраддха-бинду дия 
дехо' кришна-нама-дхане 

 
Не намирам сили сам да продължавам 
Святото Име на Бога да възпявам 

Моля те, капчица от вярата си ти дари ми 
И с най-голямото съкровище благослови ме – 
В любов към милото и сладко Свято Име 

По пътя заедно със тебе да вървиме 
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(4) 
кришна се томара, кришна дите паро, 

томара шакати аче 
ами то' кангала, 'кришна' 'кришна' боли', 

дхаи тава паче паче 
 

Кришна твой е и ти имаш власт над Него 
Да ми Го дадеш - способен си на това 

Аз съм просто твой слуга, вървя след тебе 
И в сърцето имената святи аз мълвя... 

 

 

Шри Гурвашта-малика 

(Осем цветчета в нозете на духовния учител) 

от Вишванатха Чакраварти Тхакура 

 

(1) 
самсара-даванала-лидха-лока- 
траная каруня-гханагханатвам 
праптася каляна-гунарнавася 

ванде гурох шри-чаранаравиндам 
 

От океана на милостта той черпи своята благодат 
И като облак щедър благотворния си дъжд излива 

Над пламтящия в огъня на страданията материални свят 
И под милостта му изтерзаното пожарище от тлен изстива 

В нозете на такъв светец поднасям своите поклони 
Той цял е океан от качества благоприятни милиони 

 
(2) 

махапрабхох киртана-нритя-гита 
вадитра-мадян-манасо расена 

романча-кампашру-таранга-бхаджо 
ванде гурох шри-чаранаравиндам 

 
Възпявайки светите имена, танцувайки в екстазни чувства 
На музикални инструменти свирейки омайно и изкусно 
Духовният учител винаги в санкиртана се наслаждава 

И от предаността, която вкусва, космите по тялото му се изправят 
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Снагата му трепери, а от очите му се стичат сълзи на вълни 
Отдавам почитания на гуру в лотосовите ноги 

 
(3) 

шри-виграхарадхана-нитя-нана- 
шрингара-тан-мандира-марджанадау 
юктася бхактамш ча ниюнджато’ пи 
ванде гурох шри-чаранаравиндам 

 

Той божествата с преданост във храма обожава 
И на последователите си показва как да ги боготворят 

Как да ги гиздят с накити и дрехи, шити с обич, той ги научава 
Да чистят храма, превръщайки в предано служене трудът 

На един такъв светец в нозете лотосово нежни 
Поднасям в обожание аз своите сълзи безнадеждни 

 
(4) 

чатур-видха-шри-бхагават-прасада- 
свадв-анна-триптан хари-бхакта-сангхан 
критваива триптим бхаджатах садаива 

ванде гурох шри-чаранаравиндам 
 

На Кришна как да поднасяме с любов гуру ще ни научи 
Храна, която се дъвче, пие, ближе или смуче 

Когато види преданите с радост да приемат бхагавад-прасада 
Духовният учител се изпълва с вътрешна наслада 
Отдавам почитанията си в лотосовите свети нозе 
На този, който моето невежество завинаги отне 

 
(5) 

шри-радхика-мадхавайор апара- 
мадхуря-лила гуна-рупа-намнам 
прати-кшанасвадана-лолупася 
ванде гурох шри-чаранаравиндам 

 
Той винаги копнее да слуша и възпява с плам 

На Радхика и Мадхава тъй сладостните забавления 
Във качествата, формите и името на Радхе-Шям 
Намира гуру всеки миг безмерно наслаждение 

Покланям се в нозете чисти, свети 
На учителя, който с това зает е 

 
(6) 

никунджа-юно рати-кели-сиддхяй 
я ялибхир юктир апекшания 

татрати-дакшяд ати-валлабхася 
ванде гурох шри-чаранаравиндам 
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Шри Гуру ни е много скъп, защото вещо той на гопите помага 
В различно време да уреждат срещите на Шямасундара и Радха 

В горичките на Шри Вриндаван правят те изискани аранжименти 
За съвършенството на любовта на Радхе Шям във тези паметни моменти 

Затова, лишен от всякакво фалшиво его 
Отдавам аз смирените си почитания на него 

 
(7) 

сакшад-дхаритвена самаста-шастраир 
уктас татха бхавята ева садбхих 
кинту прабхор ях прия ева тася 
ванде гурох шри-чаранаравиндам 

 
Като самия Бог трябва учителят да се почита 
Защото той на Бога е слуга най-съкровен 

Авторитетите това следват, а и шастра го зачита 
Затуй на божия представител най-истински и съвършен 

Сърцето си поднасям аз със преклонение 
В нозете му коленичейки със смирение 

 
(8) 

яся прасадад бхагават-прасадо 
ясяпрасадан на гатих куто’ пи 

дхяян стувамс тася яшас три-сандхям 
ванде гурох шри-чаранаравиндам 

 
По милостта на гуру получаваме благословията на Бога 
Без неговата милост да напредвам никак аз не мога 

Затова добре е да го помня винаги и да го възхвалявам 
Поне по три пъти на ден аз почитания ще му отдавам 

 
(9) 

шримад-гурор ащакам етад уччхаир 
брахме мухурте патхати праятнат 
яс тена вриндавана-натха сакшат 
севаива лабхя джусано’нта ева 

 
Онзи, от когото със внимание и обожание голямо 

Тази молитва тъй прекрасна е възпявана 
С почит и обич към духовния учител утрин рано 

След смъртта постига служене към Господаря на Вриндавана 
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Капка твоя милост 

от Шрила Бхактивинода Тхакура 

 

(1) 
гурудев! крипа-бинду дия коро’ еи дасе 

тринапекха ати хина 
сакала сахане, бала дия коро’ 
ниджа-мане сприха хина 

 
О Гурудев! Капчица само от милостта си ми дари! 
Като трева нежна, смирена слугинята си ти стори! 
Вдъхни ми сили да понасям страдания, злочестини! 
От желания за чест и слава, умолявам те, ме избави! 

 
(2) 

сакале  самана, корите шакати 
дехо’ натха! джатхаджатха 
табе то’ гаибо хари-нама-сукхе 

апарадха ха’бе хата 
 

Нека да мога с обич да почитам всички живи същества 
О господарю, вложи в мен такава сила чиста, светла! 

Така в екстаз ще мога да възпявам светите божии имена 
И обидите, които безспир нанасям, най-сетне ще секнат... 

 
(3) 

кабе хено крипа, лабхия е джана 
критартха хоибе натха 

шакто-буддхи-хина, ами ати дина 
коро’море атма-сакта 

 
О господарю на живота ми, кога ли за отдадената ти слугиня 
Капчица от милостта ти благодатна, свята, сладостна ще има?! 

Макар по качества да съм по-незначителна от песъчинка в пустиня 
Стори ме ти по безпричинната си милост своя прислужница любима... 

 
(4) 

джогята-вичаре, кичху наи-паи 
томара каруна-сара 

каруна на хоиле, кандия кандия 
прана на ракхибо ара 
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В себе си като се вглеждам не намирам нищо ценно 
Затова и милостта ти е за мене толкоз скъпоценна! 
Не ми ли я дариш, в сълзи ще се стопя до края 

За капчица от милостта ти аз неспирно стена и ридая... 
 
 

Божествена милост 

от Абхай Чаранаравинда Бхактиведанта Свами Прабхупада 

(1) 
Боготворете всички този най-радостен ден 

От май по-хубав, от рай по-блажен 
Когато появи се в Пури, святата обител 

Негова Божествена Милост, свидният ми учител 
 

(2) 
О, учителю мой! О ангел-спасител! 

Със светлина дари ни от Божията обител. 
Борба за съществуване. Човешко съревнование. 
Единствената ни надежда – твоето състрадание. 

 
(3)  

Пътя сме изгубили, окаяни и заблудени 
Спаси ни, Боже! Молим с ръце прострени 

По чуден начин караш ни ти да обърнеме към Бог лице 
О божествени учителю, аз обожавам твоите нозе 

 
(4) 

Забравили за Кришна, ние, паднали души 
Илюзията тежко в ноктите си ни души 
Около ни мрак – дълбок, непроследим 

Единствената ни надежда – при тебе да се подслоним 
 

(5) 
Ти донесе ни посланието за служенето свето 
За живота силен, ведър на Чайтаня по завета 

За него хората не знаят, а пълен е той с ярък стимул 
Във твоя дар божествен колко милост има! 

 
(6) 

Абсолютът е съзнаващ, ти това доказа 
Безличностното схващане от корена отряза 

Това ни дава нов живот, изпълнен със прохлада 
Обожаваме нозете ти, Шрила Прабхупада 
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(7) 

Ако не беше ти дошъл кой щеше да ни каже 
За учението на Кришна мощно, дръзко даже?! 
Твое право бе да носиш този могъщ жезъл 

Спаси пропадналия си слуга с едничък поглед бегъл! 
 

(8) 
Линията на служенето, очертана от твоята ръка 

Е приятна и полезна като утринна роса 
Най-древната, но облечена в премяна нова 

Чудеса извършва твоето дивно слово 
 

 

Гуру парампара 

(Връзка между сърцата) 

от Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура 

(1) 
кришна хоите чатур-мукха, хой кришна-севонмукха, 

брахма хоите нарадера мати 
нарада хоите вяса, мадва кохе вяса-даса, 

пурнапрагя падманабха гати 
 

В началото на това творение чатурмукха (четириглавият Брахма) 
Науката за преданото служене лично от Шри Кришна Бхагаван разбра 

Брахма на свой ред тази божествена наука радостно предаде 
На Девариши Нарада, който смирено слух към бащините си слова нададе 

Нарада Муни учението свято съхрани, 
Като със думите си Вясадева упълномощи 

Състави Кришна Двайпаяна Вяса в свойта зрялост 
Ведическата литература в нейната обширна цялост 
Във обителта си Бадарика Вясадева беше посетен 
От Мадхва Муни, от словата му дълбоко вдъхновен 

Веданта философията изучи търпеливо там 
Насред гори вековни в Хималайския ашрам 

А сетне Мадхвачария, назоваван още Пурнапрагя Тиртха 
Прие за ученик приелия подслон при него Падманабха Тиртха 
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(2) 
нрихари мадхава-бамше, акшобхя парамахамсе, 

шишя боли' ангикара коре 
акшобхйера шишя джая-тиртха наме паричая, 

тара дасйе гянасиндху торе 
 

Шри Мадхва имаше най-важни ученици още двама -  
Нрихари Тиртха и Мадхава Тиртха Свами 

Мадхава прие великия парамаханса Акшобхя за ученик смирен 
А от Акшобхя Тиртха Джаятиртха беше в бхакти посветен 

На Джаятиртха преданият труд изцяло бе отдаден 
На Гянасиндху – ученикът му прославен 

 
(3) 

таха хоите даянидхи, тара даса видянидхи, 
раджендра хоило таха ха'те 

тахара кинкора джая-дхарма наме паричая, 
парампара джано бхало мате 

 
При Гянасиндху в науката за бхакти йога се изучи Даянидхи 
А слуга му стана Видядхираджа, по-известен като Видянидхи 
Раджендра стана негов славен ученик и гуруто на Джаядхарма 
По този начин правилно разбирай тази гуру-шишя дхарма 

 
(4) 

джаядхарма-дасйе кхяти, шри пурушоттама-джати, 
та ха'те брахманя-тиртха сури 

вясатиртха тара даса, лакшмипати вяса-даса, 
таха ха'те мадхавендра пури 

 
В служене на Джаядхарма знанието получи Пурушоттам Тиртха 
Негов ученик бе Субрахманя Тиртха, а пък негов –Вяса Рая 

Смирен слуга на Вяса Рая стана Лакшмипати Тиртха 
И тъй до Мадхавендра Пури стигаме накрая 

 
(5) 

мадхавендра пури-бара, шишя-бара шри-ишвара, 
нитянанда, шри-адвайта вибху 

ишвара-пурике дханя, корилен шри-чайтаня, 
джагад-гуру гаура махапрабху 

Шри Ишвара Пури стана главен ученик на Мадхавендра Пури 
Когото други двама видни личности приеха също за свой гуру 
Това бяха инкарнациите на Бога Нитянанда и Ачария Адвейта 

А духовният учител на всички светове, изкусният свирец на флейта 
Шри Кришначандра появи се в сампрадаята като Махапрабху Чайтания 
И да се учи Той прие от Ишвара Пури, макар да бе сам океан от знания 
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(6) 
махапрабху шри-чайтаня, радха-кришна нахе аня, 

рупануга джанера дживана 
вишвамбхара приянкара, шри-сварупа дамодара, 

шри-госвами рупа-санатана 
 

Махапрабху Чайтаня от Радха и Кришна не се различава 
И на рупануга ваишнавите самият живот завинаги остава 

Госвамите Рупа, Санатана и Сварупа Дамодара 
Много щастие донасят на Чайтаня Вишвамбхара 

 
(7) 

рупа-прия махаджана, джива, рагхунатха хана, 
тара прия кави кришнадаса 

кришнадаса-прия-бара, нароттама сева-пара, 
джара пада вишванатха-аша 

 
Великите души, Госвамите Шри Джива и Шри Рагхунатха даса 

В обкръжението на Рупа Госвами вкусваха нектарна раса 
Последовател на Рупа бе Джива, а Рагхунатха даса на Ачария Ядунандана 

Приет в компанията щастлива като трети брат на Рупа и Санатана 
Любим ученик на Рагхунатха даса бе Госвами Кришнадаса Кавираджа 

Чийто близък приятел бе Локанатх Госвами. Живееха те заедно във Враджа 
И дискутираха за Кришна постоянно. Те имаха едничък скъп им ученик 

Едничък, но затова пък изключително велик 
На име Шрила Нароттама даса Тхакура 

Който винаги и всеотдайно служеше на своя гуру 
Да служи на нозете на Нароттама желаеше единствено душата 

На предания, учен и отречен Чакраварти Вишванатха 
 

(8) 
вишванатха-бхакта-сатха, баладева джаганнатха, 

тара прия шри-бхактивинода 
маха-бхагавата-бара, шри-гауракишора-бара, 

хари-бхаджанете джа'ра мода 
 

Вишванатха Чакраварти бе шикша-гуру на Баладева Видябхушана 
На когото преподаде „Бхагаватам” , а негов следовник на свой ред стана 

Джаганатха Даса Бабаджи, ачария виден, знаменит 
В нектара на наставленията му Бхактивинод Тхакур бе умит 
Негов най-близък другар бе Гоуракишора Даса Бабаджи 
Който единствено хари-бхаджан пиеше докато се опияни 

 
(9) 

ихара парамахамса, гаурангера ниджа-вамша 
тадера чаране мама гати 
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ами сева-удасина, намете триданди дина 
шри-бхактисиддханта сарасвати 

 
Всички тези святи ваишнави са парамахамси, отдадени от най-висша класа 
И като членове на духовното семейство на Гоуранга те споделят обща раса 
Аз нямам интерес към служенето, но единствено убежище са нозете им святи 
За този беден и низш триданди санняси на име Бхактисиддханта Сарасвати 

 
(9A) 

шри-варшабханави-бара, сада севя-сева-пара, 
тахара дайита-даса-нама 

тара прадхан прачарако, шри-бхактиведанта намо, 
патита-джанете доя-дхама 

 
Слваният Варшабханави Дайита Дас Бхактисиддханта Сарасвати 

Винаги е зает в служене на своя скъп учител 
А неговият ученик замина смело за Съединените Щати 

Че неслучайно се наричаше Абхай! Лотосовите му нозе са обител 
На милостта и състраданието за всички паднали души 

Защото сладкото учение на Бог Чайтания 
На Запад той раздаде и разпространи. 

На Шрила Прабхупад поднасяме ний почитания! 
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Харер Нама Мала 
(Броеницата на Светите Имена) 

 
от анонимен ваишнавски поет 

 
 (1) 

мадхурам мадхуребхйо’ пи 
мангалебхйо’ пи мангалам 
паванам паванебхйо’ пи 
харер намаива кевалам  

 
Най-сладки от всичките сладки неща 

Най-благоприятните и най-пречистващи 
На Бог Хари, Шри Кришна са светите имена 

От всичко, що душата ни привлича, те са всепривличащи 
 

(2) 
абрахма-стамба-парянтам   
сарва мая-маям джагат  
сатям сатям пунах сатям  
харер намаива кевалам   

 
От Брахма до последната тревичка 

Илюзия, илюзия е всичко! 
Истината е една, само една –  
Милите, сладки, свети имена 

 
 (3-4) 

са гурух са пита чапи   
са мата бандхаво’ пи саха 
шикшайеч чет сада смартум 
харер намаива кевалам   
нихшвасе нахи вишвасаха 
када руддхо бхавишяти  
киртания мато баляд   
харер намаива кевалам   

 
Тоз, който учи ни да помним имената на Хари 

Е наш приятел, майка и баща, учител – няма в това измама 
Несигурно е докога животът ни така ще продължи 

Затова от ранно детство още пейте харинама 
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 (5) 
харих сада васет татра  
ятра бхагавата джанаха   
гаянти бхакти-бхавена  
харер намаива кевалам   

 
Там дето великите души 

С голяма преданост светите имена възпяват 
Завинаги живее Шри Хари 

Сърцата им със радост обитава 
 

(6) 
ахо духкхам маха-духкхам   
духкхад духкхатарам ятаха 
качаям висмритам ратна 
харер намаива кевалам   

 
Уви, как тъжно и мъчително, болезнено е това 

Че дарът скъп на тези святи, сладки, превъзходни имена 
Бе сметнат за купчинка евтини, безстойностни стъкла 
И си остава грубо пренебрегван от човешката тълпа 

 
 (7) 

диятам диятам карно   
ниятам ниятам вачаха   
гиятам гиятам нитям   
харер намаива кевалам   

 
Отново и отново слушай тези свети имена! 
Отново и отново ги мълви с пресъхнала уста! 
Отново и отново пей на имената песента! 

Във тях и само в тях е живата вода! 
 

 (8) 
трина-критя джагат сарвам   
раджате сакала-парам   
чид-ананда-маям шуддхам   
харер намаива кевалам   

 
Единствени са те изпълнени с духовното блаженство 
Единствени са те обител на божественото знание 

Върховно чисти властват те над всяко съвършенство 
Изглежда като стрък трева пред тях това огромно мироздание 
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О, Харидас! 

от Шрила Бхактивинода Тхакура 

(1) 
О, Харидас, ти като мюсюлманин бе роден 
И като мюсюлманин бе възпитан и отгледан 

Ала в сърцето си възвишено от истината бе пленен 
И по дела ваишнава стана откровен и предан 

 
(2) 

Коя душа не би научила от твоето безпримерно държание 
Че зарад Бог човек и вярата си трябва да сдаде 

Защото раса или секта във съгласие не са с това послание,   
Което толерантна религиозност може да се назове 

 
(3) 

Любовта към Бога и към братската душа 
От светските приятели лиши те 
Сърцето ти в нежната си доброта 
Към цели благородни устреми се 

 
(4) 

Как горко плаках щом прочетох, че мюсюлманин с титла Кази 
На хората си наредил нечувано да те тормозят час по час 
А ти великодушно си се молил за душа, порочна като тази 

Подхожда това на истински слуга на Бога като тебе, Харидас! 
 

(5) 
И Бог бе милостив към тебе безгранично 

Ти срещна се със Него сам 
Че Той дошъл бе да избави лично 

Душите, паднали във срам 
 

(6) 
И Той бе този, който с тях те срещна, 

Душите, търсещи живот непреходен и чист! 
И в Божието мило име даде ти утеха вечна 
И те дари със благослов свещен, лъчист! 

 
(7) 

Снагата ти лежи във пясъка свещен 
Край брега на океана в Сваргадвар 
Хиляди прииждат в порив устремен 

На твоя даршан да получат трепетния дар 
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(8) 
Връхлитат бурни ветрове, вълните яростно бушуват 
Ушите ти, дори и още да са там, отдавна те не чуват 

С Вриндаванските красоти очите на сърцето ти пируват 
И неизвестно как на времето делата твои славни не робуват 

 
(9) 

Греши този, който казва, че ваишнавите умират 
Защото те живеят вечно във звука 

Умират те, за да живеят и живеейки не спират 
Навред да сеят божиите имена! 

 
(10) 

И нека искреният, който да е жив копнее  
Последва стъпките ти в пясъка на вечността 
Тогава поколенията идни него ще възпеят  
Във семпла рима, славеща добрите му дела! 

 

 

 

 
 

Шри Шри Шад-госвами-аштака-мала 
 

(Наниз от цветчета, събрани в стъпките на шестимата госвами) 
от Шринивас Ачария 

 

(1) 
кришноткиртана-гана-нартана-парау премамритамбхо-нидхи 
дхирадхира-джана-прияу прия-карау нирматсарау пуджитау 
шри-чайтаня-крипа-бхарау бхуви бхуво бхаравахантаракау 
ванде рупа-санатанау рагху-югау шри-джива-гопалакау 

 

Танцувайки в екстаз до изнемога, 
На Кришна винаги възпяват те светите имена 

И целите са океани от любов към Бога, 
Прославени сред благородните и сред неправедните по света 

На никого в смирението си понеже не завиждат 
Каквото и да правят те, всички наслада в него виждат 

Защото са благословени с цялата любяща милост на Чайтания 
Заети с мисията да избавят от материята обусловените създания 
На тези шест госвами аз отдавам най-смирените си почитания: 

На Шри Рупа, Шри Санатана и двамината Рагунатха, 
На Шри Джива смелия и на Гопала Бхатта 
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(2) 
нана-шастра-вичаранаика-нипунау сад-дхарма-самстхапакау 

локанам хита-каринау три-бхуване маняу шаранякарау 
радха-кришна-падаравинда-бхаджананандена матталикау 
ванде рупа-санатанау рагху-югау шри-джива-гопалакау 

 
Отдавам своите смирени почитания в прахта 
На тези шест госвами в лотосовите крака 
Шри Рупа, Санатана, Рагхунатха Бхатта 

Шри Джива, Рагхунатха даса и Гопала Бхатта 
Които са изучили подробно всички шастри, 
За да установят за благото на всички касти 

И въобще за благото на всички живи същества 
На вечната религия загадъчните правила 
Затуй почитани са те навред из световете 
И са достойни да дарят с подслон в нозете 

Защото са погълнати във постоянна гопи-бхава 
И служат със любов на Радха Кришна във Вриндаван 

 

(3) 
шри-гауранга-гунануварнана-видхау шраддха-самриддхй-анвитау 
папоттапа-никринтанау тану-бхритам говинда-ганамритаих 
анандамбудхи-вардханаика-нипунау кайваля-нистаракау 
ванде рупа-санатанау рагху-югау шри-джива-гопалакау 

 

Моля се в лотосовия прах от нозете да остана 
На шестимата госвами – Шри Рупа, Шри Санатана, 
Шри Рагхунатха Бхатта и Шри Рагхунатха даса, 
Шри Джива и Гопала Бхатта техните имена са 
На тях отдавам възхитените си почитания 

Задето са тъй надарени във разбирането на Чайтания 
И с вещина трансцеденталните Му качества описват 

Избавяйки от грях душите, като върху им щедро плисват 
В порой нектарен песните за Говинда и така 

Океанът на неземното блаженство сам от границите си преля 
Те са спасители на всички живи същества 

Избавяйки ги от освобождението и всепоглъщащата му уста 
 

(4) 
тяктва турнам ашеша-мандала-пати-шреним сада туччха-ват 

бхутва дина-ганешакау каруная каупина-кантхашритау 
гопи-бхава-расамритабдхи-лахари-каллола-магнау мухур 
ванде рупа-санатанау рагху-югау шри-джива-гопалакау 

 
Покланям се смирено и със възхищение в краката 

На Рупа, Санатана и на Рагхунатха Бхатта 
На Рагхунатха даса, Шри Госвами Джива и Гопала Бхатта 
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Които сметнаха за незначително общуването със аристократа 
И го отхвърлиха, приели дрипите на отречението 

И скитайки се просеха, но във сърцата си отглеждаха влечението 
Което гопите изпитват в любовта си към Шри Кришна през сълзи 
И къпеха се постоянно в тоз океан надиплен от екстазните вълни 

 
(5) 

куджат-кокила-хамса-сараса-ганакирне маюракуле 
нана-ратна-нибаддха-мула-витапа-шри-юкта-вриндаване 

радха-кришнам ахар-нишам прабхаджатау дживартхадау яу муда 
ванде рупа-санатанау рагху-югау шри-джива-гопалакау 

 
Гората на Вриндаване е пълна с лебеди, пауни, жерави и кукувици 

Дърветата цъфтят обилно, пълни с плод, огласяни от сладкопойни птици 
Скъпоценни камъни различни в корените им таят се скришно 
В тази земя шестимата госвами обожават с обич Радха-Кришна 

И на людете най-свидното богатство, самата цел на живота подаряват 
Затова е толкова благотворящо с кротка почит да се обожават 

Шри Рупа, Шри Санатана и Рагунатха Бхатта, 
Даса Рагунатха, Джива и Гопала Бхатта 

 
(6) 

санкхя-пурвака-нама-гана-натибхих калавасани-критау 
нидрахара-вихаракади-виджитау чайтаня-динау ча яу 

радха-кришна-гуна-смритер мадхуриманандена саммохитау 
ванде рупа-санатанау рагху-югау шри-джива-гопалакау 

 
На тез шестимата прославени госвами 
Отдавам аз смирено своите пранами 
Редовно те възпяват имената святи 

И ежедневно се покланят на земята с дандавати 
По този начин те не пропиляха 

Живота си безценен, а го изживяха 
Във дейности на преданост завинаги оставащи заети 
И следвайки с решителност и плам суровите обети 

Те победиха яденето и съня, като останаха си кротки и смирени 
На Бога качествата дивни помнейки в сърцето покорени. 

 

(7) 
радха-кунда-тате калинда-таная-тире ча вамшивате 

премонмада-васад ашеша-дашая грастау праматтау сада 
гаянтау ча када харер гуна-варам бхавабхибхутау муда 
ванде рупа-санатанау рагху-югау шри-джива-гопалакау 

 

Тази молеща се за божествена любов душа поднася 
Смирената си почит на госвамите, отречени в санняса 
Шри Рупа, Шри Санатана, Шри Рагхунатха Бхатта, 
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Шри Рагунатха даса, Шри Джива и Шри Гопала Бхатта, 
Които по крайбрежията на Радха Кунда и Калинди се заскитват 

Край Вамшивата бродят и неземна обич там изпитват 
Приличайки на безумци в своя най-щастлив възторг 

Снагите им са победени от симптоми на захлас различни 
И целите потънали в океана на съзнанието за Бог 
Те къпят се в вълните му преливащи и екстатични 

 
(8) 

хе радхе враджа-девике ча лалите хе нанда-суно кутах 
шри-говардхана-калпа-падапа-тале калинди-ване кутах 

гхошантав ити сарвато враджа-пуре кхедаир маха-вихвалау 
ванде рупа-санатанау рагху-югау шри-джива-гопалакау 

 

Смирените си почитания поднасям със отдаване 
На тези шест прославени госвами на Вриндавана 

Които скитаха се в нейните горички с викове и плач 
„О где сте Радхика, Лалита, сине скъп на Нанда Махарадж! 
Къде сте всички вий сега? Дали не сте на хълма Говардхана 

Или под някое дърво на бреговете на Ямуна трябва да застанем, 
За да ви видим всички. О, къде сте! Моля ви ни се явете!” 

Така разцъфваше съзнанието за Кришна в тях като уханно цвете. 
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Шри Вриндащака-малика 
(Осем молитви, възпяващи Туласика Деви) 
от Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура 

 (1) 
гангея-чампея-тадит-вининди- 

рочих-праваха-снапитатма-вринде 
бандхука-бандху-дюти-дивя-васу   
вринде намас те чаранаравиндам   

Окъпана в порой великолепие лъчист 
От мълния по блясък по-прекрасна  

По-нежна от на чампака цвета златист 
С одежди цели в светлина най-ясна 

Дружка на бандхука – най-красивото цветче – 
О Вринда, покланям се в лотосовите ти нозе 

(2) 
бимбадхародитвара-манда-хася- 
насагра-мукта-дюти-дипитасйе 
вичитра-ратнабхарана-шриядхйе 
вринде намас те чаранаравиндам  

Лицето ти сияе в несравним, блажен разкош 
Блестяща перла декорира връхчето на твоя нос 

Нежна усмивка устните ти червеникави разхубавява 
А тялото ти скъпоценни орнаменти щедро украсяват 
С молитвено допрени длани и изпълнено с любов сърце 
Аз се покланям на Туласи, Вриндадеви, в лотосовите нозе 

 (3) 
самаста-ваикунтха-широманау шри 
кришнася вриндавана-дханя-дхамни 
даттадхикаре вришабхану-путря 
вринде намас те чаранаравиндам 

В най-висшата и благодатна земя обилна Вриндавана 
По поръка на щерката на Вришабхану, Радхарани, 
Ти пазителка, даряваща закрила и утеха, стана 

В нозете ти покланям се, скъпа Туласи Махарани! 
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(4) 
твад-агяя паллава-пушпа-бхринга- 
мригадибхир мадхава-кели-кунджах 
мадхвадибхир бханти вибхушямана 
вринде намас те чаранаравиндам 

По твоето нареждане горичките за наслаждение 
Където Мадхава извършва Своите забавления 

Разкошно украсени са с разцъфнали цветя, пчели 
Дървета, изобилно напоени с мед, елени и сърни 
И други всякакви неща, които радват сетивата 

Покланям ти се, Вриндадеви, от сърцето си и от душата 

 (5) 
твадия-дутйена никунджа-юнор 
атюткайох кели-виласа-сиддхих 

тват-саубхагам кена ниручятам тад 
вринде намас те чаранаравиндам 

Понеже ти Тяхна вярна пратеница стана 
Успяват да се срещнат в цъфналите лесове 

Божествената Двойка млада във любов припряна 
Покланям се затуй, о Вринда, в твоите лотосови нозе 

 (6) 
расабхиласо васатис ча вринда- 
ване твад-ишангхри-сароджа-сева 
лабхя ча пумсам крипая таваива 
вринде намас те чаранаравиндам 

По твоята милост хората достигат до земята свята 
Наречена на теб (Вриндавана) и пожелават си в сърцата 
Да служат в лотосовите нозе на твоите Господари дивни 
И в танца раса да се включат и помагат лично и активно 
О Вринда Деви, с почит и благоговение във своето сърце 

Аз се покланям пак и пак във твоите свети нозе 

 (7) 
твам киртясе сатвата-тантра-видбхир 
лилабхидхана кила кришна-шактих 
таваива муртис туласи нри-локе 
вринде намас те чаранаравиндам 

Тебе прославят людете в Сатвата Тантра обучени и вещи 
Ти си енергията на забавленията на Кришна, уреждаща тайните Му срещи 

Ти милостиво в този свят на хората дошла си 
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В облика на най-нежното и красиво цветенце Туласи 
В лотосовите ти нозе с любов покланя се твоята даси 

 (8) 
бхактя вихина апарадха-лакшаих 

кшиптас ча камади-таранга-мадхйе 
крипамайи твам шаранам прапанна 
вринде намас те чаранаравиндам 

О милостива, аз нямам преданост и съм извършил милиони оскърбления 
Затова сега се давя във океан размирен от копнежи страстни и стремления 

В такова състояние приемам аз подслон при теб, о Вринда, със наведено лице. 
И моля те да ме приемеш бързо в сянката на твойте лотосови и спасителни нозе. 

 (9) 
вриндащакам ях шринуят патхед ва 
вриндаванадхиша-падабджа-бхрингах 
са прапя вриндавана-нитя-васам 

тат-према-севам лабхате критартхах  

Онзи, който тази Вриндащака-малика слуша или пък чете, 
Който пчела е жадна на Шри Радха-Кришна в лотосовите нозе 

Завинаги в земите на Вриндавана щастлив ще заживее 
И служейки на Божествената Двойка за Тях ще радее 

 

 

Шри Шиващакам 

(Осем молитви възславящи Бог Шива) 

от Гоуранга Махапрабху 

(1) 
намо намас те три-дашешварая, бхутади-натхая мридая нитям 
ганга-таранготтхита-бала-чандра-чудая гаури-наянотсавая 

 
Отново и отново аз покланям се на Тебе 

Който си господарят на тридесетте най-главни деви 
Който си изначалният баща на всички същества 
Чийто нрав е благосклонен и върху чиято глава, 
Украсена с лунен сърп, Ганг блика и шурти 

На светлата богиня Гоури Ти си щастието за любящите очи 
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(2) 

су-тапта-чамикара-чандра-нила-падма-праваламбуда-канти-вастраих 
сунтя-рангета-вара-прадая, кайваля-натхая ва-дхваджая 

 
Отдавам почитания на Тебе, който си подобен 
На пълна месечина с цвят на разтопено злато 

Облечен в оцветени като китка сини лотоси красиви роби 
Или като сияещи дъждовни облаци, обгърнали планинско плато 

Ти най-желаната благословия на Своите предани с възторг даряваш 
С очарователния си и буен танц. Ти също и онези люде подслоняваш 
Които се стремят с трансцеденталното сияние на Бога да се слеят 

Ти имаш знаме с образа на бик, което край косите Ти се вее 
 

(3) 
судхасу-сурягни-вилочанена, тамо-бхиде те джагатах шивая 

сахасра-субхрасу-сахасра-расми-сахасра-санджиттвара-теджасе 'сту 
 

На Теб поднасям своите поклони, 
Който разпръскваш мрака с трите си очи – 
Луната, слънцето и огън благосклонен – 

Благоденствие донасяйки на всичките души 
С енергиите си, които побеждават хиляди и милиони 

Сияещи слънца и греещи луни 
 

(4) 
нагеша-ратноджджвала-виграхая, сарддула-чармасука-дивя-теджасе 

сахасра-патропари саштхитая, варангадамукта-бхуджа-дваяя 
 

Отдавам почитания на Теб, с образ блестящо просияващ 
От скъпоценностите на змийския цар Ананта-дева озарен 

Облечен в тигрова кожа, божествени енергии Ти притежаваш 
Насред хилядолистен лотос Ти седиш в сияйни гривни украсен 

 
(5) 

су-нупураранджита-пада-падма-карат-судха-бхтя-сукха-прадая 
вичитра-ратнаугха-вибхуитая, преманам евадя харау видхехи 

 
Покланям се на Теб, който щастие на слугите си даряваш 
С нектара ален от нозете Свои като лотоси ги напояваш 
На глезените ти звънят камбанки, цял в бисери си украсен 

О, моля те, любов към Шри Хари дари ми в този ден 
 

(6) 
шри-рама говинда мукунда сауре, шри-кришна нараяна васудева 

итй ади-намамрита пана-матта-брингадхипаякхила-духкха-хантре 
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„О, Рама! Говинда! Мукунда! Саури! 
Шри Кришна! Нараяна! Васудева!” 

На Теб отдавам почитания, любимия на Гаури, 
Шри Шива, повелителят на всички деви 

И предани, които като пчелички зажаднели 
Нектарът вкусват в имената на Хари  

И винаги напълно от това удовлетворени 
От мъките им не остават и следи дори 

 
(7) 

шри-нарададяих сатата сугопя-джигяситаясу вара-прадая 
тебхйо харер бхакти-сукха-прадая, шивая сарвва-гураве намах 

 
Поднасям почтителните си поклони на Тебе, Шри Шива 

Комуто Нарада и други мъдреци задават поверителни въпроси 
Който с благодатта си ги обсипваш и правиш ги щастливи 

Дарявайки Хари-бхакти на всеки, който за милостта ти проси 
Понеже всекиму благословия даваш, само щом те е попитал 

Ти затова на всички си духовният учител 
 

(8) 
шри-гаури-нетротсава-мангалая, тат-прана-натхая раса-прадая 
сада самуткантха-говинда-лила-гана-правиная намо 'сту тубхям 

 
Поднасям почитания на Теб, който си фестивала 

Благоприятен и щастлив за погледа на нежната Парвати 
Която своя скъп живот на Тебе е отдала 

Ти, който преданите си даряваш с всички раси 
И пламенно възпяваш дорде го има това творение 
Песни, възславящи Говинда и Неговите забавления 
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Ганга-джаламала 

(Молитви към свещената река Ганга) 

От Калки Пурана  

 
Стихове 1-2 

шаунака риши увача 
хе сута сарвадхармагя 
яттвая катхитам пура 
гангам стутва самаята 
мунаях калки саннидхим 
ставам там вада гангаяха 
сарвапапа пранашанам 

мохагхнам шубхадам бхактя 
шринватам патхатамиха   

 
Шаунака Риши рече: О най-изтъкнат познавач на принципите религиозни 

О,  Свами Сута, чуй молбата ни отправена към тебе най-сериозно 
Ти спомена, че за да видят Калки се отправиха към Него мъдреците 
След като отдадоха молитви на реката Ганга потопени във водите 

Ний бихме искали сега да чуем тез молитви към божествената майка Ганг 
Които, ако бъдат слушани и пяти с вяра, носят на човек живот от най-висш ранг 
Изпълнен с всеблагоприятност, а греховните реакции напълно биват отстранени 
Такива люде благородни в крайна сметка стават от самсара в бъдеще освободени 

 
Стих 3 

сута увача 
шринудхвамришаях сарве 
гангаставам ануттамам 
шокамохахарам пумсам 
ришибхих парикирттитам 

 
Сута Госвами каза: О, мои скъпи мъдреци, 
Моля ви, да рецитирам чуйте ме с внимание 

Молитвите, поднесени на Ганга Деви от людете свети 
Пречистващи от всяка скръб или страдание 

 
Стих 4 

ришая учуху 
иям суратарангини бхавана варидхестарини 

стута харипадамбуджад упагата джагатсамсадаха 
сумеру шикхара амра прияджала малакшалини 
прасаннавадана шубха бхавабхаяся видравини 
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Святата Ганг от райските планети слиза - тъй рекоха събралите се мъдреци - 

От необятния океан на материалната природа душите в плен на мая да освободи 
От лотосовите нозе на Бог Хари извира тя и славата й е навред безмерна 
На нейните води се наслаждават девите и ангели, живеещи на връх Сумеру 
Като се къпе в нея грешникът безстрашно преодолява своите грехове безчет 

А като удовлетворява Ганга Деви страхът от бъдещо прераждане у него е отнет 
             

Стих 5 
бхагиратхам атхануга суракаримдра дарпапаха 
махешамукута прабха гириширах патакасита 

сурасуранарорагаир аджабхавачютаих самстута 
вимукти пхалашалини калуша нашини раджате 

 
Тази свята река следва стъпките на цар Бхагиратха 

Заради нея изгуби гордостта си слонът на Индра, Аиравата 
Тя короната на Махадева с блясъка си прави по-красива 

И като бяло знаме озарява хималайските планини 
Нея възхваляват всички – Брахма, Вишну, Шива, 
Ангели, демони, човешки същества или змии 

Тя унищожава греховете без следа от изкупление 
И дарява тъй бленуваното волно избавление 

 
Стих 6 

питамаха камандалу прабхава муктивиджалата 
шрути смрити ганастута двиджакула балаврита 
сумеру шикхарабхида нипатита трилокаврита 
судхарма пхалашалини сукхапалашини раджате  

 
От съд с вода (камандалу) на изначалния творец Брахма, 

Извира тя далеч назад в епохите от древността 
На преданото служене е тя увивното растение, 
Поникнало от семето на крайното освобождение 

От много брахмани заобиколена, притежаващи завидни достояния 
Които рецитират във възхвала нейна части от разкритите писания 

На връх Сумеру тя се спусна и оттам се лее в трите свята 
Религиозността е неин плод, а щастието са й листата 

 
Стих 7 

чарад вихагамалини сагара вамша муктипрада  
муниндра вара нандини дивимата ча мандакини 
сада дуританашини вимала вари самдаршана 

пранама гуна кирттанадишу джагатсу самраджате   
 

Водите й чисти просто като съзерцава, 
Като възпява славата й и поднася й поклони 
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От планини от грехове човекът се освобождава, 
Приемайки на бреговете й свети подслона 

Досущ като птица волна, плаваща по нейните води, 
Живеейки от милостта й, която синовете на Сагар освободи 

На мъдреца Джахну тя е божествената дъщеря 
Под името Мандакини я знаят ангелите в райската земя 

 
Стих 8 

махабхидха сутангана химагириша кутастхани 
сапхенаджалахасини сита марала санчарини 
чалаллахара саткара вара сароджа маладхара 
расолласита гамини джаладхи камини раджате 

 
На цар Шантану стана тя любимата царица  
А върховете в Хималаите са нейните гърди 
Усмивката й грее сред разпенената й водица 
А нейните движения са бели, грациозни лебеди 

Вълните са ръцете й, а цъфналите лотосови цветя 
Са цветният гирлянд, окичил нейната изтънчена снага 

По този начин в радостно и бодро настроение 
Пътува тя към своето финално местоназначение 

 
Стих 9 

квачит калакаласвана квачид дхираядоганаха 
квачин муниганаих стута квачид ананта сампуджита 
квачид рави кароджвала квачид удагра патакула 

качидж джана вигахита джаяти бхишмамата сати 
 

Нейде по бреговете й молитви пеят дивни мъдреци 
Другаде Ананта Върховния Бог обожава, 

Нейде играят крокодили, другаде слънце по водите й блести 
Нейде вълна подир вълна грохотен шум издава 
Нейде люде се къпят във водата й лъчиста 
Слава! Слава на майката на Бхишма чиста! 

 
Стих 10 

са ева кушало джанах пранаматиха бхагиратхим 
са ева тапасам нидхирджапати джахнавим адарат 
са ева пурушоттамах смарати садху мандакини 
са ева виджайи прабхух суратарангиним севате 

 
Всеки, който с почит обожава майка Ганга е благословен 

Велик аскет е този, който с вяра имената й възпява  
От всички най-добър е този, който в медитация е потопен 
А този, който служи й, навред и винаги ще побеждава 
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Стих 11 
бхавамала джалачитам кхага шригала минакшатам 
чалалла хари лолитам ручира тира джамбалитам 

када ниджавапур муда суранаро рагаих самстуто’пяхам 
триптхагамини прияматива пашямяхо 

 
О Ганга! Ти, която течеш на воля в трите свята! 

Кога ли аз ще видя своето тленно тяло 
Подмятано и носено от вълните на водата твоя свята 

Оглозгано от птици, зверове и риби цяло? 
Кога ли щом съзрат ме божествата в този вид 

Ще ме възславят с глас, с почит пропит 
             

Стих 12 
тваттире васатим тавамаладжаласнанам тава прекшанам 
тваннама смаранам тава даякатха самлапанам паванам 
ганге ме тава севанаика нипуно’пянандитас чадритаха 

стутва твадгатапатако бхуви када шантас чаришямяхам 
 

О, свещена река, кога по бреговете твои ще живея 
Кога ще се къпя в чистите ти, изумрудени води 

Кога святото ти име със възторг в сърцето си ще пея 
Кога ще дискутирам твойто появяване и дейности 
Кога ще се заема с твое обожание и преклонение  

И по света ще бродя, пеейки за славата ти с радостно вълнение 
              

Стих 13 
итйетад ришибих проктам 
гангаставам ануттамам 
сваргям яшасям аюшям 
патханат шраванадапи 

 
Тези молитви благотворни като слуша или пее 
Поднесени на Ганга от великите мъдреци 

В духовното небе човек ще заживее, 
А земния си път и слава ще увеличи 

 
Стих 14 

сарвапапахарам пумсам 
балам аюр виварддханам 
пратар мадхяхна саяхне 
гангасаннидхята бхавет 

 
Тези молитви който слуша или рецитира  
По пладне, рано сутрин или вечерта 
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На Ганга-деви милостивото общуване намира 
И слага край на резултатите от злото и греха  

Нараства силата и на живота негов продължителността 
Сдобива се със дивна слава, неугасваща във вечността 

 
Стих 15 

итйетад бхаргавакхянам 
шукадеван мая шрутам 

патхитам шравитам чатра 
пуням дханям яшаскарам 

 
От Шукадев Госвами тези молитви аз дочух 

Който ги рецитира с почит или чуе ги с изострен слух 
Ще си спечели купища заслуги най-благочестиви 

А сиянието на благоденствието и славата му няма да изстива 
 
 

 

Ямунащакам 

(Молитва река Ямуна да бъде спасена  
и нейните чисти води отново да потекат на Земята) 

от Хита Харивамша Госвами 

(1) 
враджаадхирааджа-нанданаамбудабху-гаатра чханданаа 
нулепа-гандха-ваахиниим бхаваадхи-бииджа-даахиниим 
джагат-трайе яшасвиниим ласат-судхаа-паясвиниим 
бхадже калинда-нандиним дуранта-моха-бханджиниим 

 
Обожавам скъпата дъщеря на Калинда, река Ямуна, богинята Калинди 

Която с чистотата си разпръсква безкрай илюзии привидни 
С  водите си тя носи аромат божествен на паста от сандал 

С която е намазал крайниците си тъмноликият Шри Нандалал 
Тя семето изгаря на безбрежния океан на страшната самсара 

Известна в трите свята тя сияе и на безсмъртието тече с нектара 
 

(2) 
расаика-сима-раадхикаа-падаабджа-бхакти-саадхикаам 
тад-анга-раага-пинджара-прабхаата-пунджа-манджулам 
сварочишаати-манджулаам критааджанаадхиганджанаам 
бхадже калинда-нандиниим дуранта-моха-бханджииним 
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Обожавам Ямуна, щерката на слънцето лъчисто, 

Чиято преданост към нозете на Шри Радхика е толкоз чиста! 
Окъпе ли се в нея, Радхика блести в златист елей 
Като че сиянието слънчево се отразява в Ней 
Ямуна с такова лъчезарие Радхика дарява 

Което блясъка на кремовете Й след къпането надминава 
 

(3) 
враджендра-сунуу-раадхикаа хридей прапуурямардайоор 

маха-расаабдхи-пуурайор иваатитиивра-вегатах 
бахи самуччхалааннава-правааха-руупиниим ахам 

бхадже калинда-нандиниим дуранта-моха-бханджиниим 
 

Ямуна е поток преливащ, който се излъчва от сърцата 
На сина на Нанда и на Вришабхану дъщерята 

Тази Ямуна обожавам, що с освобождение дарява 
От привързаността, страдания която причинява 

На нея почитания отдавам, на дъщерята на Калинда 
Която скъпа е на Богът на Вселената, Говинда 

 
(4) 

вичитра-ратна-баддха-сат-таддаа-двая-шрийоджджвалам 
вичитра-хамса-сарасадй-ананта-пакши-санкулам 
вичитра-миина-мекхалам критати-дина-палитам 

бхадже калинда-нандиним дуранта-моха-бханджиниим 
 

Бреговете й са украсени с лебеди, жерави и други дивни птици 
Сякаш нагиздена е с пъстроцветни скъпоценни огърлици 

От риби всякакви преливат нейните води 
Подслон дарява всекиму, който я приближи 
На река Калинди се покланям всеотдайно 
Тя илюзията руши, привидно тъй безкрайна 

 
(5) 

вахантикаам шриям харер мудаа-крипаа-сваруупиниим 
вишуддха-бхактим уджджвалам паре расаатмикаам видух 
судхаа-шрутим тв алаукикиим пареша-варна-руупиниим 
бхадже калинда-нандиним дуранта-моха-бханджиниим 

 
Сиянието на святите Ямунини води 

Е същото като от тялото на Шри Хари 
Тя е директно проявление на милостта 

И въплъщава преданото служене със привкуса на любовта 
Великите мъдреци величието й добре познават 
И затова велика предана на Бога я назовават 
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Водите й досущ като река от течащ нектар 
Тя е същата на цвят като Бог Шямасундар 
Тази скъпа щерка на Калинда обожавам 
Която мигом всичките илюзии прекратява 

 
(6) 

сурендра-вринда-вандитаам расад адхиштхите ване 
садопалаабдха-маадхаваадбхутаика-сад расонмадаам 

атива вихвалам ивоччалат-наранга-дор-латаам 
бхадже калинда-нандиним дуранта-моха-бханджииним 

 
Боговете, начело с Брахма, Ямуна обожават, 
А тя е възхитена от любовта на Радхе-Шям 
И решена завинаги наоколо Им да остава 
Тече тя и до днес във Шри Вриндаван Дхам 

На сладкия нектар на Шямасундара се наслаждава 
Ала е цяла във вълни от безпокоен свян 
С тях тя основите на илюзията подкопава 

На дъщерята на Калинда аз покланям се в пранам 
 

(7) 
прапхулла-панкаджананаам ласан-навотпалекшанаам 
ратханга-нама-югмака-станим удара-хамсакам 

нитамба-чару-родхасам харех приям расоджджвалам 
бхадже калинда-нандиним дуранта-моха-бхаджииним 

 
Ямуна деви има лик и поглед разцъфтял лотосов цвят 
Тя скъпа е на Бог Хари, а нейното сияние е с аромат 
На преданост любовна към нозете на Шри Кришна 
Обожавам нея, изличаваща илюзията предишна 

 
(8) 

самаста-веда-мастакаир агамя-ваибхаваач садаа 
махаа-мунииндра-наарадаадибхих садаива бхаавитаам 
атуля-паамараир апи шритаампумартха-саарадаам 

бхадже калинда-нандиниим дуранта-моха-бханджиниим 
 

Дори Упанишадите не разбират нейната дивна слава 
Мъдреците, начело с Нарада, стремят се винаги в ума им да остава 

Всеки, който търси нейния подслон в смирено настроение 
Сдобива се с добродетел, благоденствие, наслада и освобождение 

Река Ямуна от илюзии безчет по милостта си ни спасява 
Нея, дъщерята на Калинда, душата ми с възхита обожава 
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Даларера Гита  

(Песента на посредника) 

от „ Ваишнава Сиддханта Мала” на Шрила Бхактивинода Тхакура 

 
боро сукхер кхабор гай 

сурабхи кунджете намер хат кхуле'че / кхода нитай 
 

В местността Сурабхи Кунджа на Шри Навадвипа Дхам 
Отвори се пазарище на Божиите свети имена 
И негов собственик е сам Бог Нитянанда Рам 
Със най-голямо щастие аз пея тези новини сега 

 
боро моджар катха тай 

шраддха-мулйе шуддха-нама сей хатете бикай 
 

Какви удивителни неща се случват на пазара! 
Блаженството се лее, но още повече то става 

Единствено на цената на твоята вяра 
Нитянанда чистото свято име продава 

 
джата бхакта-бринда баси' 

адхикари декхе' нама беччхе даро каси' 
 

Съзирайки събралите се жадни предани 
Строени да закупят Името нетърпеливо чакащи, 

Бог Нитянанда най-напред изпитва всички по реда им, 
За да направи Той проверка на съответните им качества; 
А сетне им продава щедро Името във Своята нама-хатта, 
Като се пазари при сделката със всеки поотделно за цената 

 

джади нама кинбе, бхай 
амар санге чало, махаджанер каче джай 

 
О приятелю, мой скъпи бхай! 

Желаеш ли туй чисто свято име със копнеж напъпил 
Ела със мен тогава при Нитай 

Защото към Него съм се аз запътил 
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туми кинбе кришна-нама 
дастури лоибо ами, пурна ха'бе кама 

 
Така и ти ще придобиеш най-накрая 
Чистото свято име в свое притежание 

Ще взема аз дължимото за моя принос, зная 
И тъй на трима ни ще се изпълни това желание 

 
боро доял нитянанда 

шраддха-матра ло’йе ден парама-ананда 
 

Виж колко милостив е нашият Нитай! 
Иска да дадем само своята вяра 
В светите Божии имена, а с най- 
Голямото блаженство отговаря 

 
ек-бар декхле чакше джал 

'гаура' боле' нитай ден сакала шамбал 
 

Ако Нитай види в нечии очи 
Да избликват от любов сълзи 

Щом на Гоура имената тоз човек възпява 
Нитай незабавно помощ му осигурява 

Всъщност, с всичките небесни достояния 
Нитай го дарява, щом прославя Шри Чайтания 

 

ден шуддха кришна-шикша 
джати, дхана, видя, бала на коре апекша 

 
На такъв човек дава Нитай разбиране 
за чистите учения на Кришна-лила 

Милост Той дарява му без капка взиране 
в произход, знание, богатство или сила 

 

амани чаде мая-джал 
грихе тхако, бане тхако, на тхаке джанджал 

 
Сега, приятели скъпи, изоставете моля 

примките на мая, оплитащи душата във неволя 
Ако сте семейни, останете си просто у дома 

Ако сте отшелници, живейте мирно в близката гора 
Каквото и да изберете, вече никога като преди 

Не ще ви сполетяват никакви беди 
 

ар наико калир бхой 
ачандале ден нама нитай доямой 
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Нека не се боиме, братя, вече 

От страшната епоха на свади и кавги 
Святото име във нектар потече 

Най-милостивият Нитай дойде и го разпространи 
Раздавайки го на теб, на мен, на всеки 

Дори на най-пропадналия сред окаяници клети 
 

бхактивинода даки' кой 
нитай-чарана бина ар нахи ашрой 

 
Бхактивинода на висок глас провъзгласи на всички 

„Лотосовите нозе на Нитянанда са подслона ни едничък!” 
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Нагара Киртана 
(Ода на радостта) 

от Шрила Бхактивинода Тхакура 

(1) 
надия-годруме нитянанда махаджана 
патияче нам-хатта дживера карана 

 
В земите на Надия, на остров Годрума 

Бог Нитянанда ни остави без ума и дума! 
Той отвори на Святото Име пазара 

Пропадналите да избави от илюзията стара 
 

(2) 
(шраддхаван джан хе, шраддхаван джан хе) 

прабхура агяй, бхаи, маги еи бхикша 
боло `кришна,’ бхаджо кришна, коро кришна-шикша 

 
„О, искрени люде! О, хора на вярата! О, братя! 

По поръчение на Бог Гоуранга аз моля ви със сламка във устата 
Възпявайте Кришна и Него само обожавайте 
И знанието за Кришна на другите предавайте” 

 
(3) 

апарадха-шуня хо’йе лохо кришна-нам 
кришна мата, кришна пита, кришна дхана-пран 

 
Без оскърбления и с бдително внимание 
Нека приемем светите имена на Кришна 
Кришна майка, баща, сестра и брат ни е 

И на живота ни съкровищницата най-скришна 
 

(4) 
кришнера самсара коро чади’ аначар 

дживе доя, кришна-нам—сарва-дхарма-сар 
 

Всички грехове веднъж завинаги изостави 
И изпълнявай задълженията си в връзка с Кришна ти 

Да проявяваш състрадание към другите души 
И да възпяваш силно Божиите имена свети 
Това е същината на религията в този свят 

Това ще те направи истински щастлив, богат 
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Шри Нитянандащака 
(Осем молитви във възхвала на Бог Нитянанда) 

от Шрила Вриндавана даса Тхакура 

(Поетичен превод, вдъхновен от прозренията 
на Шрила Гоур Говинда Свами) 

Стих 1 

сарач-чандра-бхрантим спхурад-амала-кантим гаджа-гатим 
хари-премонматтам дхрита-парама-саттвам смита-мукхам 

садагхурнан-нетрам кара-калита-ветрам кали-бхидам 
бхадже нитянандам бхаджана-тару-кандам ниравадхи 

Лицето на Шри Нитянанда е по-красиво и охлаждащо от есенна луна 
Сиянието, с което тялото Му се обгражда, е изпълнено с върховна красота 

Като на полудял слон са движенията Му, опиянен от сладостта на кришна-према 
В която винаги е потопен, снагата Му напълно чиста цялата от дух е изградена 

Ликът Му е усмихнат винаги, очите Му са неспокойни и непостоянни 
въртят се, хвърляйки насам-натам към всички погледи трансцедентални 

В ръката си държи сияйна пръчка, с която нашите реакции във Кали юга Той унищожава 
Подслона Негов търсим и плачем ний за милостта на Нитянанда, тъй като си заслужава 
Понеже Той е в основата на любовта и преданото служене към Бог Гоуранга-Кришна 
Обожавам аз Бог Нитянанда - самото семе, а и коренът на кришна-бхакти-врикша. 

Стих 2 

расанам агарам сваджана-гана-сарвасвам атулам 
тадияйка-прана-прамита-васудха-джахнава-патим 
сада-премонмадам парам авидитам манда-манасам 

бхадже нитянандам бхаджана-тару-кандам ниравадхи 

Шри Нитянанда на трансцедентална сладост извор е неизтощим 
На преданоотдадените Си Той е животът и душата 
Въобще на всекиго Нитай е скъп и несравним 

Е Той с никого другиго във трите свята 
На Васудха и Джахнава Той е съпруг любим интимен 

И винаги е пиян и луд в екстаза див на любовта 
По сладкото, преливащо от кришна-према свято име 
Неразпознат е Той за злонамерените люде по света 
На Бог Нитянанда обожание отдавам аз покорен 

На чудното дърво на обичта към Кришна Той е самият корен! 
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Стих 3 

сачи-суну-прештхам никхила-джагад-ищам сукха-маям 
калау маджджадж-дживоддхарана-караноддама-карунам 
харер акхянад ва бхава-джаладхи-гарвоннати-харам 
бхадже нитянандам бхаджана-тару-кандам ниравадхи 

Безкрайно скъп е на Шриман Гоуранга Неговият брат божествен Нитянанда 
Той винаги зает е със добри дела за благото на цялата брахманда (вселена) 

Той е винаги върховно всеблажен и въплъщава 
Върховно щастие, блаженство и наслада 

Той идва в този материален свят в епохата на Кали 
За да избави грешните човеци, паднали по-ниско от чакали 

Милостта Му безгранична пред никакви препятствия не спира 
Съвместното възпяване на нама-санкиртана Той пропагандира 

И тъй унищожава гордостта Той на океана на самсара страшен и безкраен 
На коренът на преданото служене, Бог Нитянанда, аз правя бхаджан всеотдаен 

Стих 4 

айе бхратар нинам кали-калушинам ким ну бхувита 
татха праяшчиттам рачая яд-анаясата име 

вриджанти твам иттхам саха бхагавата мантраяти йо 
бхадже нитянандам бхаджана-тару-кандам ниравадхи 

Бог Нитянанда казва на Шриман Махапрабху: „О братко скъпи, 
Какво ще стане с клетите пропаднали души, що в Кали-юга като в океан се къпят? 

Какво ще стане с тях, ако със милостта Си Ти не ги облееш 
И не им дариш любов към Кришна, за която в облика на предан сам копнееш, 

Посочвайки им пътя към тяхното избавление, 
По който ще достигнат Твоите нозе те без съмнение.” 

Така безспир говори състрадателният Нитянанда на Нимай 
Поднасям обожание в нозете - корени на любовта – на милостивия Нитай! 

Стих 5 

ятештхам ре бхратах куру хари-хари-дхванам анишам 
рато вах самсарамбудхи-тарана-дайо майи лагет 
идам баху-спхотаир атати ратаян ях пратигрихам 

бхадже нитянандам бхаджана-тару-кандам ниравадхи 

Пред прага на всяка врата моли се Бог Нитянанда със допрени длани 
„О мои скъпи братя, моля ви да се заемете с възпяване на хари-дхвани 
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Прославяйте светите имена на Бог Хари и ако правите това ви обещавам 
Че много лесно ще преплувате океана на самсара.” Затова аз обожавам 
Бог Нитянанда Рама, коренът на преданото служене във трите свята, 

Чиято милост висша разпростира се без граници във Необята. 

Стих 6 

балат самсарамбхонидхи-харана-кумхходбхавам ахо 
сатам шреях-синдхуннати-кумуда-бандхум самудитам 
кхала-шрени-спхурджит-тимира-хара-суря-прабхам ахам 
бхадже нитянандам бхаджана-тару-кандам ниравадхи 

Както Агастя Муни, гребвайки със шепа, целия океан пресуши 
Така и Нитай дръзко и енергично океана на тлението сам изпи 
Изгря Той като най-дивната пълна луна красив, сияен и засмян 

И за благото на душите предизвика прилив у изпълнения с милост океан 
На най-пропадналите люде с лекота Той греховете изличава 
На преданите е много скъп и техен благодетел винаги остава 

За невежите, потънали в порок и мрак, Нитянанда като слънце грее 
В обожание пред Него – корена на предаността – душата ми благоговее. 

Стих 7 

натантам гаянтам харим анувадантам патхи патхи 
враджантам пашянтам свам апи на даянтам джану-ганам 
пракурвантам сантам са-каруна-дриг-антам пракаланад 
бхадже нитянандам бхаджана-тару-кандам ниравадхи 

Той винаги танцува и постоянно мантрува 
В санкиртана възпява имената на Хари 

По улиците странства, в градове, села и графства 
Отдадените Си със милостивия Си поглед да дари 
На този Бог Нитянанда, потопен завинаги в ананда 

Отдавам обожание аз през деня, нощта и ранните зори 

Стих 8 

су-бибранам бхратух кара-сарасиджам комалатарам 
митхо вактралокочхалиту-парамананда-хридаям 

бхрамантам мадхуряир ахаха мадаянтам пура-джанам 
бхадже нитянандам бхаджана-тару-кандам ниравадхи 

Той върви с Гоуранга редом, хванал нежната Му като лотос длан 
И гледа Го щастлив в лицето лунно, потънал във екстазен свян 
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Нимай на взора Му отвръща, в прекрасния Му като месечина лик се взира 
И тъй сърцата и на двамата в неземно щастие едва не спират 

Нитай със красотата си божествена до лудост людете навред опиянява 
В нозете Му – убежища на любовта – сърцето ми завинаги остава. 

Стих 9 

расанам адхарам расика-вара-сад-ваишнава-дханам 
расагарам сарам патита-тати-тарам смаранатаха 
парам нитянандащакам идум апурвам патхати ях 

тад-ангхри-двандвабджам спхурату нитарам тася хридайе 

Шрила Вриндаван даса Тхакура ни уверява 
Че всеки, който с вяра прочете или възпява 

Тез осем шлоки във възхвала на Шри Нитянанда Рая 
От гледката на лотосовите нозе на Нитай ще се смая 

Тез осем стиха в себе си съдържат същността на бхакти-раса 
Те са животът и душата на преданотдадените висша класа 

Бог Нитянанда е душата на планетите и световете във безбройните вселени 
И просто като помнят името Му греховете на злосторниците са унищожени 
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Шриман Нитянанда Двадашакам 

(Дванадесет молитви, 
разкриващи онтологичната позиция на Бог Нитянанда) 

от Бхакти Ракшак Шридхара Махарадж 

Стих 1  
 

йо 'нанто 'нанта-вактраир ниравадхи хари-самкиртанам самвидхатте  
йо ва дхатте дхаритрим шираси ниравадхи кшудра-дхули канева  
ях шешас-чатра-шаясана-васана-видхаих севате те яд-артхах 

шри-нитянанда-чандрам бхаджа бхаджа сататам гаура-кришна-прадам там 
 

О, сърце мое, моля те, завинаги с любов служи 
В нозете като лотоси най-нежни и прекрасни 

На Нитянандачандра, който Бог Гоуранга ни дари 
В облика на Ананта Шеша Той произнася ясно 

Харинама-киртана безкрай със Своите безчет усти 
Лежейки всред небесното пространство необятно 
Като прашинка на главата Си земята Той държи 
И служи в обожание най-пламенно и страстно 
На Своя скъп, единствен Бог Кришна, Хари 

Превръщайки се в слънчобран, в одежди и в частност 
В ложе, на което Богът за почивка да се настани 

 

Стих 2  
 

амшаир ях кширашайи сакала бхуванапах сарва дживантарастхо 
йо ва гарбходашайи даша-шата-вадано веда-суктаир вигитах  

брамандашеша гарбха пракрити-пати-патир джива-сангхашраянгах  
шри-нитянанда-чандрам бхаджа бхаджа сататам гаура-кришна прадам там 

 
О, мое сърце, моля те вечно служи на Шри Нитянанда, 

Който ни отвежда при и дарява с Гоура-Кришна 
Той поддържа цяла гигантската брахманда 

В Своята експанзия като Кширодакашайи Вишну, 
Обитаващ сърцата на всички живи същества 

Ведическите химни прославят Неговите качества 
Той е известен като Вишну от океана Гарбходака 

Със хиляди и хиляди глави, в Който безброй вселени чакат 
Да бъдат проявени, и всички те във Него са установени 

Той е и Свръхдушата - на материалната природа Повелител 
На цялото множество от живи същества върховната обител 
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Стих 3  
ясямшо вюха-мадхйе виласати парама вйомни самкаршанакхя  
атанван шуддха-саттвам никхила хари-сукхам четанам лилая ча  
дживаханкара бхаваспада ити катхитах кутрачидж-дживавад ях 

шри-нитянанда-чандрам бхаджа бхаджа сататам гаура-кришна прадам там 
 

Моля те, вечно отдавай божествено служене в лотосовите нозе 
На онзи, който Гоура-Кришна ни дарява, о мое сърце 
В трансцеденталната Ваикунтха, духовното небе 

Шри Нитянандачандра формата на Санкаршана взе 
В чийто облик Той кара екстазът на Хари все да расте 

В божествените Му забавления в сфера от най-чисто битие 
В дживите Той съществува под формата на темперамент индивидуален 

И понякога за най-обикновена джива се представя, макар всъщност да е уникален 
 

Стих 4  
 

ясчади вюха-мадхйе прабхавати сагано мула-санкаршанакхьо  
двараватям тад-урдхе мадхупури васати прабхавакхьо виласах  
сарвамширама-нама враджапури рамате сануджо ях сварупе 

шри-нитянанда-чандрам бхаджа бхаджа сататам гаура-кришна прадам там 
 

О, сърце мое! Нека обожаваме Шри Нитянандачандра, великата личност, 
Която ни дарява с общуването на Шри Гоуранга Кришна 

Със целия си блясък и великолепие във Дварака и Мадхупури управлява 
И като Санкаршана заедно с придружителите си на тез места се забавлява 
Във Враджапури, Шри Вриндаван Дхам, Той е известен като Баларама 

Във весели игри прекарва времето си там с по-малкия си брат, на име Шяма 
 

Стих 5  
 

шри-кришна према намапарама сукха-маях ко’пячинтях падартхо 
яд гандхат саджджанаугха нигама бахуматам мокшам апякшипанти  

кайваляишваря сева прадагана ити ясянгатах премадатух 
шри-нитянанда-чандрам бхаджа бхаджа сататам гаура-кришна прадам там 

 
Нека заедно да обожаваме Шри Нитянандачандра, о мое сърце 
Който общуване с Гоурангадева, Кришна, е способен да даде 
Божествена любов най-чиста Нитянанда всекиму раздава 

А тази вълнуваща с щастлив екстаз любов по качеството си е такава 
Че доловят ли само полъх от аромата й пленителен дори 

Изоставят със ненавист копнежа по освобождението чистите светци 
И не желаят те с върховния Брахман едно да стават 
А аватарите, които във Ваикунтха служене даряват 
В настроение на почит величествена и благоговение 
Са просто разширения на Неговите разширения 
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Стих 6  
 

йо балйе лилаяиках парама-мадхурая чаикачакранагарйям  
мата-питрор джананам aтха ниджа-сухридам хладаямш читта-чакрам  
тиртхан вабхрама сарвванупахрита джанако нясина прартхиташ ча   

шри-нитянанда-чандрам бхаджа бхаджа сататам гаура-кришна прадам там 
 

О, мое скъпо сърце! Моля те, завинаги служи без мотивация излишна 
На лотосовите нозе на славния даряващ всички ни със Гаура-Кришна - 

Шри Нитянандачандра, който във селцето Екачакра като мъничко момче 
Донесе радост най-голяма на родителите си, приятелите си, роднините и всички въобще 
Със Своите детски забавления очарователни, а сетне се отправи Той на поклонение 

Из святите места на Индия като слуга покорен на отшелника, приел живот на отречение 
 

Стих 7 
 

бхрамам бхраман ча тиртхан яти-мукута-мани мадхавендра прасангат  
лабдхолласах пратикшя пракатита чаритам гаурадхамаджагама  

шри-гаурах шринивасадибхир апи ямава-палайе нанданася 
шри-нитянанда-чандрам бхаджа бхаджа сататам гаура-кришна прадам там 

 
Сърце мое, нека вечно служим в нозете на този Нитянанда тъй прекрасен 

Даряващ във великодушието Си Гоура-Кришна, щедър и изящен 
С Мадхавендра Пури, най-съвършения санняси, скитайки по светите места 

С щастие неземно се препълни на Нитянанда чистата душа 
И сладостта от общуването с него тъй опитал 

Пристигна Той в Навадвип, на Гоура святата обител 
Оставайки в дома на Нанданаачария скрит 

Изчака Той Гоуранга сам да Го намери упорит 
Дойде там Гоура с бхактите Си, водени от Шринивас 

И кой могъл би да опише бликналия в срещата екстаз!? 
 

Стих 8  
 

праптагьо гаура-чандрад акхира джана ганоддхара нама прадане 
ях прапя двау сурапау кали калуша-хатау бхратарау брахма-дайтяау 
гадха-према пракашаих крита-нидхира-вапуш чапи тав-уджджахара 

шри-нитянанда-чандрам бхаджа бхаджа сататам гаура-кришна прадам там 
 

Мое сърце, моля те постоянно в служене божествено се ти отдавай 
На Нитянандачандра, който милостиво Гаура-Кришна ни дарява 

От Гоурачандра Той получи наставление трансцедентално и върховно 
Всички души да освободи като дари ги със божествена любов духовна 

Посредством харинам-санкиртана във тази Кали Юга – 
По деградирала от нея сред епохите не се намира друга 

Чрез Своята дълбока, състрадателна любов Нитай освободи 
Онези двама паднали, пропили се приятели на брахмани дори 
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След като нападнали Го бяха и със камъни ранили, 
А раните от тялото Му дълго бяха в ален цвят кървили 

 
Стих 9  

 
сакшад гауро гананам шираси яд авадхутася каупиха-кхандам 
самдхартун чадидешасава явана вадху сприща-дрищо'пи вандях 
брахмадянам апити прабху-панхритаканам апи свеща-питхах 

шри-нитянанда-чандрам бхаджа бхаджа сататам гаура-кришна прадам там 
 

Моля те, винаги обожавай Нитянандачандра, сърце мое скъпо, 
Той ни дарява Гоура-Кришна, понеже милост във душата си е скътал 
Бог Гоуранга заръча на последователите Си всеки със себе си да има 

Парченце обожаемо на Нитянанда Прабху от каупина 
Защото макар порядките да престъпва и да държи се като луд 

По-чист не ще намериш никъде от Нитянанда Авадхут 
Дори да го видиш с пияна мюсюлманка под ръка 

Знай, Него обожават всички богове начело със Брахма 
А сред отдадените скъпи на Чайтанядев неоспорим 

Остава само Той най-скъп и най-любим 
 

Стих 10  
 

уддхартумгяна-кармадй-апахата-чантан гаура-чандро ядасау  
нясам критва ту мая мригам анусритван грахаян кришна-нама 

тач-чхайеванвадхават стхала-джала-гахане йо 'пи тасйеста-чештах  
шри-нитянанда-чандрам бхаджа бхаджа сататам гаура-кришна прадам там 

 
О, мое сърце! Моля те в служене божествено завинаги се ти отдай 

На този, който с Гоура Кришна ни дарява - луноликият и милостив Нитай 
Шри Гоурачандра своята санняса лила прояви 
Със цел специално личностите да освободи 

Които с логика изопачена бяха се от пътя отклонили 
В доктрините на експлоатацията и отречението се бяха подслонили 
Гоуранга всички ги накара да възпяват във екстаз светите имена 

А Нитянанда следваше Го с вяра при пътуванията по светите места, 
По хълмовете, долините, джунглите, реките 

Обожавайки Нитай сърдечните желания на Гоура ще удовлетворите! 
 

Стих 11  
 

шри-радха према-лубдхо диваса-нишитадасвада-маттаика лило  
гауро ян-чадидеша свапарикаравритам кришна нама-прадатум  
гауде 'вадхам дадау ях субхага-гана-дханам гаура-нама-пракамам 

шри-нитянанда-чандрам бхаджа бхаджа сататам гаура-кришна прадам там 
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О, мое скъпо сърце, моля те, отдай се в служене завинаги 
На Нитянандачандра, който Гоура-Кришна в щедростта Си ни дари 
Махапрабху вкусваше божествена любов и ден, и нощ, и нощ и ден 

В сърцето на Шримати Радхика от сладостта опиянен 
Поръча Той на Нитянанда: „Иди в Гаудадеша, Западен Бенгал, 

И раздай името на Кришна с нектарен вкус прелял!” 
Но вместо това Нитай обилно разпространяваше без срам 

Най-скъпоценното съкровище на истински отдадените – Гоура-нам 
 

Стих 12  
 

шри-радха кришна-лила раса-мадхура-судхасвада-шуддхаика-муртау  
гауре шраддхам дридхам бхо прабху-парикара-самрат праяччхадхаме 'смин  

уллангхянгхрим хи ясякхила-бхаджана-катха свапнавач чаива митхя 
шри-нитянанда-чандрам бхаджа бхаджа сататам гаура-кришна прадам там 

 
О скъпи Господи Шри Нитянанда Прабху, 

Император сред личните придружители на Махапрабху 
Моля Те дари таз паднала душа с дълбока и непоколебима вяра 
Във чистата, божествена, величествена фигура на Шри Гоура 

Въплъщение на сладкия нектар на забавленията на Радха Кришна 
Пренебрегвайки Твоите нозе и бхаджанът, и садханата се оказаха излишни 

Затова аз обожавам Теб сега със цялото си мъничко сърце 
Ти, който си способен да дариш на всеки на Гоуранга златните нозе 
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Преме Наяна Нитянанда 

(Любовта в погледа на Нитянанда) 

от Шрила Кришнадаса Кавираджа Госвами 

 

(1) 
преме гхурнита наяна пурнита чанчала мриду-гати-ниндитам 
вадана-мандала чанда нирамала вачана амрита-кхандитам 

асима гуна-гане тариле джага-джане мохе кахе куру ванчитам 
джаяти джая васу-джахнава-прия дехи ме сва-падантикам 

 
Очите Ти преливат от любов докато хвърляш погледи прикрити 

По-сладки от нектар са на лунното Ти лице страните 
Сияе то красиво и лъчисто като пълна месечина 

Във Тебе всички качества неземни като в извор има 
О прекрасни Прабху Нитянанда! На Васудха и Джахнава най-любим си Ти! 
Отново и отново във молитва Те възславям, подслон в нозете Си ми подари! 

 
(2) 

михира-мандала, шраване-кундала, ганда-мандале долитам 
кийе нирупама, малатира дама, анге анупама-шобхитам 

мадхура-мадху-маде матта мадхукара чару чаудике чумбитам 
джаяти джая васу-джахнава-прия дехи ме сва-падантикам 

 
Твоите обеци, искрящи като слънцето, 

Игриво се клатушкат по привлекателните Ти страни 
О Прабху! Полудели пчели жужат наоколо 

И пият меда от ароматния гирлянд от цветовете малати, 
Който украсява крайниците на Твоето трансцедентално тяло 
О Нитянанда Прабху, аз възхвалявам Те отново и изцяло 

На Васудха и Джахнава най-любим си Ти! 
Подслон в нозете Си ми подари! 

 
(3) 

аджануламбита баху-сувалита матта-карибара-ниндитам 
бхая бхая баки габхира дака-и кару даша-дика бхедитам 
амара киннара нага-нара-лока сарва-читта сударшитам 
джаяти джая васу-джахнава-прия дехи ме сва-падантикам 

 
Ръцете Ти изящни, Дългоръки 

Са по красиви от хобот на слон опиянен 
Гръмовният Ти глас отеква в десетте посоки: 

„Къде Си, братко? Братко, защо не Си със мен!” 
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Сърцата на всички същества от ада чак до рая 
Притегля хубостта неустоима Твоя, Нитянанда Рая 

На Васудха и Джахнава най-любим си Ти! 
Подслон в нозете Си ми подари! 

 
(4) 

кшане хухункрита лампха джхампха крита мегха ниндита-гарджитам 
симха-дамару кшина катитата нила-патта-васа-шобхитам 

со панху дхуни-тире сагхане дхаба-и чарана бхаре махи кампитам 
джаяти джая васу-джахнава-прия дехи ме сва-падантикам 

 
Понякога танцуваш във екстаз блажен 
И толкова мощно Ти спонтанно изрева, 
Че с вибрацията от този звук е победен 
На облаците тътена в лазурни небеса 

От талията тънка Твоя със красотата си искрящ, богат 
Надолу спуска се с два-три завоя копринен плат със синкав цвят 

Когато тичаш по брега на Ганга 
Земята трепне в ласката на Твоите нозе 
Възславям Теб отново, скъпи Нитянанда 

Ти, който любовта на Васудха и Джахнава превзе 
 

(5) 
абани-мандала преме бадала карала авадхаута дхабитам 
тапи дина хина таркика дурджана кеха на бхела банчитам 

шри-пада-паллава мадхура-мадхури бхаджата бхрамара-сукхапитам 
джаяти джая васу-джахнава-прия дехи ме сва-падантикам 

 
С дъждовни облаци екстаз вселената изцяло Ти заля 

Никой не може да избегне потопа на милостта Ти тъй обилен 
Бил той нещастен, беден, унизен, свадлив, порочен, затънал в всякаква беля 

Прекрасните Ти стъпала са нежни като млади листица и силен 
Е поривът на преданите като пчели нектара им да пият жадни 

О Нитянанда, любими на Васудха и Джахнава славни, 
Отново и отново и отново Те възпявам 
И за подслона на нозете Ти Те умолявам 

 
(6) 

о мани-манджира чару таралита мадхура мадхура сунадитам 
атула ратула югала пада-тала амала-камала-сураджитам 
теджия амара абани химакара нитаи-пада-накха шобхитам 
джаяти джая васу-джахнава-прия дехи ме сва-падантикам 

 
Звънчетата на Твоите глезени, във скъпоценности обсипани 

Се движат нежно и подрънкват сладко край петите Ти 
Стъпалата на несравнимо чистите и меките Ти лотосови нозе 
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Излъчват червеникаво сияние, наподобяващо красиви лотосови цветове  
Охлаждащите лъчи на пълната месечина напуснаха небесата, 
И сега сияят трепкащи от ноктите на пръстите Ти на краката 

О Нитянанда Прабху, аз отново и отново Те възславям с вдигнати ръце 
Любимият на Васудха и Джахнава си Ти - дари ме със подслон във Твоите нозе 

 
(7) 

янхара бхайе кали-бхуджага бхагала бхела сабхе харшитам 
апана-киране джану тимира наша-и таиче камала-сураджитам 
дурита-бхайе кшити абахи атура бхара тара кару нашитам 
джаяти джая васу-джахнава-прия дехи ме сва-падантикам 

 
Изплашена от Теб, злата змия на Кали побягна надалече 

И всеки в този свят благословен щастлив е вече 
Тъй както изгревът на слънцето пропъжда тъмнината 

И в животворния му досег разтварят се с копнеж цветята 
Така и Твоето появяване избавя ни на греховете от страха 

Дарявайки надежда и живот нов на измъчената майчица земя 
Превила се под бремето на толкова порок 

О Нитянанда, аз възпявам милостивия потоп 
Със който Ти, любими на Васудха и Джахнава, всички наводни 

И моля Те, в подслона на нозете Си ме приеми 
 

(8) 
ишата хаса-ите джхалаке дамини камини-гана мана мохитам 
со панху дхуни-тире на джани кара бхаве абани упаре гиритам 
бачана бала-ите адхара кампа-и баху тули кшане родитам 
джаяти джая васу-джахнава-прия дехи ме сва-падантикам 

 
На лотосовия Ти лик лека усмивка лъчиста 

Привлича всички красиви девойки с обич чиста 
Кой може да разбере екстатичните чувства, 

Които паднал на земята в безсъзнание Ти вкусваш? 
Устните Ти треперят и вдигнал Своите ръце 

Понякога Ти плачеш от емоциите в Твоето сърце 
О прекрасни Прабху Нитянанда! На Васудха и Джахнава най-любим си Ти! 
Отново и отново във молитва Те възславям, подслон в нозете Си ми подари! 
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Нитай Пада Камала 

(Лотосоногият Нитай) 

от Нароттама даса Тхакура 

 

(1) 
нитай-пада-камала, коти-чандра-сушитала 

дже чаяй джагата джурай 
хено нитай бине бхай, радха-кришна паите най 

дридха кори' дхаро нитаир пай 
 

Нозете на Нитай са лотосови езерни поляни 
В утехата на милион лунни лъчи обляни 
Жадуваш ли на щастието за светлия покой 
В нозете на Нитай се прислони, о братко мой! 
Не се ли приютиш в сенчестата им прохлада 

В мечти напразни се топиш по Кришна и по Радха 
Ако в Техния танц копнееш тръпнещ да се включиш 
Нозете на Нитай прегръщай милостта Му да получиш 

 
(2) 

се самбандха нахи джа'р, бритха джанма гело та'р 
сей пашу боро дурачар 

нитай на болило мукхе, маджило самсара-сукхе 
видя-куле ки корибе тар 

 
Всеки, който отношения с Бог Нитянанда никакви не е установил 
Трябва да е ясно, че живота си човешки стопроцентово е провалил 

Не човешко същество, а животно диво и необуздано 
Е тоз, що никога не е произнасял ни сега, нито по-рано 

Святото име на Нитянанда, което с всички съвършенства мигом го дарява 
И потопен в така нареченото материално щастие все тъй жалък си остава 

Как могат да са му от полза образованието и традициите семейни 
Щом от устните му не текат светите имена на Нитянанда тъй елейни? 

 
(3) 

аханкаре матта хоия, нитай-пада пасария 
асатйере сатя кори мани 

нитайер коруна хабе, брадже радха-кришна пабе 
дхаро нитай-чарана ду'кхани 
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Полудял по слава и престиж 

Повярвал, че си тялото си жалко 
„ Защо ми е Нитай притрябвал,” ти мълвиш, 

„Не ме вълнува Той дори най-малко!” 
Лъжовното за истина приемаш, 
А истинското считаш за лъжа 

Ала ако нозете на Нитай ти до сърцето си не вземеш 
Не ще получиш на Шри Радха-Кришна милостта 

 
(4) 

нитайер чарана сатя, танхара севака нитя 
нитай-пада сада коро аша 

нароттама боро дукхи, нитай море коро сукхи 
ракхо ранга-чаранера паша 

 
На Нитянанда лотосовите нозе илюзия не са 
Те истина са и трансцедентална същина 

И всеки, който в служене на Него със любов е ангажиран 
Е също тъй трансцедентален и илюзията презира 
Затова опитай винаги да бъдеш близо до нозете 

На Нитянанда, който скъп е на сърцето 
На Нароттама даса, който в океан се дави от злочестини 

И моли се, и чака Шри Нитай да го ощастливи... 
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Лаласамайи Прартхана  

(Безнадеждна скръб и непосилен копнеж по съвършенство) 

от Нароттама даса Тхакура  

(1)  
‘гауранга’ болите хабе пулака-ш́арира 
‘хари хари’ болите наяне ба’бе нира 

 
Кога снагата ми ще потрепери щом произнеса святото име на Гоуранга? 

Кога от очите ми сълзи ще бликнат щом възпявам Харе Кришна махамантра? 
 

(2)  
 ара кабе нитаи-чандер корун̣а хоибе 
самсара-васана мора кабе туччха ха’бе 

Кога ще се сдобия аз на Нитянанда с милостта? 
Кога по милостта Му ще престана да копнея за насладите в света? 

(3) 
  виш̣ая чхад̣ия кабе ш́уддха ха’бе мана 
кабе хама херабо ш́ри-вр̣индавана 

Кога пред моя ум пречистен и от материалните желания освободен 
Ще се разкрие гледката на святата Вриндавана? О, кога ще дойде този ден? 

(4) 
рупа-рагхунатха-паде хоибе акути 

кабе хама буджхабо се джугала-пирити 

Кога ще тичам в стъпките на Рупа и на Рагхунатх без капка срам? 
Кога наистина ще разбера на Радха-Кришна страстния любовен плам? 

(5)  
рупа-рагхунатха-паде раху мора аш́а 

прартхана коройе сада нароттама-даса 

На Шри Рупа и Шри Рагхунатха да постигне лотосовите нозе 
Неспирно и единствено се моли на Нароттама прескръбното сърце  
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Кабе Ха’бе Боло 
(Кога ще дойде този ден?) 

 
от „Шаранагати” на Шрила Бхактивинода Тхакура) 

 
(1) 

кабе ха’бе боло се-дина амар 
 апарадха гхучи’, шуддха наме ручи, 
крипа-бале ха’бе хридойе санчар 

 
О, кога ще дойде този светъл ден? 
Когато от обидите освободен 

Вкусът към имената свети в мен ще се усили 
И във сърцето ми аз ще усетя Твоите ласки мили 

Кога, кога ще дойде този дълго чакан ден 
Когато в милостта Ти аз ще се усетя прероден? 

 

(2) 
тринадика хина, кабе нидже мани’, 
сахишнута-гуна хридойете ани’ 
сакале манада, апани амани, 
хо’йе асвадибо нама-раса-сар 

По-смирен от стрък трева 
И от дърво по-търпелив 
Кога такъв ще съм, кога?! 
Кога ще мога аз щастлив 
Да уважавам всички хора 

Без да очаквам почит към самия мен 
Нектарните Ти имена да пия без умора – 

Кога, кога ще дойде такъв ден? 
 

(3) 
дхана джана ара, кобита-сундари, 
болибо на чахи дехо-сукха-кари 

джанме-джанме дао, охе гоурахари!  
ахаитуки бхакти чаране томар   

 
Богатства или последователи, красиви жени 

Не ще ме интересуват удобствата на тялото дори 
Раждане след раждане дари ме, о Господи Чайтания 
Със безпричинна преданост във пълно обожание  

На Твоите божествени нозе красиви 
Кога ще бъде този ден и мой, о Милостиви?  
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(4) 
корите шри-кришна-нама уччарана,   
пулакита дехо гадгада бачана   

баибарня-бепатху ха’бе сангхатана,  
нирантара нетра ба’бе ашру-дхар  

 
Кога мълвейки святото на Кришна име 

Ще ме задавят думите, а тялото ми ще трепери? 
Кога екстазни тръпки аз в снагата си ще имам 
А страните ми от чувства ще са пребледнели? 

Кога очите ми ще се стопят в сълзи? 
Кога ли такъв ден ще ме сполети? 

 
(5) 

кабе навадвипе, сурадхуни-тате,   
гаура-нитянанда боли’ нишкапате   

начия гаия, бераибо чуте, 
батулера прая чария бичар   

 
Кога във Навадвипа, по бреговете на реката Ганга 

Като отдадена душа ще викам аз „Гоуранга! Нитянанда!” 
Ще танцувам, ще възпявам и навсякъде ще тичам аз 

Като полулуд насам-натам във трепетен екстаз  
Ще се помолиш ли ти, братко/сестро, заедно с мен 

Да доживеем тоз вълшебно хубав ден?! 
 

(6) 
кабе нитянанда, море кори’ доя, 
чараибе мола вишайера мая   
дия море ниджа-чаранера чая,   
намера хатете дибе адхикар   

 
Кога Бог Нитянанда над мен ще се смили? 
Кога ли ще отхвърля аз света на мая? 

Кога Той сянката на Своите нозе ще ми дари? 
Кога ли ще получа благодат, голяма като тая 

Да проповядвам святото име в песни с най-красив рефрен? 
Кога, кога, кога ще дойде този ден?! 

 
(7) 

кинибо, лутибо, хари-нама-раса, 
нама-расе мати’ хоибо бибаса 
расера расика-чарана параса, 
кория моджибо расе анибар 
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Аз ще прося, ще заемам, ще крада 
Нектара на светите Божи имена  

От техния ефект ще бъда аз като парализиран 
Прашецът в твоите свети нозе внимателно ще сбирам 

Защото в твоето божествено общуване усещам как раста 
Кога ще бъде този ден и мой за всички времена? 

 
(8) 

кабе джибе доя, хоибе удоя, 
ниджа-сукха бхули’ судина-хридоя 
бхакативинода, кория биноя, 
шри-агя-тахала корибе прачар 

 
Кога, кога към всички същества 
В сърцето ми ще блика доброта? 

Кога за себе си забравил в молитва най-смирена 
Бхактивинод ще каже: „Да бъде волята Ти с мене! 

Твоят закон ще проповядвам съвършен” 
Кога ще дойде и за мене този ден? 

 
 

Шри Шикшащака-мала  
(Венец от осем пътеводни звезди) 

от Шри Чайтаня Махапрабху 

(1) 
чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам 
шреях-каирава-чандрика-витаранам видя-вадху-дживанам 
анандамбудхи-вардханам прати-падам пурнамритасваданам 

сарватма-снапанам парам виджаяте шри-кришна-санкиртанам  
  

Слава на съвместното възпяване на имената на Шри Кришна, Бог Хари 
Сърцето то изчиства от прахта на замърсяванията, натрупани с животи и дори 
Угася горския пожар на раждането и смъртта във това обусловено съществуване 

И няма по-голяма благодат от харинам-санкиртана за людското добруване 
Разпръскващ благотворните лъчи на трансцеденталната луна, с които ни разхлажда 

Събужда в нас чисто духовно знание и душите ни с нектар копнян услажда 
 

(2) 
намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис 
татрарпита ниямитах смаране на калах 
етадриши тава крипа бхагаван мамапи 
дурдаивам идришам ихаджани нанурагах 
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О мой Господи, Твоите стотици свети имена 
Всичките благословии на хората даряват 

За възпяването им няма дори строги правила 
И Твоите трансцедентални сили в себе си те въплъщават 
О Господи, имената Ти за нас са Твоята милостива вест 
Как да Те стигнем като ги мълвим в любящо настроение 

Но аз, уви, съм толкова окаян и злочест, 
Че към тях не изпитвам никакво влечение 

 
(3) 

тринад апи суничена 
тарор опи сахишнуна 
аманина манадена 

киртаниях сада харих  
 

Да се възпяват правилно светите имена 
Като на сламка нужно е смирение в ума 

Лежаща и потъпквана на улицата тя дори не протестира 
Дървото също търпеливо всякакви несгоди толерира 

Лишен от чувство за очакване на някакво лъжливо преклонение 
Човек, който готов е да отдава всекиму дължимо уважение  

В такова и единствено в такова умонастроение 
Да пее винаги светите имена сдобива се с умение 

 
(4) 

на дханам на джанам на сундарим 
кавитам ва джагад-иша камайе 
мама джанмани джанманишваре 
бхаватад бхактир ахаитуки твайи 

 
О, всемогъщи Господи, богатства не желая 

Нито красавици или последователи, които да ме славят като Бог 
Сред всичките благословии аз жадувам само тая: 

Позволи ми да Ти служа предано живот подир живот 
 

(5) 
айи нанда-тануджа кинкарам   

патитам мам вишаме бхавамбудхау 
крипая тава пада-панкаджа- 

стхита-дхули-садришам вичинтая  
 

О сине на Махараджа Нанда, аз Твой вечен съм слуга 
Но паднал съм по начин някакъв в океан на раждането и смъртта 

Спаси ме, моля Ти се, от водите страшни и безбрежни 
И като прашинка постави ме във нозете Твои лотосово нежни 
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(6) 

наянам галад-ашру дхарая 
ваданам гадгада-руддхая гира 
пулакаир ничитам вапух када 
тава нама-грахане бхавишяти 

 
О, Боже мой, кога ли докато възпявам Твойто свято име 
Очите ми ще се разхубавят от бликнала в сълзи любов? 
Кога гласът ми ще пресекне щом го промълвя, кажи ми?! 
Кога цял ще настръхна, въздигна ли към Тебе своя зов? 

 
(7) 

югайитам нимешена 
чакшуша правришайитам 
шуняйитам джагат сарвам 

говинда-вирахена ме 
 

О Говинда, във чувства непосилни на раздяла  
мигът изглежда ми като една епоха цяла  

Сълзи се стичат от очите ми като пороен дъжд 
В отсъствието Ти опустя светът безкраен изведнъж 

 
(8) 

ашлишя ва пада-ратам пинашту мам 
адаршанан марма-хатам кароту ва 
ятха татха ва видадхату лампато 
мат прана-натхас ту са ева напарах 

 
Кришна може да ме тъпче с нозе или с любов да ме прегръща 
Или сърцето ми да разбива като безразличен се от мен отвръща 

Той безусловно е свободен да постъпва с мене както ще 
Но винаги едничкият ми господар и светлината на очите ми ще е! 
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Десет бхаджани от Шрила Бхактивинода Тхакура, 
основаващи се на стиховете от „Шикшащака”  

 

1. Това възпяване, пречистващо сърцата... 
(Чето дарпана марджанам...) 

(1) 
пита-варана кали-павана гора 
гаояи аичана бхава-вибхора 

Златният Бог Гоуранга, спасител на душите паднали в епохата на Кали (сиреч всички нас) 
Изпява следните вълшебни шлоки, завладян от висш, духовно чист екстаз 

(2) 
 читта-дарпана-паримарджана-кари 
кришна-киртана джая читта бихари 

Слава! Слава на санкиртана на Шри Кришна! 
Пречистващо напълно огледалото на сърцата, 
Това възпяване очарова и пленява душата. 

(3) 
хела-бхава-дава-нирвапана-вритти 

кришна-киртана джая клеша-нивритти 

То потушава горския пожар на материалното съществувание 
И отстранява всякаква следа от мъка и страдание. 

(4) 
шреях-кумуда-видху-джьотсна-пракаш 
кришна-киртана джая бхакти-вилас 

Изгряващо като луна в сърцето, навред простира меката си светлина, 
Която кара да разцъфне лотоса на нашата добра съдба. 

Това мантруване е дивно забавление  
За тез, които имат предано влечение. 

(5) 
вишуддха-видя-вадху дживана-руп 
кришна-киртана джая сиддха-сваруп 
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Сравнява се с невяста млада, предана на знанието за трансцендента. 
От това възпяване в живота няма по-възвишено и пълно съвършенство. 

(6) 
ананда-пайо-нидхи-вардхана-кирти 
кришна-киртана джая плавана-мурти 

Прославено в безкрая то е прилив на океана от блаженство екстатично. 
Това възпяване с любов към Бога наводнява и прелива безгранично. 

(7) 
паде паде пиюша-свада-прадата 

кришна-киртана джая према-видхата 

Изпитвайки нектарен вкус; на всяка крачка - пълно удовлетворение 
Това възпяване дарява ни с любов към Бога в екстатично настроение 

(8) 
бхактивинода-сватма-снапана-видхан 
кришна-киртана джая према-нидхан 

Това възпяване - съкровищница съща от любов към Бога 
С вълни нектарни къпе то душата на Бхактивинода 

 

 

2. Неизброимите Ти имена... 
(Намнам акари бахудха...) 

(1) 
тунху доя-сагара тараите прани 
нам анека тува шикхаоли ани 

О Господи, о милостиви океан! 
В неизброимите Си имена Ти цял си сбран! 
Научил си да ги възпяват съществата клети, 

За да им дариш освобождението свето. 

(2) 
сакала шакати деи наме тохара 
грахане ракхоли нахи кала-вичара 
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Във святото си име Ти си вложил цялата си мощ 
И няма значение къде го пеем, ден ли е или е нощ. 

(3) 
шри-нама-чинтамани тохари самана 

вишве билаоли каруна-нидана 

Божественото Ти име е като камъка вълшебен 
Раздал си го навред Ти из света безбрежен, 

Такава е благодатта Ти мила 
Със Тебе то еднакво е по сила. 

(4) 
тува доя аичана парама удара 

атишои манда натха! бхага хамара 

Макар от милостта възвишена да съм замаян, 
Оставам си нещастник аз злочест, окаян. 

(5) 
нахи джанамало наме анурага мор 
бхакативинода-читта духкхе вибхор 

Не чувствайки да блика към името Ти любовта, 
Потънал е Бхактивинод в мъчителна тъга. 

 

 

3. По-смирен от стрък трева... 
(Тринад апи суничена...) 

(1) 
шри-кришна-киртане джади манаса тохар 
парама джатане тахи лабхо адхикар 

Ако умът ти винаги с внимание зает е със възпяване на славата на Бог Хари 
Чрез тоз процес на Кришна киртана с духовни качества ще се сдобиеш ти. 

 (2) 
тринадхика хина, дина, акинчана чхар 
апане маноби сада чхади’ аханкар 
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Изостави тук всяка гордост, презрян се считай и лишен от качества добри 
По-нисък от тревичката дори на пътя - дотолкова се ти смири. 

(3) 
врикша-сама кшама-гуна короби садхан 
прати-химса тяджи’анйе короби палан 

Прощавай всекиму, както дървото учи ни как се търпи 
Недей насилва никого, закриляй и поддържай другите души. 

 
(4) 

дживана-нирвахе ане удвега на дибе 
пара-упакаре ниджа-сукха пасарибе 

Така живей, не карай никого да чувства болки и тъги 
Прави добро на другите, за щастието си ти недей мисли. 

(5) 
хоиле-о сарва гуне гуни махашой 

пратиштхаша чхади коро амани хридой 

Така в душа велика, изпълнена със всички качества добри 
Ще се превърнеш, но смири се - чест и слава не търси. 

(6) 
кришна-адхиштхана сарва-дживе джани’ сада 

короби саммана сабе адаре сарвада 

Бог Кришна се намира там във всички живи същества 
Затова почитай ги със уважение като си спомняш това. 

(7) 
даиня, доя, анйе мана, пратиштха-варджан 

чари гуне гуни хой’ короха киртан 

И притежавайки смирение и милосърдие, респект и отречение от светския престиж 
В такова състояние на твоето съзнание възпяването свое качествено ще преумножиш. 

(8) 
бхакативинода канди’, боле прабху-пай 

хено адхикара кабе дибе хе амай 

Ридаещ в лотосовите нозе на Бога горещо моли се Бхактивинода 
"Дари ме Господи с такива качества, не искам друга никаква изгода!” 
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4. Ни богатства, ни следовници, ни красавици жени... 
(На дханам на джанам на сундарим...) 

(1) 
прабху тава пада-юге мора ниведан 

нахи маги деха-сукха, видя, дхана, джан 

О Господи, в нозете Твои като лотосови пъпки млади 
Моля се смирено: избави ме от желанието за наслади! 

Не искам аз от Тебе ни богатства, ни пари, 
Ни следовници послушни, ни красавици жени. 

(2) 
нахи маги сварга, ара мокша нахи маги 
на кори прартхана коно вибхутира лаги 

Не моля за освобождение безценно, 
Не копнея да живея в рая 

Не жадувам ни могъщество вълшебно, 
Нито всичко искам аз да зная. 

(3) 
ниджа-карма-гуна-доше дже дже джанма пай 
джанме джанме джено тава нама-гуна гай 

Където и да се родя, захвърлен 
От неумолимите последици на своите дела 

Моля се дори в живот кахърен 
Да възпявам славата на Твоите свети имена. 

(4) 
еи матра аша мама томар чаране 

ахоитуки бхакти хриде джаге анукшане 

Едничко туй желание, мой Боже, 
Поднасям в Твоите нозе: 

Чиста преданост безспир да може 
Да блика в моето сърце. 

(5) 
вишайе дже прити ебе ачайе амар 
сеи-мата прити хаук чаране томар 
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Моля се както съм сега увлечен в светските дела 
Още повече да съм привързан към Твоите свети стъпала. 

(6) 
випаде сампаде таха тхакук сама-бхаве 
дине дине вриддхи хаук намера прабхаве 

Моля се любовта ми към Тебе да расте 
В радост и в мъка пак непоклатима 
Ден след ден докато душата ми зове 
Все Твоето мило, сладко, свято име. 

(7) 
пашу-пакши хо’йе тхаки сварге ва ниройе 
тава бхакти раху бхактивинода-хридойе 

Дали ще се усмихвам в рая или плача в ада, 
Дали ще бъда птица, тръпнеща в тревога 
Дали в тяло на звяр ще вия и ще страдам – 

Предаността към Теб да е в сърцето на Бхактивнода. 

 

 

5. Твой слуга съм вечен... 
(Айи нанда-тануджа кинкарам...) 

(1) 
анади карама-пхале, поди бхаварнава-джале, 

торибаре на декхи упай 
е-вишая-халахале, дива-ниши хия джвале, 

мана кабху сукха нахи пай 

В резултат на действията егоистични, извършвани от мен от незапомнени времена 
Пропаднал съм в океана на материалното съществувание и не виждам светлина, 

Надежда за спасение не ми остана, след като и ден и нощ, 
усещам във сърцето си като пробождащ нож 

Отровата зловредна на дейностите светски да гори 
Затуй не сеща щастие умът ми беден нито миг дори. 

(2) 
аша-паша-шата-шата, клеша дея авирата 

правритти-урмира тахе кхела 
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кама-кродха-ади чхой, батападе дея бхой 
авасана хоило аси’ бела 

Обвързан от стотици хиляди желания, кат примки същи около врата 
Във тоз океан невежествен залива ме вълна подир вълна 

Нарастващите склонности материалистични са сравнявани с крадци: 
Сред тях са шест основни: похот, алчност, гняв и още други три - 

Илюзия и лудост, завист ме горят 
Във страх и безпокойство дните ми текат. 

(3) 
гяна-карма-тхага дуи, море пратария лои, 

авашеше пхеле синдху-джале 
е хено самайе, бандху, туми кришна крипа-синдху, 

крипа кори толо море бале 

Разбойници крайпътни двама изкусно предрешени ме плениха 
Измамиха ме те коварно, подведоха и във океан от мъка захвърлиха 
Интелектуално, сухо знание и действия, насочени към резултата 
С какво ми те помогнаха? Натовариха единствено със грях душата 
В такъв момент на горест, скъпи Кришна, моля Те бъди до мен 
Приятел мой единствен Ти си! Аз в океан от милост потопен 

По Твойта сила се надявам да ме вдигнеш и спасиш 
И от страданията вечни сетне Ти да ме освободиш. 

(4) 
патита-кинкоре дхори’, пада-падма-дхули кори’ 

дехо бхактивинода ашрой 
ами тава нитя-дас, бхулия маяра паш, 

баддха хо’йе ачхи доямой 

Сграбчи ме мене - твоя паднал, нищ слуга 
И ме сложи на Твоите нозе в прахта 

Подслон ми дай - това Те моли Бхакативинода 
Забравата за Теб докара ме до таз несгода 

Че Твой слуга съм вечен - само това да осъзная 
Ще се измъкна аз най-после от омаята на мая. 
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6. Дъжд от сълзи в порой неспирен... 
(Наянам галад-ашру дхарая...) 

(1) 
апарадха-пхале мама, читта бхело ваджра-сама, 

тува наме на лабхе викар 
хаташ хойе, хари, тава нам учча кори’, 

боро дукхе даки бар бар 

Понеже вечно оскърбявах, о Господи Хари 
Сърцето ми като гръм тежък, твърд се вкорави 
Не го разтапя Името със святата си нежност! 
Но аз окаян в дълбоката си безнадеждност 
Отново и отново викам Твоите имена 
Потънал и удавен в своята злочестина. 

(2) 
дина доямой каруна-нидан 

бхава-биндху деи ракхоха паран 

О Господи, добър и милостив си Ти, нали, 
И състрадателен към всички паднали души? 
О, извор благодатен, дари ми капчица екстаз! 

Тъй че животът ми спасен ще е да видя клетник аз. 

(3) 
кабе тува нама-уччаране мор 
наяне джхарабо дара дара лор 

Кога, мълвейки святото Ти име, в моите пресъхнали очи 
Дъжд от сълзи в порой неспирен ще потече и завали?! 

(4) 
гад-гада-свара кантхе упаджабо 
мукхе бола адха адха бахирабо 

Кога, разчувстван, гласът в гърлото ми ще затрепери?! 
Кога ще секнат думите ми, в захлас на устните ми спрели?! 

(5) 
пулаке бхарабо шарира хамара 

сведа-кампа-стамбха хабе бара бара 



 89 

Кога ще тръпна, цял в екстаз настръхнал, изпотен 
И ще бледнея разтреперан или напълно вцепенен?! 

(6) 
виварна-шарире хараобун гяна 
нама-самашрайе дхаробун паран 

Кога снагата ми ще падне бездиханна във несвяст 
Повехнала и бледа в любовния си тих екстаз?! 
О Господи, о моля ти се, Боже, прислони ме 
Ведно с живота ми в Свойто мило, свято име! 

(7) 
милабо хамара кийе аичхе дин 
ро-оуе бхактивинода мати хин 

Бхактивинод, ридаещ, от ум и разум цял лишен 
Плаче: „Ще дойде ли нявга и за мене този ден?!” 

 

 

 

7. Всичко струва ми се опустяло... 
(Югайитам нимешена...) 

I 

(1) 
гаите гаите нама ки даша хоило 

кришна-нитя-даса муи’ хридойе спхурило 

Какво се случи с мен, когато постоянно имената свети аз възпявах? 
"Слуга на Кришна вечен аз съм" в сърцето си спонтанно осъзнавах. 

 
(2) 

джанилам мая-паше е джада-джагате 
говинда-вирахе духкха паи нана-мате 

И разбрах, че с примката на мая бил съм хванат 
И на този свят в капана съм пленен, 
Където страдам аз отново и отново тук 

От моя Бог Говинда тъй отдавна разделен. 
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(3) 
ар дже самсара мор нахи лаге бхало 

каха джаи’кришна хери-е чинта вишало 

И не само това - аз изпитах отвращение от този светски мир 
"Къде да ида, за да видя Кришна?" - това терзая се сега безспир. 

(4-5) 
кандите кандите мор анкхи-варишой 
варша-дхара хено чакше хоило удой 
нимеше хоило мора шата-юга-сам 
говинда-вираха ар сахите акшам 

В раздялата с Говинда миговете се изнизват сякаш нижат се сезоните. 
Не спират и сълзите от очите да текат, както дъждовете през сезона на мусоните. 

(6) 
шуня дхара-тала, чаудике декхийе, 

парана удаса хой 
ки кори, ки кори, стхира нахи хой, 

дживана нахико рой 

Поглеждам аз наоколо, но всичко струва ми се опустяло. 
Дори усещам как и дишането ми прилича сякаш, че е спряло. 
Но какво да сторя? Как да се оправя? И къде да ида аз не зная. 

Спокойствието ми вече ме напусна, а животът ми отива си към края. 

(7) 
браджа-баси-ган, мора прана ракхо, 

декхао шри-радха-натхе 
бхакативинода, минати мания, 

лаохе тахаре сатхе 

О милостиви жители на Враджа-дхама! Моля ви, спасете ме от това нечувано страдание. 
Кажете ми къде е моят Радханатха и заведете Бхактивинода в Неговата компания. 

(8) 
шри-кришна-вираха ар сахите на пари 

паран чхадите ар дин дуи чари 

Не съм способен да понасям повече от своя Бог да бъда разделен 
Готов съм да напусна тялото си всеки следващ ден. 
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ІІ 

(1) 
гаите говинда-нам, упаджило бхава-грам, 

декхилам джамунара куле 
бришабхану-сута-санге, шяма-ната-бара ранге, 

баншари баджая нипа-муле 

Докато възпявах имената святи на Говинда 
Екстазни чувства се надигнаха във мен 

И най-добрият сред актьорите танцуващи, Бог Шямасундара, 
Разкри лика си - аз останах изумен... 

В компанията на Радха, щерката на Вришабхану, 
Той свиреше на флейтата си край реката Ямуна 

Седящи заедно под едно дърво кадамба, 
В прохладна вечер, под лъчите на сияйната луна. 

(2) 
декхия югала-дхана, астхира хоило мана, 

гяна-хара хоину такхон 
кото-кшане нахи джани, гяна-лобха хоило мани, 

ара нахи бхело дарашан 

Съзирайки таз скъпоценна Двойка, Божествените идоли на цяла Враджабхуми, 
Съзнанието ми се изгуби, неустойчив стана в миг ума ми 

Не зная колко време съм стоял тъй бездиханен, но когато се събудих 
това видение на Радха Кришна беше се разсеяло... тогава се почудих: 

(3) 
сакхи го, кемате дхарибо паран 
нимеша хоило югера саман 

"О сакхи моя! Как ще продължавам да живея? Как ще съхраня живота? 
Когато само миг от таз раздяла преминава сякаш е епоха! 

 (4) 
шраванера дхара, анкхи-варишой, 

уня бхело дхара-тала 
говинда-вирахе, прана нахи рохе, 

кемоне ванчибо боло 

Сълзи се стичат от очите ми като потоци дъжд в сезона на Шравана 
Живота си не мога да поддържам без Говинда, а Земята цяла опустяла стана. 
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(5) 
бхакативинода, астхира хоия, 

пунах намашрая кори’ 
даке радха-натха, дия дарашан, 

прана ракхо, нахе мари 

Безкрайно неспокоен и приел подслон в светите имена 
Се моли Тхакура Бхактивинода от цялата си предана душа: 

"О, Боже Радхин, чуй ме, избави ме от унищожение 
Върни по Твойта милост пред очите ми това видение..." 

 

 

 
 

8. Дали ще ме прегръщаш или стъпкваш... 
(Ашлишя ва пада-ратам пинащу мам...) 

I 

(1) 
бандху-ган! 

шуноха вачана мор бхавете вибхора, 
тхакийе джакон декха дея читта-чор 

Скъпи приятелки, ще споделя с вас 
Как оставам поразена в чист екстаз 

Само щом покаже се пред мен 
Онзи, що сърцето ми държи в плен. 

(2) 
вичакшана кори’, декхите чахиле 

хой анкхи-агочара 
пунах нахи декхи’, кандайе паран 

духкхера нахи тхаке 

Ала поискам ли отблизо да Го зърна 
Душата ми ридае и в тъга посърва, 

Че невидим става пак ликът му тъмен 
И нещастна аз потъвам в мрак бездънен. 



 93 

(3) 
джагатера бандху сеи кабху море лой сатха 

джатха татха ракху море амара сеи прана-натха 

Той е приятелят на цялата вселена. 
Понякога съм с Него – спътница блажена. 
Ала дори и да не е добър и нежен Той 
Завинаги остава Богът на живота мой. 

(4) 
даршана-ананда-дане, сукха дея мора пране, 

боле море праная-вачан 
пунах адаршана дия, дагдха коре мора хия, 

пране мора маре прана-дхан 

Когато ми дарява щастието да Го видя 
Душата ми от радост бликнала прелива. 

Ала когато липсва ми, в сърцето ми изгарящо 
Насладата превръща се в мъка пареща. 

(5) 
джаре та’р сукха хой, сеи сукха мама 
ниджа сукхе-духкхе мор сарвада-и сама 

Едно и също са за мен, обаче, щастие и мъка 
Ако извлича Той наслада в пламъка на моя пъкъл. 

(6) 
бхакативинода, самйоге, вийоге, 

тахе джане пранешвара 
та’ра сукхе сукхи, сеи прана-натх, 

се кабху на хой пара 

Богът на Бхактивинод, в раздяла или в среща, 
Е Кришна – възлюбеният огнено, горещо. 

Моята радост е Неговата радост, а пък моята мъка 
Е да Го пренебрегна, че забравата значи разлъка. 
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ІІ 

(1) 
йога-питхопари-стхита, аща-сакхи-сувещита, 

бриндаранйе кадамба-канане 
радха-саха вамши-дхари, вишва-джана-читта-хари 

прана мор танхара чаране 

В Йога-Питха, Вриндавана 
На полянка със цветя застлана 

Сред горичка от кадамбови дръвчета с птичета 
Приседнал е със Радха и със осемте момичета 
Онзи момък с флейтата, дивният свирец, 
Омайникът на душите, ловкият крадец, 

Който сърцата на всички във вселената отне – 
Живота си поставям в Техните нозе. 

(2) 
сакхи-агя-мата кори донхара севан 
паля-даси сада бхави донхара чаран 

Аз на Божествената Двойка съм предана слугиня, 
На своята сакхи-наставница послушна съм робиня. 

(3) 
кабху крипа кори, мама хаста дхори’, 

мадхура вачана боле 
тамбула лоия, кхай дуи джане, 

мала лоя кутухале 

Понякога тя милостиво ме улавя за ръка, 
Понякога мълви ми трепетно и нежно от душа. 

Подготвям аз за Тях бетеловите ядки, 
Поднася Им ги тя във дланите си сладки. 
Гирлянди цветни като аз за Тях нанижа 

Поема ги тя от ръцете ми с щастлива грижа. 

(4) 
адаршана хой какхон ки чхале 
на декхия донхе хия джвале 

Не зная хитрост ли е или нечия ирония, 
Но сърцето ми изгаря във агония 
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Когато кой знае как пред взора ми изчезне 
И Враджа, и Божествената Двойка нежна. 

(5) 
джекхане секхане, тхакука ду’джане 

ами то чарана-даси 
милане ананда, вирахе джатана, 

сакала самана баси 

Ала агонията да ми липсват и екстазът да ги видя 
В сърцето ми еднаквост интензивна стигат. 

Защото където и да се крият и намират двамата 
Аз съм слугинята на своя Господар и Дамата. 

(6) 
радха-кришна прана мор дживане маране 
море ракхи мари сукхе тхакука ду’джане 

Радха и Кришна са моят живот и душа. 
Така ще е и в живота и в смъртта. 
Нека Те винаги да са щастливи, 

Пък аз дали съм мъртва или жива, 
Дали ще ме защитят или ще ме убият 

От очите на душата ми не ще се нивга скрият. 

(7) 
бхакативинода, ана нахи джане, 

поди, ниджа-сакхи-пай 
радхикара гане, тхакия сатата, 

югала-чарана чай 

Не знае нищичко отвъд това Бхактивинода. 
В нозете на своята сакхи за служене готова, 

Тя моли се във Враджа сред спътничките на Шри Радха 
Със служене в нозете им Божествената Двойка да зарадва. 
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Намнам Аштотара Шата Чайтаняся Махамала 

(Великолепна броеница от 108 имена на Чайтаня Махапрабху) 

от Васудева Сарвабхаума Бхатачария 

 

О слушай, велика душа! 
Препоръчително е рано заранта 

Човек да възхвали Чайтаня, най-прекрасния сред Боговете 
С тази молитва, що унищожава греховете. 
И ще усети той как в него се пробужда 

Екстазна и любовна преданост към Бог Хари – 
В това да се съмняваш няма нужда. 

От болест нелечима и да страда той дори 
Избавен ще е от беди и от страдания, 

А оскърбителят ще се освободи от назидания. 
И изпълнени ще са най-чистите желания 

На оня, който на деня рожден на Бог Чайтания 
Тази молитва пее в пълнолунната Гоура Пурнима 

Щом вяра и неземна преданост в сърцето си той има. 
Ако някоя двойка предани пък нямат си дете 
С дете ще се сдобият, това е сигурно поне. 
А който пял я е, в момента на смъртта 
Ще си възвърне за Чайтаня паметта 

И ще встъпи радостен в Неговите забавления. 
Това е вън от всякакво съмнение! 

намаскритя правакшями дева-девам джагад-гурум 
намнам-ащоттара-шатам чайтаняся махатманах 

О, слушай, велика душа! 
След като в поклони си отдадох почитта 
На онзи дивен Бог на всички Богове, 

Който учителят духовен е на всички светове, 
Аз Бог Чайтаня ще нагиздя с гирлянд от сълзите ми росен; 

Нанизани едно след друго имената Му са сто и осем: 
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(1) 
вишвамбхаро джита-кродхо, мая-мануша-виграхах   
амяи майинам шрештхо, варо-дешо двиджоттамах 

Поддържа Бог Гоуранга цялата вселена 
И покорява в този свят влиянието на гнева 
Лъжовна форма на обикновен човек приема 
Във поведението му няма от измама и следа 

При все това от всички дето мамят 
Той най-изкусен е във таз игра 

Във най-добрата от земите Той се появява 
И е над всички най-издигнат брахмана 

(2) 
джаганнатха-прия-сутах, питри-бхакто маха-манах 
лакшми-кантах шачи путрах, премадо бхакта-ватсалах 

Гоуранга е най-скъпа рожба на баща си 
На Джаганнатха Мишра е отдаден неговият син 

Неустоима сила Той таи в ума си 
На Лакшмидеви е съпруг единствен и любим 

На майка Шачи е Нимай обичното дете 
Със екстатична преданост дарява всеки, който Му се отдаде 
Към Своите предани Гоуранга винаги е много милостив 
Да Го наричат „бхакта ватсала” особено е Той щастлив 

(3) 
двиджа-прия двиджа варо, ваишнава-прана-наяках 

дви-джати-пуджаках шантах, шриваса-прия ишварах 

Гоуранга скъп е на два пъти посветените брамини; 
Сред брамините Той е най-добрият 

Живот и душа за преданите Му е Неговото име 
Че Той е техният герой дори не крият 

Чайтаня брамините обожава 
Той свят и тих и умиротворен е 

За Шривас Пандита мил завинаги остава 
Той, който господарят е на всичките вселени 

(4) 
тапта-канчана-гаурангах, симха-гриво маха-бхуджах 

пита-васа ракта-паттах, шад-бхуджо’ тха чатур-бхуджах 
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Със цвят на разтопено злато заблестя духовното Му тяло 
Със лъвски врат и силни мишци, изключително красиво като цяло 

Като семеен в къщата на Шачимата облечен е Нимай във жълти дрехи 
Но щом санняс приема с името Кришна Чайтаня, тогава носи алени доспехи 

Пред своите предани Гоуранга проявява шестръка форма и такава с четири ръце 
Чайтаня, Кришна, Рама в едно са сбрани – затова Шадбхуджа тази форма се зове. 

(5) 
дви-бхуджаш ча гада-паних, чакри падма-дхаро ‘малах 
панча-джаня-дхарах шарнги, вену-паних суроттамах 

Макар само с две ръце да идва в този свят 
Държи Той в тях и боздуган, и диск, и лотос-цвят 
И Панчаджаня – славната на Кришна раковина, 

И лъка Шарнга, който не друг, а единствен Вишну има, 
Пък и по флейтата нима не ще Го ний познаем – 

Безгрешният, по-чист от ангелите, и от боговете по-сияен?! 

(6) 
камалакшешварах прито, гопа-лиладхаро юва 

нила-ратна-дхаро рупя, хари каустубха-бхушанах 

За лотосооката Богиня Лакшми Бог Гоуранга е единствен Господар 
Любим е Той на всички същества, на които дава им живота в дар 
Обител е на забавления пастирски и остава вечно свеж и младолик 

Сапфири, сребърни огърлици и камъкът каустубха гиздят нежния му лик 

(7) 
шриватса-ланчано бхасван, мани-дхрик канджа-лочанах 

татанка-нила-шрих рудра, лила-кари-гуру-приях 

Украсен е Той с дивния знак Шриватса 
Прекрасните Му накити дори по-сияйни от луна са 
Очите Му са издължени като лотосови листица 
Сапфирени са и едната, и другата Му обичка 

Понякога Той сам играе забавленията на Шива 
И скъп е на учителя си, правейки душата му щастлива 

(8) 
сва-нама-гуна-вакта ча, намопадеша-даяках 

ачандала-приях шуддхах, сарва-прани-хите ратах 
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Гоуранга е в съзнание за благото от Своите свети имена 
Учения за тяхното възпяване предава Бог Чайтаня на света 
Той скъп е и на най-пропадналите и отхвърлени персони 
Характерът му е напълно чист като слънца милиони 

На всички живи същества за добруването е Той загрижен 
За Него всеки в трите свята му е скъп и ближен 

(9) 
вишварупануджах сандхя, ватарах-шиталашаях 
нихсима-каруно гупта, атма-бхакти-правартаках 

Гоуранга е на Вишварупа по-малкият брат 
Роден по здрач, загадъчен, неразпознат 

Копнее със прохладния си досег Той да облекчи 
Страданията изгарящи на въплътените души 

Пределът на милостта Му безграничен е, безкраен 
На преданост към истинския аз ни учи този аватар потаен 

(10) 
маханандо нато нритя, гита-нама-приях кавих   

арти-приях, шучих шуддхо, бхавадо бхагават-приях 

Блаженство като това, в което къпе се Гоуранга, нийде другде няма 
Танцува, пее, святи имена възпява като приказен актьор във драма 

Той образован учен и поет е, всички със охота Го признават 
И е скъп особено на тез, които във живота много страдат 

Внимава до детайли и пословичен е в това да пази чистотата 
Сам съвършено чист е и дарява с екстатична преданост сърцата 

А на своите велики предани, които са наистина смирени 
Той дава близостта си нежна в отношения блажени. 

(11) 
индради-сарва-локеша, вандита-шри-падамбуджах 
няси-чудаманих кришна, саннясашрама-паванах 

Лотосовите нозе на Гоура са на обожание предмети 
За Индра и за владетелите на небесните планети 

Най-прекрасният е Той сред всички скитници отречени 
Всепривличащият Бог върховен, Кришна Той наречен е 

Пречиства орденът на всичките монаси 
Встъпвайки в него сам като санняси 
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(12) 
чайтанях-кришна-чайтанйо, данда-дхриг няста-дандаках 
авадхута-прийо нитя, нанда-шад-бхуджа-даршаках 

Привлича Гоура всички в цялото творение 
На жизнената сила Той е олицетворение 
Санняса данда носи първо в своята ръка 
А после изоставя я със несравнима лекота 
Най-скъп е Той на Нитянанда Авадхута 

Показва му шестръката си форма прословута 

(13) 
мукунда-сиддхи-до дино, васудевамрита-прадах 
гададхара-прана-натха, арти-ха шарана-прадах 

 
На предания Си Мукунда съвършенството дарява 

В държанието си към людете Той е смирено мек и мил 
С нектар целебен сам прокажения Васудева напоява 
Гададхара Пандит дъха си жизнен е на Него посветил 
Премахва Той на преданите си страданията милиони 

За Своите отдадени Гоурангасундара най-висшият подслон е 

(14) 
акинчана-приях прано, гуна-грахи джитендриях 
адоша-дарши сумукхо, мадхурах прия-даршанах 

Гоуранга става скъп на тези дето нищичко не притежават 
Животът и душата Той е на безкрайното творение 
Добрите качества на другите в сърцето Му остават 
Не могат сетивата Му да го изкарат от търпение 

За грешките Той упорито си очите прелестни затваря 
Върховно сладостният Бог лицето като лотос си разтваря 

И пред очите ни разкрива гледка несравнима 
Наподобяваща луната златна на Пурнима 

(15) 
пратапа-рудра-самтрата, рамананда-прийо гурух 
ананта-гуна-сампаннах, сарва-тиртхайка-паванах 

Гоуранга е на Махарадж Пратапарудра щедрият спасител 
И най-свидният любим на Рамананда Рай 

На всички същества е Той духовният учител 
Прекрасните Му качества нямат ни предел, ни край 
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Не друг, а Той донася чистота 
На всичките свети, поклоннически места 

(16) 
ваикунтха-натхо локешо, бхактабхимата-рупа-дхрик 
нараяно маха-йоги, гяна-бхакти-прадах прабхух 

Гоуранга Богът е на всички светове 
Духовните - лишени от тревоги, страхове 

И материалните, изпълнени със безпокойства 
Той притежава изумителни мистични свойства 

Приема форми най-различни на преданите според съкровените желания 
Най-висшият подслон и крайното убежище в света е Той за живите създания 

Върховният мистик, на йога съвършенството владеещ в пълна сила 
Даряващ с знание за преданото служене, нектарът от което пила 

Душата опиянява се потънала в океан от Кришна-према 
Защото Гоура неин вечен Господар е, а и Бог на цялата вселена. 

(17) 
пиюша-вачанах притхви, паванах сатя-вак сахах 
ода-деша-джанананди, сандохамрита-рупа-дхрик 

В словата на Гоуранга като че дъжд от чист нектар се лее 
Той цялата земя спасява с милостта Си 

Говори истинно и тъй красиво сякаш песни пее 
И всичките страдания поема на гърба Си 

Людете на Ориса Той с неземно щастие дарява 
Всички видове нектарна сладост моят Гоуранга въплъщава! 
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Гоура Нама Карунамрита 

(Безсмърният нектар от милостта на имената на Бог Чайтаня) 
от Шрила Бхактивинода Тхакура 

 

надия нагаре нитай наче наче гай ре 

По улиците и пътеките на Надия разхожда се Нитай 
И вечно пее тези свети имена на Своя скъп Нимай 

Към дживите, душите паднали, обръща се с молба те също да приемат в дар 
Спасителните имена на Неговия вечен Господар: 

бхаджа гоуранга, каха гоуранга, лаха гоурангера нама ре 
йе джана гоуранга бхадже, сей амара прана ре 

„Обожавай Гоуранга, възпявай Гоуранга, 
Закичи сърцето си със светите Му имена! 

Всеки, който моя Бог по този начин обожава, 
По-скъп ми става и от собствената ми душа” 

(1)джаганнатха-сута (2) махапрабху (3) вишвамбхара 
(4) маяпура-шаши (5) навадвипа-судхакара 

На Джаганнатха Мишра Бог Чайтаня е обичното дете 
Махапрабху зоват Го, Господар на всички светове 
Той живите души поддържа, а и цялата Вселена 
Той е сияйната луна на Маяпура умиротворена 

За всички жители на Навадвипа Той е източникът на нектар 
Във лотосовите нозе на Бог Гоуранга поднасяме ний този дар 

(6) сачи-сута (7) гаурахари (8) нимаи-сундара 
(9) радха-бхава-канти-аччхадита (10) натабара 

 
На майка Сачи Той е любимият и свиден син 

Сам Бог Хари е, Тъмният, но в златен цвят сияе 
И тъй като роден е под дървото ним 

Името Му Красивият Нимай е 
Обвит във чувствата на Радхарани Гоури, 
Той ненадминат е сред всичките танцьори 
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(11) намананда (12) чапала балака (13) матри-бхакта 
(14) брахманда-вадана (15) тарки (16) каутукануракта 

Той става неспокоен и блажен щом чуе името на Бог Хари 
И бърз и сръчен е във Своите момчешки лудории и игри 
Той винаги отдаден е със преданост на Свойта майка свята 
И цялата вселена Той задържа и показва вътре във устата 

Той най-великият логик е и от сърце се забавлява 
Да се шегува и закача, да върши пакости Той обожава 

(17) видяртхи-удупа (18) чаура-двайера мохана 
(19) таиртхика-сарвасва (20) грамя-балика-кридана 

 
Сред всички образовани студенти Той като дивната луна застава 

И в детството си двамата крадци, искащи да го ограбят, заблуждава 
Като на конче вози се на гърбовете им за забавление; 

За всички философи Той е обектът на всеобщо възхищение; 
Малкият Нимай във Надия лудува 

Момите селски дразни и с тях се шегува 

(21) лакшми-прати бора-дата (22) уддхата балака 
(23) шри-шачира пати-путра-шока-нибарака 

 Съпругата си Лакшмиприя 
Той дари с желаната благословия 
Когато на брега на Ганг я зърна 

Като дете бе много палав, но след това се върна 
Свойта майка скръбна да успокои и мъката й да разпръсне 

След бащината смърт и след решението на брат Му къщи да напусне 

(24) лакшми-пати (25) пурва-деша-сарва-клеша-хара 
(26) дигвиджайи-дарпа-хари (27) вишну-приешвара 

За Лакшмиприя е съпругът й и Богът 
Със стъпките си Той лекува мъката на Източен Бенгал 

Той победи онзи пандит, когото мъдрите дори да съкрушат не могат 
И който в дебатите се беше твърде много възгордял 

Той е Господарят на Шримати Вишнуприя, 
Пленена е от Него тя в любовната магия 

 
(28) аря-дхарма-пала (29) питри-гая пинда-дата 

(30) пури-шишя (31) мадхвачария-сампрадая-пата 
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Той съхранява аря-дхарма - вечната религия, която 
Е в служене на Бога с обич да се посвети душата 

Той прави приношение на прадедите Си в град Гая 
След напускането на баща Му, възнесъл се по-горе и от рая 

На същото това място после Той приема за Свой гуру 
Почитания, уважаван и напреднал предан Шри Ишвара Пури 
По този начин Богът, който винаги неповлиян остава си от мая 
Прославя, защитава и поддържа Своята избрана сампрадая 

 
(32) кришна-намонматта (33) кришна-таттва-адхяпака 

(34) нама-санкиртана-юга-дхарма-правартака  
 

Вкусвайки името на Кришна, Той до лудост се опиянява 
Нектарът на Кришна съзнание на людете Нимай дарява 

И в тази наука Той сам учителят върховен става 
Религията на епохата въвежда и ни вдъхновява 
Святото име в нама-санкиртана всеки да възпява 
Заедно с другите предани за Божия прослава 

(35) адвайта-бандхава (36) шриниваса-гриха-дхана 
(37) нитянанда-прана (38) гададхарера дживана 

Какво е Той за другите сияйни личности от Панча-таттва 
Се казва в този стих, но само се загатва 

Адвайта Ачария вижда в Него свой най-скъп приятел 
Той е богатството в дома на Шрила Шривас Тхакур 

Животът и душата е на Нитянанда Авадхута 
И изворът на жизнения дъх на Гададхар Пандита 

(39) антардвипа-шашадхара (40) симанта-виджая 
(41) годрума-бихари (42) мадхядвипа-лилашрая 

Навадвип е чудна островна страна 
Сред водите изумрудени на святата река 

Гоуранга е луната на Антарадвипа 
Той е победата в Симантадвипа 

На Годрума радостно лудува и се скита 
И е подслон на забавленията в Мадхядвипа 
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(43) коладвипа-пати (44) ритудвипа-махешвара 
(45) джахну-модадрума-рудрадвипера ишвара 

Той Богът е на Коладвипа и владетелят на Ритудвипа 
Господар на Джахну-, Модадрума-, че и Рудрадвипа 

(46) нава-кханда-ранганатха (47) джахнави-дживана 
(48) джагаи-мадхаи-ади дурвритта-тарана 

На всички девет острова е Гоура господар 
А те са сцена за забавленията на Натабар 
Той е животът на реката Ганг и е спасител 

На Джагай, Мадхай и всеки друг, пороците опитал 

(49) нагара-киртана-симха (50) каджи-уддхарана 
(51) шуддха-нама-прачарака (52) бхактарти-харана 

Когато имената Божии съвместно с други бхакти Той възпява 
Изглежда сякаш лъв величествен на сцената се появява 

Съмненията разпръсква и спасява Кази - мюсюлманския управник 
На чистото възпяване на имената свети Той е най-издигнат проповедник 

Към Своите предани е много милостив и винаги ги защитава 
Страданията им бързо намалява, облекчава и от корен отстранява 

(53) нараяни-крипа-синдху (54) дживера ниянта 
(55) адхама-падуя-данди (56) бхакта-доша-ханта 

Майката на Шрила Вриндаван даса Тхакур, Нараяни, 
Вкусвайки остатъците от храната Му получи милост океани 

Той е господарят на всяка душа 
Той пропадналите ученици порица, 

Които критикуваха Го „ гопи, гопи”, че възпява 
Той недостатъците на преданоотдадените Си унищожава 

(57) шри-кришна-чайтаня чандра (58) бхарати-тарана 
(59) паривраджа-широмани (60) уткала-павана 

Получи името Шри Кришна Чайтаня на Своето санняса посвещение 
Прекрасен е като Луната пълна, грейнала след лунно затъмнение 
Приемайки за Свой санняса гуру Той прослави Кешава Бхарати 

Освободи го от илюзията и го дари с духовни резултати 
Самият Той сред скитащите се отшелници е скъпо украшение 
В спасител на Ориса се превърна Той при Своето поклонение 
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(61) амбу-линга-бхуванеша-капотеша-пати 
(62) кхир-чора-гопала-даршана-сукхи яти 

На път за Джаганнатха Пури Бог Чайтаня посети 
Светите места за поклонение на Шива, гдето в три 

Образа – Амбу-линга, Бхуванешвара и Капотешвара е той познат; 
На Шива господар е сам Гоуранга, който на Кширачора Гопинатх 

 и на Сакши Гопал се в даршан наслаждава,  
когато божествата на Ориса като санняси посещава 

 
(63) нирданди-санняси (64) сарвабхаума-крипамоя 
(65) свананда-асвадананди (66) сарва-сукхашроя 

Той стана санняси, но санняси е без данда 
Заради необичайната постъпка на Авадхута Нитянанда 

Който счупи пръчката на три места 
И я захвърли в близката река 

Със безпричинна милост Сарвабхаума Бхатачария дарява 
И от фалшивата му гордост нежно го освобождава 

И вкусва Той блаженството на Кришна, който е самият Той 
Обителта на цялото вселенско щастие е Златния Нимай 

(67) пурата-сундара (68) васудева-трана-карта 
(69) рамананда-сакха (70) бхатта-кула-клеша-харта 

 
Той като разтопено злато е сияен и красив 
Прокажения Васудева с милостта Си изцери 

Рамананда Рая да Го има за другар най-близък е щастлив 
Семейството на Венката Бхатта от страданията облекчи 

(71) бауддха-джаин-маявади-кутарка-кхандана 
(72) дакшина-павана (73) бхакти-грантха-уддхарана 

С лекота оборва аргументите на всички атеисти 
В това число Будисти, Маявади и Джайнисти 

Той спасява и пречиства в Южна Индия навред земите 
И открива ръкописите на Карнамрита и Брахма Самхита 

(74) алала-даршанананди (75) ратхагра-нартака 
(76) гаджапати-трана (77) девананда-уддхарака 

Той изпадна в екстаз, съзирайки Бог Алаланатх 
И танцува буйно в Ратха Ятра пред колесницата на Джаганнатх 
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Той е спасител на Пратапарудра, който е на Ориса цар, 
и на Девананда Пандит спасение също донесе в дар 

(78) кулия-пракаше душта падуяра трана 
(79) рупа-санатана-бандху (80) сарва-джива-прана 

Със Свойто милостиво появяване в Кулия Той прости 
На общността лошо възпитани студенти там и ги спаси 
Той е приятел вечен на братята госвами Рупа и Санатана 
На всички живи същества в Вселената е жизнената прана 

(81) вриндавананда-мурти (82) балабхадра-санги 
(83) явана-уддхари (84) бхатта-баллабхера ранги 

На неземната Вриндавана е олицетвореното блаженство  
На Балабхадра Бхатачария е съратник и другар 

Срещайки Го на връщане от Враджа много мюсюлмани добиха съвършенство 
С Валлабха Бхата обича Той да разговаря като с приятел стар 

(85) кашиваси-санняси-уддхари (86) према-дата 
(87) марката-ваираги-данди (88) а-чандала-трата 

Саннясите маявади от Бенарес Той милостиво освобождава 
И водачът им Пракашананда Сарасвати с любов към Бог дарява 

Той наказва позьорите-отшелници, подобни в отречението си на маймуни 
И е спасителят на всички, дори на людете, покрити от най-нисшите гуни 

(89) бхактера гаурава-кари (90) бхакта-прана-дхана 
(91) харидаса-рагхунатха-сварупа-дживана 

С обич голяма бхактите Си възхвалява 
И скъпото съкровище на сърцата им завинаги остава 

За Харидас Тхакур Той е самият му живот 
За Рагхунат дас и Сварупа Дамодара е съкровената любов 

(92) годрума-пати (93) гора (94) нитай-дживана 
(95) вриндавана-бхава-вибхора (96) адвайтера дхана 

На острова Годрума е Гоуранга Господар 
Заради цвета на тялото си е наречен Златен аватар 
Той е животът и душата на Шри Нитянанда Рама 

И постоянно потопен е в настроенията на Вриндавана, 
Изпълнени със екстатична према и преливащи с блаженство 
На Шрила Адвайта Ачария Той е върховното богатство 



 108 

(97) гададхара-прана (98) шриваса-шарана 
(99) кришна-бхакта-манаса-чора (100) кали-юга-павана 

Той е жизненият дъх на Гададхара Пандит 
За Шривас Пандит подслонът Му е като мощен щит 
На преданите на Бог Кришна сърцата Той открадна 

И пречисти пропадналата Кали, за духовност толкоз жадна 

 
 

 

Шри Чайтаня-Шата Нама-Стотрам Махатмям  

(Славата на възпяването на тези 100 имена на Бог Гоура) 

итй етат катхитам нитям, сатам нама-сундарам; 
Голока-васино вишнор, гаура-рупася самгинах 

Завършва тъй възхвалата на стоте прекрасни свети имена 
На Всепроникващия Бог, държащ лъка Шарнга в едната си ръка 

И обитаващ вечно във духовното небе планетата Голока Вриндавана 
Появил се в Кали юга на Земята с името Махапрабху, Гоуранга, Шри Чайтаня 

идам гаура-шата-намам, амаягхнам шучапахам; 
бхукти-сиддхи-прадам нринам, говиндакаршакам парам. 

 
Възпяването на поемата Гоура Нама Карунамрита 

Избавя онзи, що от векове окаяно се скита 
В кръга неспирен на повтарящо се раждане и смърт; 

Тя изцелява изтерзания от всяка скръб, 
Сбъдва желанията, в сърцето му лелеляни и мили 
Дори да са за земна радост или за мистични сили 
Ала отвъд това от нея милост блика и потича 
Защото на Говинда тя вниманието привлича 

 
ях патхед пратар уттая, чайтаняся махатманах; 
шраддхая парайопетах, стотрам сарвагха-нашанам; 
према-бхактир харау тася джаяте натра самшаях 

 
Препоръчва се при ставане от сън и рано сутринта 

Човек със вяра да възпява тези святи имена, 
Които са трансцедентални и унищожават всички грехове 
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Тъй както огънят изгаря всякакви подпалки с тонове 
В сърцето на такъв човек пробужда се без никакво съмнение 

Любовна, екстатична преданост към Бог Хари и Неговото обкръжение 

пратах-кале ча мадхяхне, сандхяям мадхя-ратрике; 
ях патхет праято бхактя, чайтанйе лабхате ратим. 

 
Ако някой с преданост възпява таз молитва 

Независимо дали е утрин, пладне, вечер или нощ 
В сърцето му като цвете пламенно пониква 
Привързаност към Бог Чайтаня с нежна мощ 

асадхя-рога-юкто 'пи, мучяте рога-санкатат; 
сарвапарадха-юкто 'пи  со 'парадхат прамучяте. 

 
Човек дори да е от неизлечима болест поразен 

Възпявайки молитвата от тази болка се освобождава 
И с всевъзможни грехове и оскърбления да бъде заразен 
От ефектите им страшни незабавно той се облекчава 

ванча пурна самсиддхим, лабхате натра самшаях; 
анте чайтаня-девася смритир бхавати шашвати 

Сбъдват се желанията най-съкровени 
На онзи предан, що поемата възпява 

Добива всички качества той съвършени 
В момента на смъртта не тъне във забрава, 

А по божествен начин спомня си Чайтанядева 
И в духовния свят завинаги е с Него и с Гурудева 

са клеша-рахито бхутва, прапнуят сва-чано-ратхам; 
турнам чайтаня-девася, каруна-бхаджанам бхавет. 

А този, що молитвата на силен глас възпява 
От всички мъки и беди веднага се освобождава 

И получава удовлетворение на своите съкровени и пречистени желания 
Такава личност много скоро се сдобива с милостта на Шри Чайтания 

наматмако гаура-дево, яся четаси вартате; 
са сарвам вишаям тяктва, бхаванандо бхавед дхрувам. 

 
Онзи, който позволи в самото му сърце 
Да грейне образът на златното лице 
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Във формата на тези сто благословени имена 
Ще преизпълни с радост своята душа 

Ще изостави сладостта на материалната отрова 
И с любов най-екстатична ще обикне Бога 

 
(джая) шри-кришна-чайтаня прабху нитянанда 

шри-адвайта гададхара шривасади-гаура-бхакта-вринда 

Отдавам най-смирените си почитания 
На всички свързани със Бог Чайтания 

Начело с Нитянанда, Шри Адвайта, Гадхадхара и Шривас 
И всички Гоура бхакти, що възпяват тези имена в екстаз 

И нека всеки, който ги чете, дори и неговите поколения 
Възпяват вечно махамантрата без оскърбления! 

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА КРИШНА КРИШНА ХАРЕ ХАРЕ 
ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ 

 

 

 

 

 

Шри Чайтаня Шатака 

(Сто стиха във възхвала на Бог Чайтаня) 

от Шрила Сарвабхаума Бхатачария 

 
Стих 1 

пранамя твам прабхо гаура 
тава паде шатам бруве 
садашаянам садхунам 

сукхартхам ме крипам куру 
 

О Гоуранга, милостиви Боже, моля приеми 
Гирлянд от шлоки сто с любов нанизани 

В Твоите нозе за удоволствието на Твоите бхакти 
О, моля Те, дари ме с Твойта крипа-шакти 
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Стих 2 
шри-радха-кришнайох севам 
стхапайитва грихе грихе 
шримат-санкиртане гауро 
нритяти према-вихвалах 

 
Бог Гоуранга във всеки дом донесе 

Любящото служене към Кришна и към Радха 
В дивния танц на санкиртана унесен 

Завладян на любовта от тихата наслада 
 

Стих 3 
джихваям хари-нама-садханам ахо дхара-шатам нетрайох 
сарванге пулакодгамо ниравадхи сведаш ча вибхраджате 

шримад-гаура-харех прагалбха-мадхура-бхакти-прадатур-джанаих 
сева шри-враджа-йошитам-анугата нитя сада-шикшяте 

 
Възпява сладостно Гоуранга светите имена на Бог Хари 

И настроенията на преданото служене в света разпространява 
От екстатичната любов в сърцето Си ликът Му е облян в сълзи 
А тялото Му цяло потреперва и от глава чак до пети се изпотява 

Със пример настроението на преданост, изпитвано от гопите във Враджа 
Гоуранга непрестанно учи всички дживи как да изпълняват своя бхаджан 

 
Стих 4 

кали-мала-патитанам шлока-мохавританам 
ниджа-джана пати-сева витта-чинтакуланам 
ити самаджани гаурас трана-хетум вичинтя 
праката мадхура дехо нама-дата крипалух 

 
Виждайки как съществата живи тънат в океан от мръсотия 

Оплетени в примките на Кали – страшния палач - 
И как погълнати в грижите на ежедневието тия 

Създания се давят в мрак, илюзия и плач 
Гоуранга, чудейки се „Как да ги спасиме?!” 
Дари им милостиво най-святото Божие Име 

Роден в Навадвип е Той в дома на майка Шачи 
И в най-красивата снага на скитащ просяк крачи 

 
Стих 5 

шри шримат кришна чайтанйе 
джагат-транаика картари 
йо мудхе бхакти-хина сят 
пачяте нараке дхрувам 
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Единственият освободител на съществата живи в този свят  
И няма друг, който падналите души тъй милостиво да спасява 

Най-щедър е Махапрабху и който с Неговото служене е незапознат 
Със сигурност се мъчи в ада, където на страдания се наслаждава 

 
Стих 6 

ях кришно радхая-кундже 
виласа критаван пура 
гададхарена самюктах 
са гауро васате бхуви 

 
Същият Кришна, който заедно със Радха 
Из горите на Вриндавана в игри се радва 

Със Гададхара отново в този свят 
Играе живот на забавления богат 

 
Стих 7 

самсара-сарпа-дащанам 
мурччхитанам калау-юге 
аушадхам бхагаван-нама 
шримад-ваишнава-севанам 

 
Да се възпява святото име и да се служи на издигнатите ваишнави 

Е единственото лекарство за душите, измъчвани от Кали 
Ухапани от змията на самсара и изпаднали в духовно безсъзнание 
Те са винаги наказвани от мая и оплакват живота си във отчаяние 

 
Стих 8 

вишаявища муркханам 
читта-самскарам-аушадхам 
вишрамбхена гурох сева 

ваишнавоччхища бходжанам 
 

Единственият начин да се излекува тоз копнеж мъчителен 
И материален, замърсяващ на глупците тук сърцата, 
С решителна вяра да се служи на духовния учител е 
И да се ядат остатъци от на ваишнавите храната 

 
Стих 9 

ванде шри-каруна-синдхум 
шри-чайтаням махапрабхум 
крипам куру джаганнатха! 
тава дасям дадасва ме 

 
На този океан от милост, Бог Шри Кришна Чайтания 

Отдавам аз смирените си почитания 
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О Господарю на вселената, дари ме с милостта 
Да бъда аз приет за Твой слуга 

 
Стих 10 

дасям те крипая натха! 
дехи дехи махапрабхо! 
патитанам према-дата 
‘сято яче пунах пунах 

 
О, Господи Чайтаня, който любовта към Бога 
На окаяниците даряваш със Святото Име 
Аз отново, и отново, и отново Ти се моля 
За слугиня Своя кротка приеми ме! 

 
Стих 11 

самсара-сагаре магнам 
патитам трахи мам прабхо 
диноддхаре самартхас твам 
атас те шаранам гатах 

 
О мой Господи, аз паднал съм и в океан се давя 

В прераждания тук живот подир живот. 
Ти опитен си в това душите да избавяш 

Аз моля Те за милостта Ти да освободиш мен този път 
Отдавам Ти се аз изцяло, от дъното на своето сърце 

Подслон приемам и се приютявам във Твоите лотосови нозе 
 

Стих 12 
джагатам трана-картаси 
бхарта датаси сампадам 
транам курушва бхо натха! 

дасям дехи шачисута 
 

Ти си спасителят на цялата вселена 
На всеки Ти си Бог и Господар 

Поддържаш всички светове нетленен 
Единствен Ти даряваш всеки дар 
О Гоурахари, о сине на Шачи, 
Ако служене към Тебе ми дариш 

Живота ми без полза няма да се влачи, 
Защото Ти ще ме закриляш и спасиш 

 
Стих 13 

сарвешам-аватаранам 
пуранаир ят шрутам пхалам 
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тасман ме нишкритир насти 
атас те шаранам гатах 

 
Дочул съм от Пураните за милостта 
Дарявана от инкарнациите на Бога 

Не е достатъчна обаче тя 
Да ме освободи от материалните окови 
За грешник като мене ще е най-добре 

Подслон да вземе в Твоите нозе 
 

Стих 14 
вичитра мадхуракшара шрути-маногя гито муда 

свабхакта-гана-мандали рачита мадхя-гами прабхух 
манохара манохаро натати гаурачандрах сваям 
джагат-трая вибхушано парама-дхама нилачале 

 
В Нилачала, най-прекрасната обител в трите свята 

Сред Своите предани Чайтаня пее и танцува тъй омайно, 
Че сричките на Неговата песен свидна за душата 
На всекиго ума отнасят в благоговение безкрайно 

 
Стих 15 

вилокя пурушоттамам канака-гаура-дехо харир 
муда хридая-панкадже джалада-канти алингитум 
папата дхарани-тале сакала-бхава саммурччхитах 
кадачид апи ненгате парама-дхари самспанданам 

 
Когато вижда Господ Джаганнатха 

Гоуранга, чийто цвят е като разтопено злато 
Да Го прегърне се изпълва със желание 
Но в този миг изпада в безсъзнание 

И рухва на земята във екстазно вцепенение 
С очи, попиващи туй приказно видение 

 
Стих 16 

гаурася наяне дхара 
са-гадгада-вачо мукхе 
пулаканкита-сарванго 
бхаве лутхати бхутале 

 
Очите на Гоуранга жарко леят  

Горчиви от любов сълзи 
Струните на гласа Му, замлъкнали, не пеят 

Снагата Му цялата в екстаз трепти 
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И пада Той, изгубил свяст, 
На любовта във пълна власт 

 
Стих 17 

чайтаня-чаранамбходже 
ясясти притир ачюта 
вриндатавишайос тася 

бхактисяч чхата-джанмани 
 

Ако човек в сърцето си към лотосовите нозе на Бог Гоуранга има 
Любов решителна, устойчива, гореща, непоколебима 
Е ясно, че във миналото неотклонно той е обожавал 

За сто живота Шри Шри Радха Кришна във Вриндаван 
 

Стих 18 
ятха радха-падамбходже 
бхактих сят према-лакшана 
татхаива кришна-чайтанйе 
вардхате мадхура ратих 

 
С каквато обич предана е обожавал той 

На Радхика лотосовите нозе 
Още повече към Чайтаня, Богът мой, 
На любовта му цветето ще порасте 

 
Стих 19 

канака-мукура-кантим чалу-вактраравиндам 
мадхура-мукура хасям паква-бимбадхароштхам 
сувалита-лалитангам камбу-кантхам натендрам 
трибхувана-каманиям гаурачандрам прападйе 

 
Красотата сладка на усмихнатото Му лице 
Е като златна пъпчица на лотосово листице 
И устните Му във усмивка нежна хубавеят 

С цвета на зрял плод бимба аленеят 
Вратът Му е изваян с формата на раковина 
Светът е очарован от неземната картина 
Отдавам почитания на тази личност свята, 
Която с красотата си пленява трите свята 

 
Стих 20 

судиргха-суманохарам мадхура-канти-чандрананам 
прапхулла-камалекшанам дашана-панкти-мукта-пхалам 
супушпа-нава-манджари-шравана-югма-сад-бхушанам 
прадипта-мани-канканам кашита-хема-гаурам бхадже 
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Той е прекрасен, снажен и висок 
Като разцъфнал лотос е хубавоок 
Неземно щастие блести, блести 
В изпълнените Му с любов очи 

Като зрънца от плода мукта зъбите Му греят 
На ушите Му - тъй нежни! – обичките се люлеят 

От звънчетата на глезените Му струи копнежен зов 
Златистия Гоуранга обожавам – обителта на цялата любов 

 
Стих 21 

акхила-бхувана-бандхо према-синдхо джане ‘смин 
сакала-капата-пурне гяна-хине прапанне 

тава чарана-сародже дехи дасям прабхо твам 
патита-тарана-нама прадур асит ятас те 

 
О, приятелю на Вселената! О, океан от Любов! 

Моля Те чуй моя трепетен и жаден зов 
Дари със служене и място в лотосовите Ти нозе 

Мен, който съм лишен от знание, ала изпълнен с двуличие 
О Господи, щом Патита-павана се Ти зовеш 
Ти просто трябва милостта си да дадеш 

 
Стих 22 

урдхви-критя бхуджа-дваям каруная сарван джанан адишет 
ре ре бхагавата харим вада вада шри-гаурачандрах сваям 
премна нритяти хункрити викурате ха ха раваир вякуло 

бхумау лунтхати мурччхати сва-хридайе хастау-виникшипяти 
 

Шри Гоурачандра, самият Бог върховен, 
Издигнал дългите Си, хубави ръце, 

Умолява милостиво всеки с зов любовен: 
„Святото име на Хари запейте от сърце!” 

Със тези думи Той танцува, викайки тъй силно, 
Сричките „Ха! Ха!” заеквайки в захлас, 

Понякога припада и търкаля се в прахта обилна, 
С юмруци удряйки гърдите Си в екстаз 

 
Стих 23 

харе-нама-кришна-нама-гана-дана-кариним 
шока-моха-лобха-тапа сарва-вигхна-нашиним 

пада-падма-лубдха бхакта-вринда бхакти-дайиним 
гаура-муртим ашу науми нама сутра-дхариним 

 
На живите същества, измъчвани от Кали, святото име на Кришна Той дари 
Това име е всеблагоприятно, унищожаващо всички препятствия, че и дори 
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На скръбта, илюзията и алчността безкрайните страдания. 
На този Бог Върховен аз отдавам своите почитания 

 
Стих 24 

малати-маллика-дама- 
баддха кунчита кунталам 
бхалодят-тилакам ганда 
ратна-кундала-мандитам 

 
Къдриците Му виещи се са пристегнати с венче 

От цветовете на малати-малика – цветче подир цветче - 
С красив тилак е озарено високото Му чело, 

А на ушите Му се люшкат обички от бисерчета бели 
 

Стих 25 
шри-кхандагуру-липтангам 
канканангада бхушитам 
кванан манджира чаранам 
гаурачандрам ахам бхадже 

 
Шри Гоурачандра обожавам, най-мъдрия вселенски гуру 
Чието тяло е намазано със паста от сандал и аромат агуру 

Ръцете Му са в скъпоценни гривни украсени 
Нозете Му – от звуците на мънички звънчета са разхубавени 

 
Стих 26 

мадхурам мадхурам канакабха танум 
арунамбара сатпаридхеям ахо 

джагад ека шубхам сакалаика парам 
каруна-праванам бхаджа там парамам 

 
Снагата на Гоуранга е толкова красива! 
Златее Той в шафранените си одежди  

И сякаш танцуващ пламък огнен се издига! 
Той е самата благодат, и на молитви и надежди 

Приятелят на окаяните отвръща със състрадание, 
Затова и е едничкият обект на моето обожание 

 
Стих 27 

кришна-рупам паритяджя 
калау гауро бабхува ях 
там ванде параманандам 
шри-чайтаня махапрабхум 

 
Молитвите си аз със преданост отдавам 

На този, който формата на Кришна изостави 
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И във епохата на Кали в златен цвят се появи 
Блаженният Махапрабху Гоурахари 

 
Стих 28 

питамшукам паритяджя 
шонамбара дхароти ях 

там гаурам каруна-синдхум 
ашрайе бхуванашраям 

 
В подслона на нозете на Гоуранга се отдавам 
Който жълтите дрехи на семеен изостави 
И прие шафранените одежди на санняси 

О Гоурачандра! Ти самият океан на милостта си! 
Ти си едничкият подслон приютен на земята 
Не само тук, ала навсякъде из трите свята! 

 
Стих 29 

аватирнах пунах кришно 
гаурачандра санатанах 

магнас трибхага папесмин 
тешам транася хетаве 

 
Когато окаяните същества изпълниха три-четвърти вселената със грях 
Вечният Бог Шри Кришна появи се в образа на Гоурасундара сред тях 
Почти в началото на Кали-юга, във святата земя на Навадипа-дхама 
За да спасява тях, които давят се на раждането и смъртта в океана 

 
Стих 30 

аватирне калау гауре 
чандаладях куджатаях 
явантах папинаш чапи 
праясо ваишнава ами 

 
Когато Гоурасундара в епохата на Кали се яви 

Той всички грешници избави, с милостта Си ги спаси 
Сега дори и кучеядецът Бог Вишну слави 

Всички окаяници с ниско рождение станаха ваишнави 
 

Стих 31 
патитам дургатам дриштва 
ваишнава лока-паванах 

карау дхритва харер-нама 
ячанти крипая калау 

 
Ваишнавите получиха милостта на всемилостивия Гоура 
И от състрадание разпространяват светите имена на Бога 
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Виждайки нещастното състояние на душите клети и 
В кръговрата на раждане и смърт напълно оплетени 

 
Стих 32 

 
санкиртанарамбха крите ‘пи гауре 
дхаванти джива шраване гунани 

ашуддха читтах ким у шуддха-читтах 
шрутва праматтах кхалу те нанартух 

 
Когато Бог Гоуранга запя Светите Имена тъй свидни 

Живите същества, тормозени от Кали, мъчителя заклет,  
Застинаха от удивление, чувайки качествата на Шри Кришна дивни 

 Към мястото на санкиртана спуснаха се, заприиждаха отвред 
И чистия, и порочния от радост разцъфтяха 
Запяха и затанцуваха, като че полудяха 

 

Стих 33 
ким ашчарям ким ашчарям 
калау джате шачисуте 

стри-бала-джада-муркхадях 
сарве нама-параянах 

 
О, колко удивително е това! О, колко удивително е това! 

Как може да се изрази изобщо чудото в слова?! 
Когато Гоурасундара, синът на Шачи, появи се в Навадвипа 

Мъже, жени, деца и старци, че дори глупаците развиха 
Привързаност към пеенето на светите имена на Бога. 
Учудването си от този факт да скрия аз не мога! 

 
Стих 34 

чандала явана муркхах 
сарве курванти киртанам 
харер-намнам гунанам ча 
гауре джате калау юге 

 
Когато Гоурсаундара във Кали-юга се яви 
Чандалите, яваните, че и глупаците дори 
Започнаха да славят святото Име на Хари 

 
Стих 35 

ким адбутам гаура-хареш-чаритрам 
татодхикам татприя севаканам 
санкиртанамода джананурага 
према-праданам витаноти локе 
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Характерът на Гоурасундара наистина не може с друг да се сравни 
Но още по-зашеметяващи са скъпите Му предани слуги 
Във този свят Кришна Чайтаня заедно с тях се появи 
И със голяма обич любовта към Бог на всички ни дари 

 
Стих 36 

сувалита-мани-малаир баддха-чудам маногях 
сулалита мриду-бхале чанданенанучитрам 
шравана-югала-рандхре кундалау яся бхатау 

хриди-винихита-харам науми там гаурачандрам 
 

Поднасям изпълнените си със обожание поклони 
На Шри Гаурангасундара, чиито прелестни къдри 

Привързани са с нанизи от перли милиони 
А нежното Му чело ароматна паста от сандал краси 

С форма на акули са красивите Му обеци 
На гръдта Му гирлянда от цветчета се люлее и виси 

 
Стих 37 

чайтаня-рупа-гуна-карма маногя-вешам 
ях сарвада смарати деха-мано-вачобхих 
тасяивапада-тала-падма-раджобхилаши 

севам кароми шата-джанмани бандху-путраих 
 

Тоз предан, който помни привлекателната форма, качества и забавления 
На Бог Гоуранга с тялото, ума си и словесните си изявления 

Праха от неговите лотосови нозе, за да получа аз ще съм готов при нужда 
Наред със своите роднини и приятели във продължение на сто живота да му служа 

 
Стих 38 

иям расагя тава нама киртане 
шротрау мано ме шраване ‘нучинтане 
нетре ча те рупа нирикшане сада 
широсту чайтаня-падабхивандане 

 
О Господи! О мой любими Шри Кришна Чайтаня! 

С език съм аз дарен единствено, за да възпявам Твойто Свято Име 
Уши имам да слушам само разкази за Твоите качества омайни 
Умът ми служи само, за да помня Твоите забавления незрими 
Очите ми са само, за да съзерцават формата Ти, пълна с тайни 

Единствено в нозете Ти, за да я свеждам аз глава на раменете имам 
 
 

Стих 39 
санкиртананда-раса сварупах 

према-праданаих кхалу шуддха-читтах 
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сарве махантах кила кришна-тулях 
самсара локан паритараянти 

 

Всички преданоотдадени на Шри Чайтаня са велики души 
Те олицетворяват блаженството на санкиртана и са толкова добри 
Колкото самия Кришна, защото душите паднали освобождават 
От тристранните страдания, като любов към Бога им даряват. 

 
Стих 40 

ясмин деше кулачаро 
дхармачарах ча насти ваи 
татхапи дханяс тад дешо 
нама санкиртанад дхарех 

 
Ако и принципи, и религия забравят людете от някоя страна 
Свървайки в постъпките си съвсем встрани от добродетелта 

Заемат ли се с изпълнение на харинама-санкиртана 
И те, и тяхната страна прославени ще станат 

 
Стих 41 

яватам ча кутантранам 
самуддхарася хетаве 

аватирнах калау кришна- 
чайтанйо джагатам патих 

 
За да освободи людете, които не зачитат авторитетните сампрадаи 
В епохата на Кали Шри Кришна Чайтаня в област Надия се появи 

 
Стих 42 

сарваватара бхаджатам джананам 
тратум самартхах кила садху-варта 
бхактан абхактам апи гаурачандрас 
татара кришнамрита-нама-данаих 

 
Чувал съм от устните на чистите отдадени 
Че Бог в предишни Свои въплъщения 

Дарявал е освобождение на преданите Си прославени 
Ала дори онези, що безспир нанасят оскърбления 

Наред с преданоотдадените Си Гоуранга благославя 
И нектара на Святото Име без разграничения раздава 

 
Стих 43 

чайтаня према-датакхила бхувана 
джанан бхава-хункара-надаир 
говиндакрища-читтан кувишая 
виратан караям аша шигхрам 
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евам шри-гоурачандре джагати ча 
джаните ванчито яхи муркхас 
тапи папи сурапи хари-гуру- 
вимукхах сарвада ванчитах сах 

 
Шри Чайтаня, Богът, който със любов дарява 

И сам от нейния екстаз изглежда сякаш полудява 
Високо вика и на людете погрешните разбирания разрушава 

Към Кришна умовете им притегля да Го обожават 
От милостта на състрадателния Бог остават си лишени 
Онези що са грешни, пияници и материално обусловени, 
Които Нему и на Неговите предани се противопоставят 

Във всяко отношение си те измамени остават. 
 

Стих 44 
трибхувана-каманийе гаурачандре ‘ватирне 
патита-явана-муркхах сарватха спхотаянтах 
иха джагати самаста нама санкиртанарта 
ваям апи ча критархах кришна-намашраят 

 
След като прекрасният Гоуранга появи се в Навадвипа, 

Той, който най-красивият е в трите свята 
Дори най-низшите сред людете от щастие се подлудиха 

Възпявайки в санкиртана на Кришна имената 
 

Стих 45 
мадхура мадхурам етад ваишнаванам чаритрам 
кали-мала-крита-хинан доша-буддхя на джагмух 
сакала нигама-сарам нама-датум ча татра 
прабала каруная шри-гаурачандро’ ватирнах 

 
Един непоколебимо предан на Гоуранга ваишнава 

Безкрайно благ характер притежава 
И грешките в оцапаните с грях създания не го обиждат 

Защото само хубавото той навред у всички вижда 
Причината Шри Гоурачандра, милостивият океан, да се яви във Навадвипа 

Е да даде на Ведите есенцията – харинамамрита 
 

Стих 46 
локан самастан кали-дурга-варидхер 
намна самуттаря сватах самарпитам 
шри-гоурачандраир-хари ваишнаванам 

намнаш ча таттвам катхитах джане джане 
 

Шри Гоурасундара по сладката Си воля е досущ като лодкаря 
Избавил съществата, давещи се в океана на самсара 
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Сред високите и застрашителни вълни на Кали Юга 
Давайки им да пият сладост съвсем друга 
Каквато в световете нийде втора няма -  

Нектарната слава на ваишнавите и харинама 
 

Стих 47 
яванто ваишнава локе 
паритранася хетаве 

ратанти прабхунадища 
деше деше грихе грихе 

 
По заръката божествена на Шри Кришна Чайтаня 
Последователите Му избавят живите създания 

Измъчвани от Кали, разпространявайки нектара на светите имена 
Във всеки дом във всеки град и село по света. 

 
Стих 48 

джагадбхандхор джагат-картур 
джагатам трана хетаве 
ятра татра харех сева 
киртане стхапите сукхе 

 
Приятел е на всички този господар на цялата вселена 
Той въведе на санкиртана-ягя жертвата блажена 
Проповядвайки за служенето сладко към Хари 
На Бхарата Варша из благословените земи 

 
Стих 49 

гаурангах према-муртир джагати яд 
авадхи према-данам кароти 

папи тапи сурапи никхила-джана 
-дханасяапахари критагхнах 
сарван дхарман свакиян вишам 

ива вишаям сампратияджя кришнам 
гаянтй-уччаих праматтас тад авадхи 
викалах према-синдхау вимагнах 

 
Откакто Шри Гоуранга, олицетворението на любовта, 
Започна кришна-према повсеместно да разпространява 
Всички неблагодарници и пияници, затънали в греха 

Желанията за материално наслаждение като отрова изоставят 
И се потапят във океан от щастие за всички времена 

Съвместно пеейки на силен глас светите имена 
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Стих 50 
йешам касмин кали-юге 
ноддхаро баху-джанмасу 
калау те те сукхе магна 
нама-гана-прасадатах 

 
Грешниците, за които инак не е имало спасение 

Във никоя от другите епохи чисти, светли 
Сега се къпят в океан от радостно опиянение 

Избавени от Шри Чайтаня с милостта на Имената Свети 
 

Стих 51 
харер-намнам прасадена 
нистарет патаки-джанах 
упадеща сваям кришна- 

чайтанйо джагад-ишварах 
 

Всички най-греховни и окаяни създания 
Освобождават се благодарение на Шри Чайтания 
От лотосовата уста на който името на Бога се яви 

И с милостта си тези грешници дари 
Бог Гоурасундара е тъй на всичко живо предводител - 
Властелинът на вселената и нейният унищожител! 

 
Стих 52 

акхила-бхувана-бандхур-нама-дата крипалух 
кашита-канака-варнах сарва-мадхуря-пурнах 
ати-сумадхура-хасах снигдха-дрик према-бхасах 
спхурату хридая-мадхйе гаурачандро натендрах 

 
Шри Гоурасундра на всекиго във цялата вселена е другар 

Най-състрадателният Святото Име ни донесе в дар 
Сияйната Му златна форма и усмивка сладка ме превзеха 

Погледът на очите Му - лотоси! – дарява ми утеха 
Устните Му слова нектарни леят, пълни със любов 

О Горачандра! Чуй копнежния ми зов! 
Ти, който с танците Си на всекиго ума отне 
О моля Те, разкрий ми се във моето сърце! 

 
Стих 53 

ати-мадхура-чаритрах кришна-намаика-мантро 
бхувана-видита-сарва-према-дата нитантах 
випула-пулака-дхари читта-хари джананам 

спхурату хридая-мадхйе гаурачандро натендрах 
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Чертите на Шри Гоурасундара са най-блажено сладостни 
Той просто учи ни да пеем имената свети в скръб и радости 

Във трите свята е добре известен като единствения даващ любовта 
Трансцеденталното Му тяло от екстаз трепери и привлича всички живи същества 

О нека, този Бог Гоуранга, най-добрият сред танцьорите, 
Да обитава в дълбините на сърцето мое интериорите 

 
Стих 54 

сакала-нигама-сарах пурна-пурнаватарах 
кали-калуша-винашах према-бхакти-пракашах 
прия-сахачара-санге ранга-бхангя виласи 

спхурату хридая-мадхйе гаурачандро натендрах 
 

На цялата ведическа литература е Гоуранга същината 
Той сам във Себе си е пълен и извор е на всички инкарнации 
На създанията клети Той дарява любовта към Бога свята 

Унищожавайки греха във всичките му вариации 
Със Своите вечни спътници Чайтаня винаги играе 
Дано в сърцето ми обликът Му танцуващ засияе 

 
Стих 55 

джагад-атула-маногьо натя-лилабхивигях 
калита-мадхура-вешо мурчиташеша-дешах 

прабала-гуна-габхирах шуддха-саттва-свабхавах 
спхурату хридая-мадхйе гаурачандро натендрах 

 
Шри Гоурасундара е несравним и няма втори в Неговата класа 
Той е познавачът на всяка трансцедентална и любовна раса 

Всички се объркват щом зърнат сладката Му форма със сиянието на злато 
Той е известен като обителта на всичките неземни качества в доброто 
Дълбока и незамърсена от материята е природата Му чиста, свята 

Нека този най-добър от всичките танцьори, Бог Гоуранга, се яви в сърцата 
 

Стих 56 
ниравадхи галад-ашрух сведа-юктах сакампах 
пулака-валита-дехах сарва-лаваня-гехах 

манасиджа-шата-читта-кшобха-кари яшасви 
спхурату хридая-мадхйе гаурачандро натендрах 

 
Очите на Гоуранга са чак до ушите издължени като лотосови листица 

И от тях вали, вали безспир пороят от сълзи на обичта 
Снагата Му е бледна и потънала в пот от екстазен плам 

Крайниците Му трептят в копнеж любовен, забравил срам и свян 
Необикновената Му красота вълнува умовете на стотици богове на любовта 

Нека този танцьор прекрасен се яви и в моето, и в другите сърца! 
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Стих 57 

шамана-дамана-нама-кришна-нама-праданах 
парама-патита-дина-трана-каруня-симах 

враджа-випина-рахася-пролласач-чару-гатрах 
спхурату хридая-мадхйе гаурачандро натендрах 

 
Нектарът на светите имена на Кришна Бог Гоуранга без разграничение раздава 
И с него враговете на живите същества, измъчвани от Кали, Той унищожава 

Известен е като Патита-Павана Шри Гоурачандра затова 
Защитникът на бедните и падналите, пределът висш на милостта 

Красивият Му облик мисли за Вриндавана у гледащия предизвиква 
И щастието от любовта към Бога във сърцето му избликва 
О нека Бог Гоуранга, с цвят златист като на пълната луна 

Да затанцува своя танц на према в нашите сърца 
 

Стих 58 
сакала-раса-видагдхах кришна-нама-прамодах 
прабала-гуна-габхирах прани-нистара дхирах 
нирупама-тану-рупах дйотитананга-бхупах 

спхурату хридая-мадхйе гаурачандро натендрах 
 

Шри Гоурачандра е скъпоценната украса 
Увенчала познавачите на трансцедентна раса 
Той цялата неземна сладост държи в плен 

И макар от името на Кришна да е вечно подлуден 
Запазва Своето хладнокръвно самообладание 
Забързан да избави давещите се в страдание 

Качествата Му са безбройни, красотата – несравнима! 
Нека в облика на танцьор в сърцата ни завинаги Го има! 

 
Стих 59 

вимала-камала-вактрах паква-бимбадхароштхас 
тила-кусума-сунасах камбу-кантхах судиргха 
сувалита-бхуджа-дандо набхи-гамбхира-рупах 
спхурату хридая-мадхйе гаурачандро натендрах 

 
Сияйните слова на Бог Гоуранга като лотоса ни облекчават 

А устните Му алени зрелия плод бимба наподобяват 
Красивият Му нос прилича на сусамов цвят 
Със гънки като раковина е изящният Му врат 

Ръцете Му са силни, а пъпът Му дълбок 
О нека най-добрият сред танцьорите лотосоок 
Се прояви в сърцето ми - моят обичан Бог 
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Стих 60 
кашита-канака-кантех сара-лаваня-муртих 
кали-калуша-виханта яся-кирти-вариштхах 
акхила-бхувана-локе према-бхактих прадата 

спхурату хридая-мадхйе гаурачандро натендрах 
 

Като разтопено злато грее на Гоуранга лунната снага 
Крайниците Му са въплъщение на най-съвършена красота 

Всичко нечисто в Кали-юга Той унищожава 
В това се изразява несравнимата Му слава 

Без да дели добри и лоши всекиму любов божествена Той дава 
Нека танцуващата Му фигура завинаги в сърцето ни остава 

 
Стих 61 

баху-видха-мани-мала баддха-кешо вичитро 
малаяджа-тилакодяд-бхала-дешо ‘лакалих 
шравана-югала-лолат-кунтало хара-вакшах 

спхурату хридая-мадхйе гаурачандро натендрах 
 

Шри Гоурачандра притежава най-прекрасните коси 
Завързани отгоре с низ от скъпоценности 
А широкото Му чело е изписано в украса 
Със тилак, направен от сандаловата паста 

До врата Му се люлеят черни, бляскави къдрици 
От ушите Му висят със форма на акула обеците 

На гърдите Му широки златна огърлица си почива 
Нека Неговият облик от очите на сърцата ни не си отива 

 
Стих 62 

ядавадхи хари-нама прадур асит притхивям 
тадавадхи кхалу лока ваишнавах сарватас те 
тилака-вимала-мала нама-юктах павитрах 
хари хари кали-мадхйе евам евам бабхува 

 
Святото Име дойде в този свят 

И станаха ваишнави всички хора 
Пречистени от неговата благодат 

И чудно видение ми се разкри пред взора: 
Като прегръдка сладка се люлее  

На снагите им гирляндът от Светите Имена 
Като целувка нежна и благословена грее  

Тилакът чист на техните чела 
О, умолявам Те, мой скъпи Господи Хари, 

Нека в тази Кали-юга всичко така да продължи! 
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Стих 63 
дживе пурнодая ятах каруная ха ха раваир прартханам 

хе хе кришна крипа-нидхе! бхава махадавагни дагдхан джанан 
трахи трахи махапрабхо! свакрипая бхактим ниджам дехй алам 
маивам гаура-харех сада пракуруте динаика-натхан прабхух 

 

Шри Гоурачандра в пълна степен милостта си прояви 
Молитва състрадателна отправяйки за благото на всички паднали души 

„О Кришна! О океан от милост! Защитавай тез окаяни създания, 
Които тлеят в горския пожар на материалните страдания. 
Освободи ги Ти посредством Твоята непостижима шакти 

И дай им Ти богатството на Свойта према-бхакти!” 
Кой друг освен Шри Шачинандана, Патита-павана, Гоурахари 

Към бедните души такава милост би могъл да прояви!? 
 

Стих 64 
вишанна читтан кали-папа бхитан 
самвикшя гауро хари-нама мантрам 

сваям дадау бхакта-джанан самадишет 
курушва санкиртана-нритя вадян 

 
Създанията, измъчвани от Кали, Той видя 
Навъсени, уплашени и замърсени от греха 
Затова даде им на Хари милото и свято име, 

А преданите Си научи Шачинандана Гоурахари 
Да го възпяват в мелодии неизразими 
Танцувайки и свирейки чак до зори 

 
Стих 65 

харер-муртим сурупангим 
трибханга-мадхуракритим 
ити гауро вадед бхактан 
стхапаядхвам грихе грихе 

 
Шри Гоурасундара обичните си предани по този начин наставлява 
„Във всеки дом мурти на Кришна да се инсталира и да се обожава 

С блаженство, чисто знание и вечност е докрай пропита 
Пленителната фигура на Шямасундара на три места извита” 

 
Стих 66 

сушона-падма-патракша! 
субимбадхара-паллава! 
сунаса-пута-лалитя! 

гаурачандра намо сту’те 
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Като червени лотоси са хубави на Гоура дивните очи 
Устните Му ума отнасят и замаян го оставят  

Поклоните си аз поднасям на този Шри Гоурахари, 
Чиито ноздри със изяществото си ни възхищават 

 
Стих 67 

кандарпа-коти-лаваня! 
коти-чандранана твише 
коти-канчана-пушпабха 
гаурачандра! намо’сту те 

 
По красота лицето лотосово на Гоуранга надминава 

Величието на милиони богове на любовта 
По-ярко от милиони пълни месечини то огрява 
По-привлекателно е от милиони алени цветя 
На този облик на прекрасния ни Бог Чайтания 

Отдавам аз смирените си почитания 
 

Стих 68 
самукта-данта-панктй-абха! 
хася-шобха-шубхакара! 

симха-грива! ласат-кантха! 
гаурачандра! намо ‘сту те 

 
Зъбите Му са прекрасни като бисерна гирлянда 
Затова е тъй сияйна радостната Му усмивка 

С почит поклон поднася тоз слуга на Гоурачандра 
И пред лика Му лъвски със красива шия той притихва 

 
Стих 69 

малли-малолласад-вакшах 
карналамбита-мауктика! 
канканангада-самюкта! 

маха-бхуджа! намо’ сту те 
 

На широките като на лъв могъщ гърди 
Люлеещ се гирлянд от малика цветя виси 
Ушите Му със плодовете мукта разкрасени 
Ръцете Му със златни накити разхубавени 
На Бог Гоуранга Сундара, Кришна Чайтаня 

Отдавам аз смирените си почитания. 
 

Стих 70 
мригендра-мадхя-канкала! 
джану-рамбхати-сундара! 
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курма-приштха-пада-двандва! 
гаурачандра! намо ‘сту те 

 
Красивият Му тънък кръст в изяществото си е такъв 
Че наподобява стана грациозен на великолепен лъв 
Като стволове на бананово дърво са Му бедрата 
Костенуркови черупки Му наподобяват стъпалата 

На Шри Гоурангасундара, съкровищницата на всяка раса 
Почтителните си поклони тоз смирен слуга поднася 

 
Стих 71 

ашрайе тава падабджам 
калика чампакангулам 
крипам куру даянатха! 

гаурачандра! намо ‘сту те 
 

О Боже Гоурасундара, бъди към мене милостив 
В подслона свят на Твоите нозе ще бъда аз щастлив 

Нозе, чиито пръсти като пъпките на цвете чампака младеят 
Снагата и умът ми в почитание към Теб благоговеят. 

 
Стих 72 

накха-панкти-джитанека 
-маникя-мукура-дюте 
чаране шаранам яче 

гаурачандра! намо ‘сту те 
 

О Гоура, сякаш месечини ноктите на Твоите пръсти 
По-сияйни и от перли нежно сияние разпръскват 

Отдавам се напълно в прекрасните Ти като лотоси нозе 
Поклоните ми са милиони, ала един си Ти, който сърцето ми превзе 

 
Стих 73 

дхваджа-ваджранките пада- 
падме ‘хам шаранам гатах 
каришяти ямах ким ме 

гаурачандра! намо ‘сту те 
 

О Гоурасундара, предавам се във Твоите нозе 
Които украсени са със мълния и знаменце 
И повече от враговете си не се страхувам аз 
Отново Ти отдавам почитта си във екстаз 

 
Стих 74 

шата-шата-патитанам трана-карта прабхус твам 
катхам апи ким у доше ванчито ‘хам прапаннах 
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кали-бхая-крита-бхитам трахи мам дина-бандхо! 
шарана-гата-гатис твам ким бруве гаурачандра! 

 
О Господи! Ти си избавил стотици паднали души! 

С какво Те оскърбих, та Ти от милостта си ме лиши? 
Ти си приятел на нещастните, а толкова се аз боя, 

Че в Кали-юга с грехове цял ще се замърся 
О моля Те, Гоуранга, закриляй ме и ме спаси 
Защитнико единствен на отдадените ни души! 

 
Стих 75 

ким адбхутам гаура-хареш чаритрам 
намопадешад дхарим ашраянти 
нритянти гаянти руданти лока 

ратанти свартхан хари-бхакти-юктах 
 

Какъв удивителен характер само има Шачинандана! 
Като заръчва на людете да възпяват харинам санкиртана 
Той прави така, че те да са привлечени към Бог Хари 
Като танцуват, пеят екстатично и облени във сълзи 

Те имената свети тръгват да разпространяват 
Като на своите събратя Божията слава разясняват. 

 
Стих 76 

нирантара кришна-катха параспарам 
шубхактидам нама харер ваданти ваи 
джалпанти лока бхуви бхава-вихвала 
гауре ‘ватирне кали-папа-нашаке 

 
Откак синът на Шачи, Бог Гоуранга, тук дойде сред нас 
За Кришна всички помежду си заговориха в екстаз 

Че тези разговори всеки грях унищожават 
На живите същества, измъчвани от Кали, 

А имената на Хари към Бога преданост даряват 
На оня, що с любов отдава Му възхвали 

 
Стих 77 

 
сатя-трета-двапарешу 
ягя-дхяна-тапа-вратаих 

кешам кешам пхалам джатам 
шубха-карма видханатах 

 
В Сатя, Трета, Двапара – в предишните от цикъла епохи – 

Определени люде усъвършенстват своите животи 
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И достигат те желаните си цели с отречения, 
Мистична медитация или пък жертвоприношения. 

 
Стих 78 

калау шри-гаура-крипая 
нама матраика джалпака 

кришна-саннидхя-сампраптах 
према-бхакти-параянах 

 
Ала в епохата пропаднала на Кали 

Людете лице в лице с Кришна сам общуват 
Помилвани от взора милостив на Гоурахари 
Светите имена просто с любов като мантруват 

 
Стих 79 

ану-брахмандайор мадхйе 
чайтанйена самахритам 

харе-кришна-рама-нама-малам 
бхакти-прадайиним 

 
Гоуракришна на всички във вселената окичи на вратовете 

Гирлянд от светите имена на Кришна и им пречисти греховете 
 

Стих 80 
джалпанти хари-намани 
чайтаня-гяна-рупатах 

бхаджанти ваишнаван йе ту 
те гаччханти харех падам 

 
Онези, дето знаят кой в Чайтаня се е скътал 

Възпяват светите имена на Бог Хари 
Служейки на ваишнавите, които на Гоуранга тъй са скъпи 

И така достигат на Кришна лотосовите ноги 
 

Стих 81 
шринванти йе ваи гуру-таттва-гатхам 
гаянти ятнаир хари-нама мантрам 
арчанти садхум гуру-деватам ча 
чайтаня-бхактах кали-кала-мадхйе 

 
Във Кали Юга тез, които темите за гуру-таттва слушат 

И имената свети на Хари с внимание възпяват 
Които гуру, садху, девите небесни уважават 

Със сигурност единствени отдадени на Бог Чайтаня се наричат 
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Стих 82 
кришна-чайтаня-девена 
хари-нама пракашитам 
йена кенапи тат-праптам 
дханьо ‘сау локапаванах 

 

Кришна Чайтаня святото име проповядвайки раздава 
Най-скъпоценно, благотворно за целия свят 

Ала съвсем безплатно всекиму го Гоура доверява 
И който го получи е вече истински богат 
Славата на такъв човек голяма става 

Защото е способен той другите да спасява 
 

Стих 83 
яди сят ваишнаве притих 
сада киртана-лампатах 
гауранга-чандра-вимукхах 
на ваи бхагавато ‘пи сах 

 
Човек може ваишнавите да уважава 
И винаги да е във санкиртан зает 

Ако, обаче, той от Шри Чайтаня се разграничава 
Предаността му всъщност не е точно в ред 

 
Стих 84 

ананя-чета хари-мурти-севам 
кароти нитям яди дхарма-ништхах 
татхапи дханйо на хи таттва-ветта 
гауранга-чандре вимукхо яди сят 

 
Дори на Шри Хари да служат, неотклонно да Го обожават 
Дори и задълженията си най-стриктно те да изпълняват 

Не изпитват ли благоразположение към Гоура 
Не ще добият слава, ни ще познаят истината тези хора 

 
Стих 85 

ким у сукхам упабхоктум ванчайед ванчито ‘сау 
сакала-нигама-сиддхам гаурачандрам на ветти 
хари хари катхам етат кутра ятам чаритрам 
са бхава-джаладхи-мадхйе кумбхипаке прапата 

 
Защо им е на тези хора любовта към Бога да постигат, 

Които нито Бог Чайтаня знаят, нито се стремят да го достигат 
Него, от когото всички инкарнации, упоменати в Ведите произлизат 

Такива личности със сигурност измамени в невежество отиват 
О Бог Хари! Как е възможно, Господи, това да става? 
Каква е ползата на тези хора раждане да им се дава? 
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С манталитет порочен като този те пропадат 
До адските региони дето вечно страдат. 

 
Стих 86 

шачисута-падамбудже шарана-матрам анвешанам 
кароми кула-даивате прабала-катаре ваишнавах 
крипам курута сарвада майи вичитра-ванчаспадам 
мама праната-четасо бхавату сиддхир авяхата 

 
Нозете розовеещи на Гоурасундара с копнеж 
Аз търся; те са единственият ми подслон 

И на сърцето ми неистовият по приют стремеж. 
Ваишнави, господари мои, в името на милостивия закон 

Аз умолявам ви, облейте в своята благодат 
Този нещастник беден, страдащ и окаян 
Той своята цел достигне ли, ще е богат 

Умът му щом в нозете на Гоуранга се вглъби омаян 
 

Стих 87 
на дханам на яшо на кулам на тапо 

на джанам на шубхам на сутам на сукхам 
чаране шаранам тава гаурахаре! 

мама джанмани джанмани дехи варам 
 

Не искам аз пари или пък последователи богати 
Известност светска или раждане в семейство на аристократи 

Отреченост, благополучие и материално щастие 
Деца добри или пък друго някакво препятствие 

О Господи Гоурахари! Дари ме с таз благословия от сърце 
Живот след живот да те обожавам аз, отдаден в Твоите нозе 

 
Стих 88 

нана-клешамаяир юктам 
смрити-хинам ча мам прабхо 
бхава-бхитер гаурачандра 
трахи трахи крипа-нидхе! 

 
О Господи! Страданията на света така ме уязвяват!  

Мъката и нещастията ме безпаметен оставят 
О, милостиви господарю, моля Ти се, защити ме! 
От ужаса на битието материално избави ме! 

 
Стих 89 

анека-джанма-бхрамане 
манушйо’ хам бхаван калау 
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вякулатма падабдже те 
шаранам ракша мам прабхо 

 
Получих тази рядка форма на човек 

След като се скитах в множество вселени век след век 
Във свойто безпокойство този Твой слуга се прислони 

В нозете Твои нежни като лотоси. О моля Ти се, Господи, ме защити! 
 

Стих 90 
катарам патитам шочям 
трахи мам шри-шачисута! 
сарве према-сукхе магна 
ванчитам ма куру прабхо 

 
О Господи! Пропаднал съм и страдам от това окаян 

В положението, в което съм изпаднал, аз напълно съм отчаян! 
Със милостта Си безгранична, моля Те, ме защити! 

В този свят всички в Теб са влюбени, ала уви 
Единствен аз не съм. Недей ме пренебрегва ти! 

 
Стих 91 

сарвешам папа-юктанам 
тратум шакто ‘ня-даиватах 
мамоддхаре прабхур гауро 
ятах патита-паванах 

 
О Господи! Боговете други способни са да освободят 

Грешниците, които при тях се прислонят 
Но Ти, Гоуранга Сундара, си единственият ми спасител 
Защото на падналите Ти си окончателният избавител. 

 
Стих 92 

шри-гаура-чаране-двандве 
яче яче пунах пунах 
дживане маране вапи 
тава рупам вичинтайе 

 
На Шачисундара в нозете аленеещи политва 

Единствената ми повтаряща се пак и пак безспир молитва: 
„В живот и в смърт, аз нека винаги оставам 

Вглъбен с спомена за облика Ти, който вечно съзерцавам!” 
 

Стих 93 
кришна твам двапаре шямам 
калау гауранга-виграхам 
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дхритва ‘шеша джанан према- 
бхактим яччхаси лилая 

 
О Кришна! В Двапара юга в тъмна форма Ти дойде 
Но в Кали юга цвят на разтопено злато възприе 

На служене любовно с преданост предаваш Своите учения 
Като пред всички люде проявяваш Своите сладки забавления 

 
Стих 94 

ятхепситам гаура-падаравинде 
ниведитам деха-мано-вачобхих 

сарвартха-сиддхим куру ме крипало 
нирантарам те смритир асту нитя 

 
Всичко, що в ума ми се яви 
Поднасям аз в Твоите ноги 
Със тяло, мисъл и слова. 

О моля Ти се, Господи на милостта, 
Нека живота си успея да направя съвършен 

Та споменът за Твоите нозе да заживее вечно в мен 
 

Стих 95 
сватантрас ту прабхур ева 
лила-мануджа-виграхам 
дхритва лока-паритранам 
критаван хари-намабхих 

 
О Шри Чайтаня, Ти владееш всичко и си независимият Бог 

Приел си облик пълен с забавления неземни на любов 
И людете във този свят със лекота освободи 

Като с възпяването имената на Хари Ти ги дари 
 

Стих 96 
анатха-бандхо карунаика-синдхо! 

самсара-бандхат куру мам вимуктам 
бхрамами тиртхан тава нама-ганаир 
дриштва сусадхун хари-дева-рупан 

 
О, океан от милост за онези, що са безнадеждни! 
Моля те, от оковите на материята ме спаси 
Нека възпявам името Ти чисто с обич нежна 

Нека снагата ми из светите земи върви 
И нека срещам със разплакани от щастие очи 
По-съвършените от ангели добри светци 
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Стих 97 
яд уктам ят критам пурвам 
яч чхрутам ян мано-гатам 
сарвам кшамасва хе гаура 

тват-смритих сят сада мама 
 

О, Боже Гоурасундара! Прости ми, моля Те, това, 
Което в миналото чул съм, мислил, правил и изрекъл със слова 

Дари ме със благословията нозете Твои като лотоси да не забравям 
Молитва от сърцето си такава аз единствена към Теб отправям 

 
Стих 98 

ладжджам тяктва паде яче 
бхактим мам према-лакшанам 
дехи гаура крипа-синдхо! 
твад вина насти духкха-ха 

 
О, убиецо на скръбта, захвърлил всеки срам 
В нозете Твои лотосови аз смирен се моля 

Дари ми милостта Си да Ти служа със любовен плам 
И привържи ме към алените Си стъпала по Свойта сладка воля 

 

Стих 99 
анека-джанма-крита-маджджато ‘бдхау 
сиддхим курушва прабху-гаурачандра 
самуджджвалам те пада-падма-севам 
кароми нитям хари-киртанам ча 

 
О Боже Гоурасундара! Живот подир живот се давя, моля Те, спаси ме. 
От страшния океан на материалното съществувание Ти избави ме. 

Да бъда ангажиран в хари-киртана е моята единствена молба 
И в служене на Твоите лотосови нозе аз вечно ще се потопя 

 
Стих 100 

враджендра-нанданабхиннам 
гауранга! твам ниведайе 
крипам куру дая-натха! 
сарва-севам каромй ахам 

 
О, Гоуранга! Ти Враджендранандана си, знам! 

На милостта си Ти преливащият океан! 
В едно с молитвата ми във нозете Свои приеми ме 
И да Ти служа някак, моля Те, със качества дари ме! 
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Стих 101 
гияте яи ратитвена 

чайтаня-шатакам муда 
патхяте шруяте таис ту 

праптах сят шри-шачисутах 
 

Всеки, който редовно слуша или пък чете 
Със предана привързаност тези сто стиха във възхвала на Чайтания 

Ще бъде ангажиран в служене на лотосовите нозе 
На Шачисута - нему отдавам аз смирените си почитания 
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Шри Годрума Чандра Бхаджана 

(Обожавай прекрасната луна в горските кътове на Годрума) 
 

от Шрила Бхактивинода Тхакура 

 

(1) 
яди те хари-пада-сароджа-судха- 
раса-пана-парам хридаям сататам 
парихритя грихам кали-бхава-маям 

бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум 
 

Ако лотосовите нозе на Бог Хари 
Сърцето ти копнее като нектар да пие 
Живота светски ежедневен остави 

Където всеки е готов във свади да се бие 
И просто обожавай онази чудна месечина 

Каквато в горските беседки на Годрума само има 
 

(2) 
дхана-яувана-дживана-раджя-сукхам 
на хи нитям анукшана-наша-парам 

тяджа грамя-катха-сакалам випхалам 
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум 

 
Богатство, младост, кралско щастие в живота дълголетно 
Несигурни са те, всяко от тях е всъщност мимолетно 

Във всеки миг от времето да бъдат могат те унищожени 
Затова безплодни светски разговори нека бъдат прекратени 
И да захване всеки неотклонно и с внимание да обожава 
Красивата луна в беседките на Навадвипската дъбрава 

 
(3) 

рамани-джана-санга-сукхам ча сакхе 
чараме бхаядам пурушартха-харам 
хари-нама-судха-раса-матта-матир 

бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум 
 

О, приятелю! В компанията омайна на хубави жени 
Човек забравя за какво живее и боязън го грози 
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По-добре опиянявай се на Бог Хари от сладостните имена 
И обожавай в лесовете на Годрума най-прекрасната луна 

 
(4) 

джада-савя-расо на хи кавя-расах 
кали-павана-гаура-расо хи расах 
алам аня-катхадй анушиланая 

бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум 
 

Вкусът на светската поезия никога не предоставя 
Сладкия вкус, който истинската поезия оставя 

Тези сладки вкусове наистина могат да бъдат опитани 
В описанията на Бог Гоура, на падналите души спасителят 

За старателното изучаване на други теми тук дори не става дума 
Просто обожавайте красивата луна във горските беседки на Годрума 

 
(5) 

вришабхану-сутанвита-вама-танум 
ямуна-тата-нагара-нанда-сутам 
мурали-кала-гита-винода-парам 

бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум 
 

Синът на Нанда става още по-красив 
Когато до сърцето си притиска Радхика 

И свири на брега на Ямуна любовникът щастлив 
Мелодии на флейтата си, които пълни със наслада са 

Заслушан в песните Му леки, нежни, звучни 
Луната обожавай в горите на Годрума тучни 

 
(6) 

хари-киртана-мадхя-гатам сва-джанаих 
паривещита-джамбунадабха-харим 

ниджа-гауда-джанаика-крипа-джаладхим 
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум 

 
Насред буен киртан на светите имена 

В обкръжението на Своите любящи бхакти, цяло ято 
Той е същият Шри Кришна, с тъмната снага, 
Но сега блести в цвета на разтопено злато 

Изключителен океан от милост е за всички Негови последователи 
Моля ви, станете просто на Годрумачандра обожатели! 

 
(7) 

гирираджа-сута-паривита-грихам 
нава-кханда-патим яти-читта-харам 
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сура-сангха-нутам прияя сахитам 
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум 

 
Домът Му островен е обграден на Ганга от зелените води 

Той е господарят на деветте острова на Навадвипа 
Сърцата на отшелниците с любовта си Той си присвои 

Боговете и светците с обожание Го възхвалиха 
Заедно с любимата Му Шримати Вишнуприя 

В горските кътове на Годрума аз луната Гоура търся да открия 
 

(8) 
кали-куккура-мудгара-бхава-дхарам 
хари-нама-махаушадха-дана-парам 

патитарта-даярдра-су-мурти-дхарам 
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум 

 
Той държи пръчка, за да прогони бясното куче на Кали 
Погълнат в разпространение на святото име на Хари 

Което е великото лекарство за материалното съществувание 
Към падналите, страдащи души сърцето Му топи се в състрадание 

А дивната Му форма е особено изящна и красива 
Обожавай таз луна в горите на Годрума с обич жива 

 
(9) 

рипу-бандхава-бхеда-вихина-дая 
яд-абхикшнам удети мукхабджа-татау 
там акришнам иха враджа-раджа-сутам 
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум 

 
От лотосовото Му лице неспирна милостта вали 
Като от месечина светлоструйна милващи лъчи 
Не различава Милостивият приятел или враг 

На великодушната душа всеки й е драг 
Не е Той тъмнолик, макар да е синът на Нанда Махараджа 
А лунно-светъл в горските беседки на Годрума, не на Враджа 

 
(10) 

иха чопанишат-паригита-вибхур 
двиджа-раджа-сутах пуратабха-харих 
ниджа-дхамани кхелати бандху-юто 
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум 

 
В този материален свят и в Упанишадите 
Той е прославен като всепроникващия Бог 

Сега се появява като син на царя на брахманите 
И е самият Бог Хари, със цвят златист и нрав дълбок 
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В обителта си е в игри зает със своите приятели пастири 
В горските беседки на Годрума ще открие таз луна, който я дири 

 
(11) 

аватара-варам парипурна-калам 
пара-таттвам ихатма-виласа-маям 

враджа-дхама-расамбудхи-гупта-расам 
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум 

 
Той е най-прекрасният сред всички аватари 
В Него са божествените експанзии съвършени 
Той е Върховната Истина, самият Господ Хари 
Игрив и радостен в забавленията си съкровени 
Най-тайнствената сладост Гоура въплъщава, 
От нектарния океан на Враджа що прелива 
В горските кътове на Годрума винаги остава 
Той моята обожаема луна небивало красива 

 
(12) 

шрути-варна-дханади на яся крипа- 
джанане балавад-бхаджанена вина 
там ахаитука-бхава-патха хи сакхе 

бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум 
 

О, приятелю! Без да извършваш чисто, с преданост и интензивно обожание 
Не ще помогнат твоите благородно потекло, богатство и обширни знания 

Те безполезни са щом за спечелването милостта на Бога става дума 
Затова със служене безкористно ти обожавай дивната луна в горите на Годрума 

 
(13) 

апи накра-гатау храда-мадхя-гатам 
кам амочаяд-арта-джанам там аджам 
авичинтя-балам шива-калпа-тарум 

бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум 
 

Слонът Гаджендра бе спасен от същия този Бог от крокодила 
Той нероден е, вечен и владее невъобразима сила 

Той е дървото на желанията цъфтящо в чиста благодат 
В лесовете на Годрума обожавай този прекрасен месец млад 

 
(14) 

сурабхиндра-тапах-паритуща-мана 
вара-варна-дхаро харир авирабхут 

там аджасра-сукхам муни-дхаиря-харам 
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум 
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Удовлетворен от покаянията на Индра и кравата сурабхи, 
Бог Хари се появи отново в този свят 

Притежаващ свръхпрекрасен телесен цвят 
Той е безкрайно щастие и е способен да ограби 

На учените мъдреци търпението свято 
Обожавай красивата луна на Годрума в гората 

 
(15) 

абхилаша-чаям тад-абхеда-дхиям 
ашубхам ча шубхам тяджа сарвам идам 

анукулатая прия-севаная 
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум 

 
Желанията земни са неизброими 

Медитациите философски са необозрими 
Добро и зло в относителния свят не ще познаеш ти 

Стремежите по всичко това съвсем изостави 
И отдавайки любящо служене с желание и настроение 

Луната на Годрума обожавай ти в благоговение 
 

(16) 
хари-севака-севана-дхарма-паро 
хари-нама-расамрита-пана-ратах 
нати-даиня-дая-пара-мана-юто 

бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум 
 

Неизменно служи на слугите на Хари 
И дълбоко вкусвай сладкия нектар на имената свети 

Надарен със скромност, смирение, респект към другите и състрадание 
На красивата луна в горите на Годрума ти отдавай обожание 

 
(17) 

вада ядава мадхава кришна харе 
вада рама джанардана кешава хе 
вришабхану-сута-прия-натха сада 

бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум 
 

„О Ядава! О Мадхава! О Кришна! О Хари! 
О Рама! О Джанардана! О Кешава!” плачи 

И пей безспир: „О Господи, на щерката на Вришабхану тъй любим!” 
В беседките гористи на Годрума обожавай месеца незрим 

 
(18) 

вада ямуна-тира-ванадри-пате 
вада гокула-канана-пунджа-раве 
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вада раса-расаяна гаура-харе 
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум 

 
О Господарю на крайречните хълмове и гори 

О сияйно слънце в горичките на Гокула по бреговете на река Ямуна 
О еликсир на живота за танца раса, О Гоурахари! 

Това възпявай и просто обожавай красивата луна на Годрума 
 

(19) 
чала гаура-ванам нава-кханда-маям 
патха гаура-хареш чаритани муда 
лутха гаура-паданкита-ганга-татам 
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум 

 
Моля те, иди в гората на Бог Гоура – 
Тя на девет острова е разделена 

Моля те, чети и рецитирай без умора 
Разказите за Гоурахари блажени 

Моля те, търкаляй се в екстаз на Ганга по брега, 
Белязан с отпечатъка на Неговите стъпки 

И в обожание стаен из кътовете на Годрумската гора 
Пий лика на най-прекрасната луна със жадни глътки 

 
(20) 

смара гаура-гададхара-кели-калам 
бхава гаура-гададхара-пакша-чарах 
шрину гаура-гададхара-чару-катхам 

бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум 
 

Просто помни изящните игриви забавления на Гоура и Гададхар 
Просто стани предан последовател на техния лагер 

Просто слушай запленяващите истории за Гоуранга и Гадай 
И просто обожавай красивата Годрумска месечина със златист сияй 
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Уджвала Варана Шачитанаящакам 

(Осем цветчета в златистите нозе на сина на Шачи Деви) 

от Шрила Сарвабхаума Бхатачария 

 

(1) 
уджджвала-варана-гаура-вара-дехам 
виласита-ниравадхи-бхава-видехам 
три-бхувана-павана-крипаях лешам 
там пранамами ча шри шачи-танаям 

 
Пред сина на Майка Шачи в поклон аз се простирам 

В сияние на разтопено злато греят лицето Му и Неговото тяло 
В снагата Му като на сцена разни чувства на екстаз израз намират 

Докато съзнанието Му отлитне в друга сфера, забравил себе си изцяло 
Дори с частица само от Своята милост свята 

Той се превръща в спасител на целите три свята 
 

(2) 
гадагада-антара-бхава-викарам 

дурджана-тарджана-нада-вишалам 
бхава-бхая-бханджана-карана-карунам 
там пранамами ча шри шачи-танаям 

 
Приветствам момчето от майка Шачи родено 
Чието сърце е в състояние на неудържим екстаз 
От дълбоки чувства на любов преобразено 

В Своето забавление Той изревава с силен глас 
Пред злонамерените и порочни люде в този свят 
Той отстранява целия страх, в който всеки е облят 
От огромния океан на материалното съществувание 
Под влияние на безграничното Си състрадание 

 
(3) 

арунамбарадхара-чару-каполам 
инду-вининдита-накха-чая-ручирам 
джалпита-ниджа-гуна-нама-винодам 
там пранамами ча шри-шачи-танаям 

 
Одеждите Му са с цвета на източния хоризонт в зори 

С такова лъчезарие сияят и самите Му страни 
Ноктите на дланите и нозете Му тъй нежно греят 
Като че двадесет лунни сърпове в нощта светлеят 
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Щастливото Му развлечение се състои в това 
Да възхвалява качествата Си и Своите имена 

Отдавам аз поклони на прекрасния Шачи Танай 
Който е самият Кришна в облика на златния Нимай 

 
(4) 

вигалита-наяна-камала-джала-дхарам 
бхушана-нава-раса-бхава-викарам 
гати ати-мантхара-нритя-виласам 
там пранамами ча шри-шачи-танаям 

 
Очите Му завинаги са влажни от сълзи 

Любов екстазна тялото Му в нови преображения краси 
Походката Му е величествена, плавна, бавна 
Танцуването Му е удивително, омайно, славно 

Пред Шачиния син покланям се, чиито забавления 
Му носят неизказано, трансцедентално наслаждение 

 
(5) 

чанчала-чару-чарана-гати-ручирам 
манджира-ранджита-пада-юга-мадхурам 
чандра-вининдита-шитала-ваданам 
там пранамами ча шри-шачи-танаям 

 
Движенията на нозете Му прекрасни са тъй импулсивни 
Че тяхната припряност ума на наблюдателя отнася 
Звънчетата по глезените Му добавят звуци дивни 
Към тази картина, която отвъд рая ме пренася 

Лицето Му и от луната по-прекрасно 
Толкова радост и утеха ми донася 

В нозете на сина на Майка Шачи в страстно 
Обожание поклоните си аз поднасям 

 
(6) 

дхрита-кати-дора-камандалу-дандам 
дивя калевара-мундита-мундам 

дурджана-калмаша-кхандана-дандам 
там пранамами ча шри-шачи-танаям 

 
Около кръста си Той носи шнур 

В ръцете си държи тояга и съд за вода 
Допълнен е божественият Му контур 
От изрядно избръснатата Му глава 

На греховните хора отстранява всички пороци 
С жезъла за наказание, който Той носи 
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Приветствам сина на Шачимата 
С поклон в прахта от стъпалата 

 
(7) 

бхушана-бхураджа-алака-валитам 
кампита-бимбадхара-вара-ручирам 

малаяджа-вирачита-уджджвала-тилакам 
там пранамами ча шри-шачи-танаям 

 
Прахта от пътищата е Неговата украса 

А също и сияйният тилак от паста от сандал 
Трептящите Му устни отнасящи сърцето и ума са 

И да ги зърна аз какво ли не бих дал! 
Поднасям своите отдадени поклони 

На сина на Шачи, който единственият ми подслон е 
 

(8) 
ниндита аруна-камала-дала-наянам 
аджануламбита-шри-бхуджа-югалам 
калевара-каишора-нартака-вешам 
там пранамами ча шри-шачи-танаям 

 
Цветът на розовите лотоси да се сравни 

Не може с лотосовите Му две очи 
А лотосовите ръце са толкова дълги двете 

Че стигат Му почти до коленете 
В одеждите си Той е като чист младеж 
Готов да затанцува пламенно с копнеж 
Пред Шачиния син се просвам на земята  
Отдавайки безброй смирени дандавата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 149 

Арунодая Киртана 

(Песен за златистата зора) 

от „ Гитавали” на Шрила Бхактивинода Тхакура 

(1) 
удило аруна пураба-бхаге, 

двиджа-мани гора амани джаге, 
бхаката-самуха лоия сатхе, 

гела нагара-брадже 
 

На източния хоризонт изгрява златната зора 
От сън надигна се прекрасен Бог Гоура 

съкровището сред възвишените двапътиродени 
и заедно със своите преданоотдадени 

Той тръгна на санкиртана надлъж и шир в околността 
Минавайки през всички градове, градчета и селца 

 
(2) 

'татхаи татхаи баджало кхол, 
гхана гхана тахе джхаджера рол, 
преме дхала дхала сонара анга 

чаране нупура бадже 
 

Мридангите ехтят „татхай, татхай” 
И караталите пиринчени звънтят 

Трепти в екстаз любовен златният Нимай, 
звънчета по нозете Му танцуващи блестят 

 
(3) 

мукунда мадхава ядава хари, 
болена боло ре вадана бхори', 
миче нида-баше гело ре рати, 
диваса шарира-саддже 

 
Мукунда, Мадхава, Ядава, Хари 

Имената свети възпяваха и вкусваха с усти 
Преданите, които будеха все още спящите хора 
И ги съветваха, без да срещат никаква умора 
Да не пилеят нощите си в безполезен сън 
А дните си в украса на телата си отвън 
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(4) 
емана дурлабха манава-дехо, 
паия ки коро бхава на кехо, 
ебе на бхаджиле яшода-сута, 

чараме порибе ладже 
 

Те казваха им: “Уж родили сте се като люде, 
Ала за този дар умът ви не е буден! 

Скъпия син Яшодин никой тук не обожава, 
А сетните ви мигове изтичат и смъртта ви наближава” 

 
(5) 

удита тапана хоиле аста, 
дина гело боли' хоибе бяста, 
табе кено ебе аласа хой, 
на бхаджа хридоя-радже 

 
Със всеки изгрев и залез един ден отминава и се губи в небитието 
Защо тогава си оставате бездейни и не служите на Бога на сърцето? 

 
(6) 

дживана анитя джанаха сар, 
тахе нана-видха випада-бхар, 
намашрая кори' джатане туми, 

тхакаха апана кадже 
 

Светът е тленен! Колко страдания във него има! 
Нека подслон ни е възпяването на Святото Име! 

 
(7) 

дживера каляна-садхана-кам, 
джагате аси' e мадхура нам, 
авидя-тимира-тапана-рупе, 

хрид-гагане бирадже 
 

За да разсее мрака на незнанието 
И да дари с благословия всекиго в сърцето 

Изгря Святото Име със на слънцето сиянието 
И просветли на всички люде умовете 

 
(8) 

кришна-нама-судха кория пан, 
джурао бхакативинода-пран, 
нама бина кичху нахико аро, 
чаудда-бхувана-маджхе 
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На Святото Име пийте чистия нектар! 
Да се сравни не може нищичко със неговия дар 

Във всичките четиринайсет свята! 
Изпълни то със щастие на Бхактивинод душата... 

 

 

 

Гоура арати 

(Сияещ гирлянд от горски цветя около шията на златната луна Гоурачандра) 

от Шрила Бхактивинода Тхакура 

(1) 
(киба) джая джая гоурачандер аратико шобха  

джахнави-тата-ване джага-мана-лобха  
 

Слава! Слава на красивата арати церемония на Бог Гоуранга, 
Провеждаща се в горичките по бреговете на реката Ганга! 

Привлича умовете на душите в цялата вселена 
Нека върховната душа със таз гирлянда бъде украсена! 

 
(2) 

дакхине нитаичанд, баме гададхара 
никате адваита, шриниваса чатра-дхара   

 
Отдясно на Гоуранга е лъчезарният Нитай 
Отляво пък – вглъбеният в сърцето си Гадай 
Наблизо е Адвейта, с молитвено събрани длани 
А Шривас с чадър главата на Чайтаня брани 

 
(3) 

босиячхе горачанд ратна-симхасане  
арати корен брахма-ади дева-гане  

 
Бог Чайтаня като слънцето сияе по средата 
На трон от скъпоценности, блестящ в позлата  
А девите, начело със вселенския творец Брахма,  

Извършват обожанието с изпълнени с любов сърца 
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 (4) 
нарахари-ади кори' чамара дхулая  
санджая-мукунда-васу-гхош-ади гая  

 
Бхактите водени от Нарахари 

Веят на Чайтаня с ветрила чамари 
А Санджая, Мукунда Датта и Васудева Гхош 

Пеят сладък киртан в падащата нощ 
 

 (5) 
шанкха бадже гханта бадже бадже каратала  

мадхура мриданга бадже парама расала  
 

Отекват раковини, каратали и камбанки 
Във сладки ритми зазвучават в миг мриданги 
Сред този мелодичен киртан с имената на Хари 
Върховно наслаждение изпитват моите уши 

 
(6) 

баху-коти чандра джини' вадана уджджвала  
гала-деше вана-мала коре джхаламала  

 
Лицето на Чайтаня във лъчистата си красота 
Надминава нежността на милион, милион луни 
Сияйният гирлянд от хиляди горски цветя 

Около шията Му във прегръщащ танц цъфти 
 

(7) 
шива-шука-нарада преме гада-гада  
бхакативинода декхе горара сампада  

 
Бог Шива, Шукадева Госвами, Деварши Нарада 

Са всички там и водят на киртана парада  
Гласовете им са секнали в екстаза на трансцеденталната любов 

Така Тхакура Бхактивинода вижда славата на своя Бог  
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Доя Коро Прабху 

(Бъди милостив, Господи!) 

от Нароттама даса Тхакура 

 

(1) 
шри-кришна-чайтаня прабху доя коро море 
тома бина ке доялу джагат-самсаре 

 
Мой скъпи Господи Чайтаня, 
Моля те, над мене се смили! 

По-състрадателен от Тебе в трите свята няма 
Милостивия Си взор над мен сведи! 

 
(2) 

патита-павана-хету тава аватара 
мо сама патита прабху на паибе ара 

 
За да спасиш обусловените и паднали души 

Ти появи се в тази инкарнация по сладката Си воля 
Но знай, не ще намериш друг по-паднал и способен да греши 

Затова аз пръв пред Твоите нозе стоя и Ти се моля 
 

(3) 
ха ха прабху нитянанда, премананда сукхи 
крипабалокана коро ами боро духкхи 

 
Прекрасни Боже Нитянанда, щастлив в любовния екстаз, 

Към Тебе, радостния, се обръщам, защото съм най-нещастен аз 
Докоснеш ли ме с погледа Си милостив 
Може и аз да стана като Теб щастлив 

 
(4) 

доя коро сита-пати адвайта госаи 
тава крипа-бале паи чайтаня-нитай 

 
Мой скъпи Адвейта Прабху, съпруже на Сита 

Ти си толкова състрадателен, недей оставя милостта си скрита 
Ако си милостив сега наистина към мене 

Нитай Гоуранга сигурно, съвсем естествено ще ме приемат 
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(5) 

гаура премамая тану пандита гададхара 
шриниваса харидаса дояра сагара 

 
О, Гададхар Пандит, ти любовта на Гоура въплъщаваш 

И винаги към падналите състрадателен оставаш 
О, Шринивас Ачария, Харидас Тхакур, о, океани милостиви, 

Дано съчувствието в сърцата ви към мене не изстива 
 

(6) 
ха ха сваруп, санатана, рупа, рагхунатха 

бхатта-джуга, шри-джива ха прабху локанатха 
 

О, Сварупа Дамодара, о госвами на Вриндавана 
Рупа, Рагхунатха Бхатта и Санатана 

Шри Гопала Бхатта, Джива, даса Рагхунатха 
О, мой свиден гуру, прабху Локанатха 
Нароттама даса в вашите нозе се просва 
Милостта ви той най-искрено изпросва 

 
(7) 

доя коро шри-ачария прабху шриниваса 
рамачандра-санга маге нароттама-даса 

 
О, Шринивас, който си на госвамите наследник, 

Смили се над своя брат, окаяния клетник 
О, Рамачандра, приятелю скъп мой, 

Не забравяй Нароттам, другаря беден свой... 
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Гоуранга Туми Море Доя На Чхадихо 

(О, мой скъпи Бог Гоуранга, не ме пренебрегвай!) 

от Васудева Гхоша  

(1) 

гауранга туми море дая на чхадиха 
апана кария ранга чаране ракхиха  

О, Бог Гоуранга! Моля Те недей пропуска Ти да ме дариш  
Със милостта си щедра и наблизо да ме задържиш 

До червеникавите стъпала на Твоите нозе 
О, направи ме Свое притежание от все сърце!  

(2) 

томара чарана лаги саба теягину 
шитала чарана пая шарана лаину   

 
Понеже да постигна стъпалата Ти така копнея, 

Аз изоставих всичко, всичко изоставих! 
Сега в подслона на нозете Ти реших да заживея 

И в лековития им досег мъката забравих 

(3) 

e куле о куле муи дилу тиланджали   
ракхило чаране море апанара бали’ 

 
Дали съм свързан с това семейно потекло  
Или със друго, аз напълно съм ги изоставил  

Сега Те моля милостиво дръж ме в Твоето гнездо 
И ме наричай Твой, след като Своя собственост Си ме направил 

(4) 

васудева гхоше бале чаране дхария   
крипа кари ракха море пада-чая дия   

Моля Те завинаги в нозете Ти аз да остана 
Тъй както съм ги сграбчил с цялата си мощ 
Сянката им облекчаваща лекува всяка рана 

Такава е молитвата на Васудева Гхош 
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Маха Бхуджа Начата Чайтаня Рая 

(Танцуващият дългорък и грациозен Бог Чайтаня) 

от Чайтаня даса 

 

(припев) 
маха-бхуджа начата чайтаня рая 

ке джане ката ката бхаба шата шата 
сонара барана гора рая 

 
Грациозен, дългорък – танцува златният Бог Чайтаня, Гоура Рая 
Стотици проявления на чиста преданост сияйния Му облик ваят 

Кой има силата екстазните Му трансформации да разбере? 
Кой може в себе си възхитата от Неговия дивен танц да побере? 

 
(1) 

преме дхара дхара анга нирамала 
пулака анкура-шобха 

ара ки кахиба ашеша анубхава 
хера-ите джага-мана лобха 

 
Той лее чисти сълзи от любов в екстаз проникнат 
Ръцете и нозете Му са възхитително прекрасни! 
Космите му настръхнали като тревички никнат 

С какви слова да Го опиша аз негласни!? 
Когато виждат Го, хората сами всичко разбират 
И от копнеж да са със Него сърцата им примират 

 
(2) 

шуния ниджа гуна нама киртана 
вибхора натана вибханга 

надия-пара лока пашарила духкха сукха 
бхасала према-таранга 

 

Когато Неговите собствени слава и имена да се възпяват чува 
Шри Гоура Рая, завладян от висш екстаз, започва да танцува 

А щом Го зърнат Надиявасите забравят туй що радва ги и ги боли 
И плуват, и се носят по преливащите от екстаз на любовта вълни 

 
(3) 

ратана битарана према-раса барикхана 
акхила бхувана синчита 
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чайтаня даса гане атула према-дане 
муни се ха-илум ванчита 

 
Скъпоценната божествена любов раздава Той съвсем безплатно 

Над всеки лее я в порой нектарен от най-чист екстаз 
И всички светове потапя в наводнение необятно 

Ала разплакан пее бедният Чайтаня дас 
От този дар за мен едничък няма, то е ясно 

Лишен от према си оставам само аз 
 

 

Емона Гоуранга Вина Нахи Ара 
(Няма друг като Гоуранга) 

от Премананда Даса Тхакура 

(1) 
емана гауранга вина нахи ара   
хена аватара, ха’бе ки ха’йече, 

хена према-парачара   
 

Друг такъв като Гоуранга няма!  
Нито в миналото, настоящето или след нас 

Никоя инкарнация не проповядва таз необичайна према 
Той оскърбленията никога не приема 

Затова го считам за по-милостив дори от Кришна аз 
 

(2) 
дурамати ати, патита пашанди, 

пране на марила ка’ре 
харинама дия, хридая шодхила, 

ячи гия гхаре гхаре  
 

Той не погубва пропадналите, злите 
Пречиства сърцата им вместо това 
По домовете ходи, тропа на вратите 
И раздава светите Божи имена 

  
(3) 

бхава-виринчира, ванчита дже према,   
джагате пхелила дхали’ 
кангале паия, кхаила начия,  

баджаия каратали  
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Дори Брахма и Шива копнееха за тази према 
Която Бог Гоуранга по цял свят днес излива 

Щом клетниците и злочестите най-сетне я приемат 
Те пляскат и танцуват със радост най-щастлива 

 
(4) 

хасия кадия, преме гадагади,   
пулаке вяпила анга  

чандале-брахмане, каре колакули,  
кабе ва чила е ранга   

 
Смеейки се, плачейки, задавени от любов 
С настръхнали коси, различията забравили 
Браминът да прегърне кучеядец е готов 

Такова чудо в този свят кога сме наблюдавали?! 
 

 (5) 
дакия-хакия, кхола-каратале, 

гатия-дхаия пхире   
декхия шамана, тараса паия, 

капата ханила дваре  
 

Свирейки силно на инструменти като каратали и мриданга 
Навсякъде се скита санкиртана групата на Шри Гоуранга 

Възпяващи с такава мощ на Кришна светите и сладки имена 
Че олицетворението на смъртта уплашено затвори своята врата 

 
(6) 

е тина бхувана, ананде бхарила,  
утхила мангала сора   

кахе премананда, емана гауранге, 
рати на джанмила мора   

 
Грохотът на този киртан див 

Всичките светове с екстаз препълни  
„Макар Гоуранга да е толкоз милостив - 
Единствен през сълзи горчиви мълви 

Този окаян Премананда дас - 
В сърцето си любов към Него нямам аз!” 
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Джая Сачи-сута Гоурахари 

(Славата на златния Хари, синът на Сачи) 

от Джая даса 

(1) 
джая сачи-сута гаура-хари 

джая павана джая надия-бихари 
 

Слава на Гоуранга Шяма, на Сачидеви скъпото дете! 
Слава на Бог Гоурахари, пречистил всички светове! 

Слава на прекрасния, който Надия обитава 
И на развлеченията Си там се наслаждава! 

 
(2) 

джая чапала-гопала-мукти-кари 
джая джагаи-мадхаи-душкрити-хари 

 
Слава! Слава на Шри Гоурангахари 
Който Чапала Гопала избави и спаси! 
Слава, Слава на милостивия Нимай 

Простил греховете на Джагай и на Мадхай! 
 

(3) 
джая акхила-бхувана-трана-кари 
джая данда-камандалу кароя дхари 

 
Слава на Тебе, о на всички светове Спасителю! 
Слава на Бога, който държи данда и камандалу! 

 
(4) 

джая югала-кишора-рупа-дхари 
джая-даса манохара хридая-бихари 

 

Слава на Тебе, о Господи Гоурахари 
В чийто облик заедно Кришна и Радха са! 

Слава на Теб, който играеш своите божествени игри 
В сърцето на омаяния Джая Даса! 
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Моята лебедова песен към Нитай Гоура Нама 

от Бхактиратна Садху Свами Гоурангапада 

 
 (1) 

Приветствам ви, о свети имена на Нитай Гоура 
Единствено прибежище във Кали Юга 

За лодката на нашия живот уютното пристанище 
От лоши ветрове и бури сте най-укрепено бранище  

Без Вас не ми остава друга никаква опора 
И от сърцето и душата си аз ви говоря... 

 
(2) 

О свети имена на Нитай Гоура!  
Във вас намирам аз закрила и опора 

Макар Упанишадите славата ви да възпяват 
Те неспособни нейното величие да изразят остават 

Йогите във своето умиротворение 
„Нитай Гоура” пеят винаги с вълнение 

 
(3) 

О, Божа инкарнация във формата на звук! 
Теб търсят те навсякъде - и там, и тук 

Защото ти ще облекчиш безкрайните страдания 
на съществата, впримчени във светските желания 
Тебе възпяват винаги пророците със ясно зрение 

Ти грешника спасяваш, произнесъл те с неуважение 
 

(4) 
О лъчезарни имена на Гоура и Нитай! 

Кой би могъл да изрази на славата ви слънчевия сияй?! 
Дори само смътното ви отражение разпръсква невежеството във света  

Дарявайки на всекиго на Божията любов благодатта 
 

(5) 
Реакциите от миналите дейности, наречени от Ведите „ съдба” 
Остават неунижощени докато не ги изпитат всички на гърба 

Но още преди те да са дали плод, приключва с тях едно неясно ваше отражение 
Докато дори съзерцанието на Брахман не може да ни донесе от тях освобождение 

 
(6) 

Слава на имената на Нитай и Гоура – извори на божествено блаженство! 
Те надминават медитацията и усилните ритуали в своето съвършенство 
Появата на Божиите нозе вещаят, независимо дали са правилно изречени 

Аз вярвам, че нектарът, който лее се от тях, най-чист и вечен е 
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(7) 

О святи имена на Гоур-Нитай! 
За мене вий сте пътя, но и неговия край. 

О, нека бъда вечно ваш слуга дорде съм жив 
Лишен от вашта милост ме очаква срив 

Ако отхвърлите молбата ми сега 
Не знам каква ще бъде моята съдба... 

 
(8) 

О Нитай Гоура Нама! Вас единствено наричам „мои” 
Къде ли бих се дянал ако милостта ви ме остави? 
Затънал съм до шия чак в греховете долни свои 

И изгарям от печал всред тяхната жарава 
 

(9) 
О, святи имена на Нитянанда и Гоуранга! 

Възпявайки ви с глас висок, без егоистичната отсянка  
Сърцата ни са в плен изцяло на сиянието ваше 
Защото вий разпръсквате любов в душите наши 

Които като омагьосани стоят пред вашто състрадание 
Презряло грешките ни и обидното ни невнимание  

 
(10) 

Имената на Нитай и Гоура са богатството ни най-голямо 
От ударите на жестоката съдба те ни спасяват само 
Смъртта отнася всекиго, животът също не е лесен 

В живот и смърт нека Нитай-Гоуранга бъде нашта лебедова песен 
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Нарасинха Крипа Мала 
 

(Пет молитви към Бог Нарасимха) 
 

от Шрила Бхактивинода Тхакура 
 

(1) 
е дуща хридайе кама ади рипу чая   

кутинати пратиштхаса сатхя сада рая 
хридая-шодхана ара кришнера васана 
нрисимха-чаране мора ей то' камана  

 
В сърцето ми греховно шест врага обитават 

Начело с похот и двуличие, лукавство и желание за слава  
В лотосовите нозе на Бог Нарасимха аз прислонявам се, където  

Желание да обожавам Кришна се надявам да възникне щом пречисти се сърцето   
 

(2) 
кандия нрисимха-паде магибо какхана  
нирападе навадвипе джугала-бхаджана   
бхая бхая пая ян'ра даршане се хари   
прасанна хоибо кабе море дая кари   

 
Разплакана, в нозете не Бог Нрисимха душата ми моли се и пита 

Ще може ли без трудност да отдава служене на Радха-Кришна в Навадвипа? 
В страховития си облик на получовека-лъв, който самия страх уплашва даже 

Кога ли Бог Хари милостта си ще благоволи да ми покаже? 
 

(3) 
ядяпи бхишана мурти дуща-джива-прати   

прахладади кришна-бхакта-джане бхадра ати   
кабе ва прасанна хо'йе са крипа-вачане   
нирбхая карибе ей мудха акинчане   

 
Макар че грешните души с вида си Бог Нрисимха ужасява 

На Кришна бхактите, начело с Махарадж Прахлада, голямо щастие дарява 
Кога със състрадание ще заговори Той на мен, глупак негоден и уплашен, 
И удовлетворен ще ме дари с благословията да стана аз безстрашен? 

 
 

(4) 
сваччханде баисо хе ватса шри-гауранга-дхаме   

джугала-бхаджана хау рати хау наме   
мама бхакта-крипа-бале вигхна джабе дура  
шуддха чите бхаджо радха-кришна-раса-пура   
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Ще каже той: „Дете мое, живей на воля в Шри Гоуранга Дхама 

И обожавай с нежна преданост Божествените Двама 
Дано привържеш се с любов към светите Им имена! 

По милостта на моите бхакти, всички препятствия ще отстраня 
Ти просто обожавай Радха-Кришна със пречистено сърце 
Защото от подобно обожание най-сладкият нектар тече.” 

 
(5) 

ей боли' кабе мора мастака-упара  
свия шри-чарана харше дхарибе ишвара   
амани джугала-преме саттвика викаре  
дхарая лутибо ами шри-нрисимха-дваре   

 
Дали изричайки това и истински удовлетворен от мен  
Нозете си божествени ще сложи Той на моята глава 
А аз ще преживея от екстаз в сърцето променен  

Любовните емоции към Радха-Кришна бхаава-саттвика   
И паднал на земята, завладян от обич най-голяма 

Ще се въргалям във прахта пред портите на храма... 
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Бхаджа Говиндам Манджарика Мала 

(Гирлянда от разцъфнали стихове в обожание към Говинда) 

От Шри Шанкарачария 
 

Стих 1 
 

бхаджаговиндам бхаджаговиндам 
говиндам бхаджамуудхамате 
сампраапте саннихите каале 

нахи нахи ракшати дукринкаране 
 

Обожавай Говинда, обожавай Говинда, обожавай Говинда, о глупецо! 
Правилата на граматиката няма да са ти от помощ, когато секне да тупти във теб живецът 

 

Стих 2 
 

мудха джахиини дханаагаматришнаам 
куру садбуддхим манаси витришнаам 
яллабхасе ниджакармопааттам 
виттам тена винодая читтам 

 
О Глупецо! Спри да жадуваш за богатства изобилни 

И на размисли за Истината ума си посвети 
Бъди доволен от плода на своите дела усилни, 

Които в миналото си извършил вече ти 
 

Стих 3 
 

наарищанабхара наабхиидешам 
дрищва маагаамохаавешам 

етанмаамсаавасаади викаарам 
манаси вичинтая ваарам ваарам 

 
Не се потапяй във самозаблуда 

Забравил себе си от страстна похот до полуда 
Щом само зърнеш женски пъп и гръд 

Телата са от лой и кръв и плът 
Недей пропуска да си спомняш често това 

Отворено да бди окото на ума 
 

Стих 4 
налиниидалагата джаламатитаралам 
тадвадждживитаматишаячапалам 
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виддхи вяадхябхимаанаграстам 
локам шокахатам ча самастам 

 
Човешкият живот е тъй несигурен и ефимерен 

Както са върху листа на лотос капчиците на дъжда 
Светът е жертва на капан безмерен 
От болести, смърт, егоизъм и тъга 

 
Стих 5 

яавадвиттопаарджана сактах 
стааванниджа паривааро рактах 

пашчаадждживати джарджара дехе 
ваартаам коапи на приччхати гехе 

 
Докато човек е здрав и може да издържа своите близки 

Виж обичта, с която всички щедро го даряват 
Но да обели дума с него никой даже се и не замисля 
Щом тялото му е пред рухване, когато вече остарява 

 
Стих 6 

яаватпавано нивасати дехе 
тааватприччхати кушалам гехе 
гатавати вааяу дехаапаайе 
бхааряа бибхяти тасминкаайе 

 

Докато жив си всички питат те сега 
Любезно, мило „Как се чувстваш?” 

Ала отлитне ли душата ти от тленната снага 
Дори жена ти в страх трупа студен напуска 

 
Стих 7 

бааластааваткриидаасактах 
тарунастааваттаруниисактах 
вриддхастааваччинтаасактах 
паре брахмани коапи на сактах 

 
Детството минава във игри 

Младостта – в копнежи по жени 
Старостта – във мисли по отминалите дни 
Ала към Бога рядко някой се стреми, уви... 

 
Стих 8 

каате каантаа касте путрах 
самсааро аяматиива вичитрах 
кася твам ках кута ааяатах 

таттвам чинтая тадиха бхраатах 
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Коя е твоята жена? Кои са твоите деца? 
Самсара странна е, тук всичко е за кратко... 
Чий си и откъде дошъл си ти на таз земя? 

Върху тези истини размисляй често, братко! 
 

Стих 9 
сатсангатве нихсагтвам 
нихсангатве нирмохатвам 

нирмохатве нишчалататтвам 
нишчалататтве джииванмуктих 

 
Възниква най-напред чрез духовно общуване 

Непривързаност към това материално съществуване 
Чрез тази непривързаност човек се освобождава 
От самозаблудата и в себето си се установява 
Веднъж в душата си щом е така установен 
Той може да се счита за наистина освободен 

 
Стих 10 

ваясигате ках каамавикаарах 
шушхке ниире ках каасаарах 
кшийневитте ках париваарах 
гяате таттве ках самсаарах 

 
Каква полза от сластта щом отлитне младостта? 
Колко струва езеро пресъхнало без капчица вода? 

Къде остават всички близки, когато от богатство си лишен? 
Къде ще се стопи самсара, ако в Истината си установен? 

 
Стих 11 

маа куру дхана джана яувана гарвам 
харати нимешхааткаалах сарвам 
мааяамаямидамакхилам хитваа 

брахмападам твам правиша видитваа 
 

Не се хвали с богатство, със приятели и младост, 
Които всички в миг ще бъдат унищожени 

Недей търси в света на преходната Мая сладост 
А постигни на Истината вечна сферите блажени 

 
Стих 12 

динаяаминяу сааям праатах 
шиширавасантау пунарааяатах 
каалах криидати гаччхатяаюх 
тадапи на мунчатяашаавааюх 
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Светлина и тъмнина, здрач и зора 
Отива си зимата, настава пролетта 

Мелодията си времето неспирно свири 
И рефренът й когато пак и пак отеква 
Животът пълноводен своя отлив дири 
Ала бурята от желания нивга не секва 

 
Стих 13 

дваадашаманджарикаабхирашешхах 
катхито ваияакаранасяишхах 
упадешо бхуудвидяанипунаих 

шриимаччханкарабхагаваччхаранарих 
 

На граматик един, който в илюзия попада 
Всезнаещият Шанкара, известен в четирите посоки 

И обожаван с титлата ачария бхагавадпада 
Предаде тоз букет изящен от дванайсет шлоки 

 
Стих 14 

каате каантаа дхана гатачинтаа 
ваатула ким тава наасти ниянтаа 

триджагати саджджанасам гатирайкаа 
бхавати бхаваарнаватаране наукаа 

 
О безумецо, който в мисли за богатства цял си потопен 
Нямаш ли кой да те води и да те спаси от тази клопка?! 
Едно ще те избави всред океана на Самсара цял от тлен – 
Познаващите Истината; бързо скочи в тяхната лодка! 

 
Стих 15 

джатило мундии лунчхитакешах 
каашхааяамбарабахукритавешхах 
пашяннапи чана пашяти муудхах 
ударанимиттам бахукритавешхах 

 
Много люде ходят със сплъстени коси 

Мнозина други имат пък обръснати глави 
Някои са облечени във цветовете на шафрана 
Единствено, за да изкарват своята прехрана 

И истината да стои пред него като светлина във мрака 
Не може да я види пак с очите си, уви, глупака 

 
Стих 16 

ангам галитам палитам мундам 
дашанавихиинам джатам тундам 



 168 

вриддхо яати грихиитваа дандам 
тадапи на мунчатяашаапиндам 

 
Силите напускат старческото тяло 
Зъбите опадват, темето оплешивява 

Патериците едва държат го да не се разпадне цяло 
Ала безплодната надежда на привързаността пак си остава 

 
Стих 17 

агре вахних приштхебхаанух 
раатрау чубукасамарпитаджаанух 
караталабхикшастаруталаваасах 
тадапи на мунчатяашаапаашах 

 
Виж, там седи човек, който на огъня и слънцето се грее 

А вечер свива тялото си да не вледенее 
Яде от просешката си паница своята храна 
И спи под някое дърво щом спусне се нощта 
Но въпреки че за отречен се представя той 

В сърцето си остава в плен на страстите безброй 
 

Стих 18 
куруте гангаасаагарагаманам 

вратапарипааланаматхаваа даанам 
гяанавихинах сарваматена 

муктим на бхаяти джанмашатена 
 

Човек може да пости, да се къпе в светите реки 
Богати подаяния навред да разпилява 

Ала освен божественото знание, о разбери, 
Освобождение нищичко друго не му дава 

Дори и след прераждания сто 
Избавление дарява само то 

 
Стих 19 

сура мандира тару муула ниваасах 
шайяа бхуутала маджинам ваасах 
сарва париграха бхога тяагах 
кася сукхам на кароти вираагах 

 
Живей във някой храм или на пътя под едно дърво 
Носи еленова кожа и спи на майката Земя като легло 

Изостави привързаностите и не търси удобство 
Благословен с вайрагя, кой не ще намери задоволство 
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Стих 20 
йогаратоваа бхогаратоваа 
сангаратоваа сангавиихинах 
яся брахмани рамате читтам 
нандати нандати нандатйева 

 
На някой може йогата да му се нрави 

Друг пък да намира радост в земните наслади 
Някой може да е привързан, а пък друг отречен 

Ала само онзи, който във Брахман – духът извечен – 
Със неотклонност своя ум установява 

Единствен той блаженството наистина познава 
 

Стих 21 
бхагавад гиитаа кинчидадхиитаа 
гангаа джалалава каникаапиитаа 
сакридапи йена мураари самарчаа 
крияте тася ямена на чарчаа 

 

Нека всеки ден чете поне по малко от на „Гита” сладките слова 
Нека пие просто капка от на Ганга святата, пречистена вода 
Нека във живота си поне веднъж да обожава Господ Кришна 
За такъв човек боязънта от страшна смърт ще е излишна 

 
Стих 22 

пунарапи джананам пунарапи маранам 
пунарапи джанании джатхаре шаянам 

иха самсааре бахудустааре 
крипаяа апааре паахи мурааре 

 
Раждане, смърт, а после ново раждане и до безкрай така! 
Как трудно е този безмерен океан от тлен с безчет вълни 
Човек да преплува и завинаги да се избави от смъртта 
О Мурари! По Свойта милост, моля Те, спаси ме Ти! 

 

Стих 23 
ратхяа чарпата вирачита кантхах 
пуняапуня виварджита пантхах 
йогии йоганиьоджита читто 
рамате баалонматтавадева 

 
Докато има захвърлени дрипи по прашния път 
Монахът има с какво да покрие своята плът 
Освободен от порочни и от добродетелни дела 

Се скита той самин по цялата земя 
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И вътре в себе си се радва на блаженство от общението със Бога 
Незамърсено, чисто, непримесено с каквато и да е тревога 

Като дете невинно изминава той далечно разстояние 
Или като човек, намиращ се в нетрезво състояние 

 

Стих 24 
кащвам ко ахам кута ааяатах 
каа ме джанании ко ме таатах 
ити парибхаавая сарвамасаарам 
вишвам тяктваа свапна вичаарам 

 
Кой си ти и кой съм аз? Кой е татко и коя е мама? 

Размисляйки отде ли съм дошъл, изпълнен със съмнение 
Виждам, че всичко е илюзия, в която стойност няма 
И от света отричам се като от призрачно съновидение 

 

Стих 25 
твайи майи чаанятрайко вишнух 
вяртхам купяси майясахишхнух 
бхава самачиттах сарватра твам 
ваанчхасячираадяди вишнутвам 

 
Във мен, във теб и въобще във всичко 

Живее все един и същи Вишну 
Гневът и твоето нетърпение 
Не са от никакво значение 

Ако умът ти уравновесен желаеш да остава 
Развивай качеството в себе си на сама-бхаава. 

 
Стих 26 

шатрау митре путре бандхау 
маа куру ятнам виграхасандхау 
сарвасминнапи пашяатмаанам 
сарватротсриджа бхедаагяанам 

 
Усилията си не пилей ти да спечелиш любовта 
На приятел, неприятел, мъж, жена или дете 
Нито пък влагай сили във безсмислена борба 

Срещу роднини, непознати, близки, чужди, врагове 
Че всички тези люде като теб досущ души са, 

Без да имат качества различни, когато в този свят дошли са 
 

Стих 27 
каамам кродхам лобхам мохам 

тяктваа атмаанам бхаавая ко ахам 
аатмагяана вихиинаа муудхаах 
те пачянте нараканигуудхаах 
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Изостави ти похот, алчност, гняв и сляпо увлечение 
И вместо това за свойта истинска природа се отдай на размишление 

Глупците, що за Себето остават слепи, безгранично страдат 
Захвърляни отново и отново на невежеството в ада 

 
Стих 28 

геям гиитаа наама сахасрам 
дхйеям шриипати руупамаджасрам 
неям саджджана санге читтам 
деям диинаджанаая ча виттам 

 
Редовно рецитирай ти “Бхагавад Гита” 

В сърцето си над облика на Вишну медитирай 
За хилядата Му славни имена възхвали ти прочитай 

Общувай с радост със светците благородни и не спирай 
Да раздаваш щедро своите богатства в милостиня 
На бедняците, живеещи в нищета като в пустиня 

 
Стих 29 

сукхатах крияте раамаабхогах 
пашчааддханта шариире рогах 
ядяпи локе маранам шаранам 

тадапи на мунчати паапаачаранам 
 

Тоз, който се отдава на удоволствията на сластта 
Оставя тялото си жертва, глождена от болестта 
Макар смъртта на всичко земно край да слага 

Със волята да изостави пътя на греха такъв човек не разполага 
 

Стих 30 
артхаманартхам бхаавая нитям 
нааститатах сукхалешах сатям 

путраадапи дхана бхааджаам бхиитих 
сарватраишхаа вихиаа риитих 

 
Не носи благодат богатството, не струва! 

Във него няма радост, разсъди! 
Богатият и от сина си даже се страхува 
Тъй е навред щом става дума за пари 

 
Стих 31 

праанааяамам пратяахаарам 
нитяанитя вивекавичаарам 
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джаапясамета самаадхивидхаанам 
курвавадхаанам махадавадхаанам 

 
Жизнените потоци в тялото регулирай 
Неповлиян от външни фактори оставай 

Разлика между истинско и преходно да правиш ти не спирай 
И святите имена на Бога с преданост възпявай 
По този начин неспокойния си ум ти обуздаваш 
Прави старателно това, като наистина внимаваш 

 
Стих 32 

гуручаранаамбуджа нирбхара бхакатах 
самсаараадачираадбхава муктах 
сендриямаанаса ниямаадевам 

дракшяси ниджа хридаястхам девам 
 

О ти, който в лотосовите нозе на гуру си отдаден! 
Нека съвсем скоро от Самсара се освободиш 

Със овладени сетива и ум под контрол поставен 
Съкровения Бог в сърцето си сам усети и виж! 

 
Стих 33 

муудхах кашчана ваияакарано 
дукринкаранаадхяяна дхуринах 

шриимаччхамкара бхагаваччхишхяй 
бодхита аасиччходхитакаранах 

 
Така тоз глупав граматик, изгубен безнадеждно в правила 
Пречистен бе от своето ограничено и оскъдно виждане 
Показаха му с мъдрите си думи и съвети светлина 

На Шанкара апостолите, а и тази шлока за довиждане: 
 

Стих 34 
бхаджаговиндам бхаджаговиндам 
говиндам бхаджамуудхамате 
наамасмаранааданямупааям 
нахи пашяамо бхаватаране 

 
Говинда обожавай, о, глупецо, Говинда обожавай! 

Говинда обожавай, имената Божии неспирно ти възпявай 
Няма начин друг, освен чрез тяхното възпяване 

На океана на живота да осъществиш жадуваното прекосяване 
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Говиндам Ади-пурушам Бхаджамала 

(Гирляндата на обожанието към изначалния Бог) 

от „Шри Брахма Самхита” 
 
 

ишварах парамах кришнах 
сач-чид-ананда-виграхах 
анадир адир говиндах 
сарва-карана-каранам 

 
Кришна, който е известен още с името Говинда, е Върховният, предвечен Бог 

И Неговото тяло е духовно и изпълнено с блаженство и познание 
Той е на всичко съществуващо причината и източникът най-дълбок 

Творецът и създателят на цялото съвкупно мироздание 

 
чинтамани пракара-садмасу калпа-врикша- 
лакшавритешу сурабхир абхипалаянтам 

лакшми-сахасра-шата-самбхрама-севяманам 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, изначалния Творец, 

Който желанията сбъдва във оназ земя, дето на флейта е свирец 
И в обител, изградена цяла от духовни скъпоценни камъни 

Всред дървеса на желанията, в чиито корени блестят чинтамани 
Той кравите пасе, заобиколен от стотици хиляди прекрасни гопи, 

Които са богините на щастието олицетворени 
В любящо служене отдали Нему своите животи 
С дълбока влюбеност, разплакани или засмени 

 
венум кванантам аравинда-далаятакшам 
бархаватам самаситамбуда-сундарангам 
кандарпа-коти-камания вишеша-шобхам 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, който със уникалната си красота 

Пленява и засрамва милиони Купидони, богове на любовта 
С очи като разцъфнало на лотосов цветец листо 
С коси, затъкнати изящно със пауново перо 

И с облик със оттенъка на тъмносини облаци в небето 
Свирец на флейта, очароващ с музиката си сърцето 
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алола-чандрака-ласад-ванамаля-вамши- 
ратнангадам праная-кели-кала-виласам 

шямам трибханга-лалитам нията-пракашам 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, около чиято шия се люлее 

Гирлянд, поднесен в обожание, накитен с лунен медальон 
И в чийто длани, украсени в скъпоценности, блести и грее 
Флейтата Му като слънчев лъч, леещ мелодии милион 
Шям вечно на любовни забавления се наслаждава 

И със снага изваяна на три места в извивки все застава 
 

ангани яся сакалендрия-вриттиманти 
пашянти панти калаянти чирам джаганти 
ананда-чинмая-сад-уджджвала-виграхася 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Обожавам Говинда, чиято форма на трансцеденталност 
Е изпълнена с блаженство, истина и субстанциалност 
И надарена с блясък ослепителен, сияен, превъзходен 

В която всеки крайник притежава свойствата на своя орган сходен 
И вечно вижда, сътворява и поддържа проявени 

В безкрайността духовните и материалните вселени 
 

адваитам ачютам анадим ананта-рупам 
адям пурана-пурушам наваяуванам ча 

ведешу дурлабхам адурлабхам атма-бхактау 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, чрез Ведите непостижим 

Ала когото може с преданост да улови душата, на която е любим 
Говинда несравнимият, който няма ни край, нито начало 
И който сам е изворът на всичко сътворено и изтляло 

Говинда, чиято форма е самата безграничност 
Говинда, който е вечната върховна личност 
Изпълнен със знание и всеблажена радост 

Който при все това е момък в буйния разцвет на Свойта младост 
 

пантхас ту коти-шата-ватсара-сампрагамйо 
вайор атхапи манасо муни-пунгаванам 

со 'пясти ят прапада-симнй авичинтя-таттве 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Обожавам Говинда, върхът на пръстите на лотосовите нозе на който доближават 

Мистични йоги, дето дишането си чрез пранаяма дълго време упражняват 
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Или пък гяни, философи, посветени на отричане от светските влияния 
Които търсят в продължение на хиляди животи недиференцираното Му сияние 

 
еко 'пй асау рачайитум джагад-анда-котим 
яч чактир асти джагад-анда-чая яд-антах 
андантара-стха-параману-чаянтара-стхам 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, който е неделим 

И като Господар на Своята енергия от нея е неразличим 
Докато милиони светове безбрежни сътворява 

Вселените във Него съществуват, макар че самият Той се проявява 
Със цялата си пълнота във всеки атом, из битието разпилян 
И едновременно със това остава си съвсем отделен Бхагаван 

 
яд бхава-бхавита дхийо мануджас татхаива 

сампрапя рупа-махимасанаянабхушах 
суктаир ям ева нигама-пратхитаих стуванти 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Пред същия предвечен Бог Говинда аз благоговея 

За който мантрите от Ведите, проникнати от бхакти люде пеят 
И придобиват с лекота в съответствие по Негово желание 

Величие, красива външност, царска власт и други притежания 
 

ананда-чинмая-раса-пратибхавитабхис- 
табхир я ева ниджа-рупатая калабхих 
голока ева нивасатй акхилатма-бхуто 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 
 

Предвечния Бог Говинда обожавам в шлока подир шлока, 
Който живее вечно заедно със Радхика в Голока 
Тя също като Него е в снага духовна и прекрасна 
Самото олицетворение на пълния екстаз захласнат 

Притежаваща шейсет и четири черти най-артистични, 
Заобиколена от довереничките Си скъпи лични, 
Които въплътени разширения на Нейната снага са 

Проникнати и съживени от сладката Му духовна раса 
 

преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена 
сантах садаива хридайешу вилокаянти 
ям шяма-сундарам ачинтя-гуна-сварупам 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Говинда обожавам, Богът древен, изначален, Шямасундара, Шри Кришна 
Наситен с качества безброй невъобразими и пред Него аз смирен немея 
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Когото чистите отдадени съзират на сърцата свои в дълбините скришни 
С очи, помазани със чиста преданост и на божествена любов с елея 

 
рамади-муртишу кала-ниямена тиштхан 
нанаватарам акарод бхуванешу кинту 

кришнах сваям самабхават парамах пуман йо 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Говинда обожавам, Богът предвечен, който лично 

Във облика красив на Кришна се явява 
А също в образа на аватарите различни 

Рама, Нрисимха, Вамана и други Той се въплъщава 
 

яся прабха прабхавато джагад-анда-коти- 
котишв ашеша-васудхади-вибхути-бхиннам 

тад брахма нишкалам анантам ашеша-бхутам 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, чието трансцедентално сияние 
Е неизменният Брахман, за който се говори в шрути писанията 
Който се отличава от безкрайната слава на светската вселена 

И се проявява като вечно неделима, безгранична Истина блажена 
 

мая хи яся джагад-анда-шатани суте 
траигуня-тад-вишая-веда-витаямана 

саттваваламби-пара-саттва-вишуддха-саттвам 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, принципа абсолютен, независим 

Който е най-висшето същество, закрилникът на битието цяло 
Външната Му енергия въплъщава гуните, в които този свят е тъй улисан 

Той излъчва и познанието на Ведите величествено засияло 
 

ананда-чинмая-расатматая манахсу 
ях пранинам пратипхалам смаратам упетя 
лилайитена бхуванани джаятй аджасрам 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Говинда обожавам, предвечния Бог, чиято дивна слава 
Всичко в материалната вселена триумфално надминава 
Със Своите дейности и забавления, които разиграва 

И в умовете на великите души се проявява 
Като Върховната Духовна Личност, 
Дарена с трансцедентна самоличност, 
Изпълнена със вечна и блажена раса 
На преданоотдадените си ума отнася. 
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голока-намни ниджа-дхамни тале ча тася 
деви-махеша-хари-дхамасу тешу тешу 
те те прабхава-ничая вихиташ ча йена 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 
 

Най-ниско се намират Деви Дхама – светските земи 
Над тях – Махеша Дхама – обителта свята на Шива 

Още по-нависоко е свещеното царство на Господ Хари 
И най-висша от всички е Голока, на Кришна личната земя красива 

А умението да разпределя властта във тези сфери притежава 
Предвечния Бог Говинда, когото със възхита обожавам 

 
срищи-стхити-пралая-садхана-шактир ека 
чайева яся бхуванани вибхарти дурга 
иччханурупам апи яся че чещате са 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 
 

Външната енергия Мая, която е с природата на сянка 
Е обожаваната от всички на материалния свят господарка 
Която с духовно посредничество тук постоянно създава, 

Поддържа света, а накрая го и унищожава 
Която с името Дурга навред по света е известна 
И в съответствие с волята на Говинда тя действа 

 

кширам ятха дадхи викара-вишеша-йогат 
санджаяте на хи татах притхаг асти хетох 
ях шамбхутам апи татха самупаити каряд 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Точно както млякото превръща се в извара 

Която едновременно еднаква и различна с млякото остава 
Тъй и Говинда, когото обожавам, във формата Му вечна и прастара 

Приема облика на Шамбу, който света унищожава 
 

дипарчир ева хи дашантарам абхюпетя 
дипаяте виврита-хету-самана-дхарма 
яс тадриг ева хи ча вишну-тая вибхати 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 
 

Пламъкът от първата свещ, предаден на другите свещи 
Ги прави еднакво сияйни и еднакво горещи 

Пред вечният Бог Говинда аз благоговея и Него обожавам 
Който със същата лекота в различни инкарнации се проявява 

 
 

ях каранарнава-джале бхаджати сма йога- 
нидрам ананта-джагад-анда-сарома-купах 
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адхара-шактим аваламбя парам сва-муртим 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Във величествения облик на змията Шеша 
Излегнат Той почива си в причинния океан, 
И в порите на кожата Му всички светове са 
А Той безметежно спи, в водите му облян, 

Потънал със наслада в Своя креативен сън... 
Поклонник пламенен аз на предвечния Говинда съм! 

 
ясяика-нишвасита-калам атхаваламбя 

дживанти лома-виладжа джагад-анда-натхах 
вишнур махан са иха яся кала-вишешо 

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 
 

Бог Брахма и други господари на вселената гигантска материална 
Излъчват се от порите на космите в снагата трансцедентална 
На Маха Вишну, във причинния океан излегнат и установен 
Който е частичка пълна от част на Говиндадева отделен 

И докато трае Негово едно единствено дихание 
Те заедно с други живи същества остават в проявено състояние 

 
бхасван ятхасма-сакалешу ниджешу теджах 
свиям кият пракатаятй апи тадвад атра 
брахма я еша джагад-анда-видхана-карта 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, от когото Брахма получава 

Правомощията да ръководи този земен свят 
Обожавам Господа върховен, който частичка Своя проявява 

В сиянието на всеки скъпоценен камък с бляскав цвят 
 

ят-пада-паллава-югам винидхая кумбха- 
двандве пранама-самайеша ганадхираджах 
вигхнан вихантум алам ася джагат-траяся 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Обожавам предвечния Бог Говинда, чиито лотосови нозе 
Са винаги държани с почит от Ганеш на чифта хълмове, 
Изпъкнали от слонската глава на този полубог могъщ, 
За да получи силата на функцията на своя нрав присъщ 

Препятствията всякакви по пътя в трите свята да унищожава, 
Които злите сили пред напредъка естествен на Вселената създават 

 
агнир махи гаганам амбу маруд-дишаш ча 
калас татхатма-манасити джагат-траяни 
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ясмад бхаванти вибхаванти вишанти ям ча 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Ето кое изгражда трите свята: огън и вода, 
пръст, етер, въздух, посока, време, ум, душа 

Предвечния Говинда обожавам, от когото те извират, 
В когото съществуват и у когото сетне се прибират 

 
яч чакшур еша савита сакала-граханам 

раджа самаста-сура-муртир ашеша-теджах 
ясягная бхрамати самбхрита-кала-чакро 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Царят на всичките планети, слънчевият бог, сияещ в безгранична слава 
Във облика на добродетелна душа, окото на света той представлява 

Предвечния Говинда, Бога Върховен на Творението, аз непрестанно обожавам 
Чиито заповеди Слънцето по пътя си във времето покорно изпълнява 

 

дхармо 'тха папа-ничаях шрутаяс тапамши 
брахмади-кита-патагавадхаяш ча дживах 
яд датта-матра-вибхава-праката-прабхава 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Обожавам Говинда, предвечния Бог, чиято енергична сила 
В поддържането на безбройните създания се е проявила 
От Брахма чак до най-нищожната и дребна земна твар 

И скрита е в добродетелите, Ведите и в скъпия на отречението дар 
 

яс тв индра-гопам атхавендра-махо сва-карма- 
бандханурупа-пхала-бхаджанам атаноти 

кармани нирдадхати кинту ча бхакти-бхаджам 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
Обожавам предвечния Господ Говинда, който изгаря до корен 

Кармичните дейности на своя чист преданоотдаден 
И безпристрастно предопределя за всеки според плодовете 

От постъпките на онези, които с кармична работа са винаги заети 
В съответствие с извършените в миналото дела от малкия микроб 
До царя чак на райските планети, Индра, най-издигнатия полубог  

 
 

ям кродха-кама-сахаджа-пранаяди-бхити- 
ватсаля-моха-гуру-гаурава-севя-бхаваихаи 
санчинтя тася садришим танум апурете 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 
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Онзи, който над Говинда медитира, било то с гняв или с любовна страст, 
С  естествената обич на приятел, с грижовност на родител или дори в страх, 

В заблуда, в почит или пък в служене любящо се самозабравя 
Всеки според начина, по който Бога съзерцава 

Снага такава в дар от Него получава 
Такъв е предвечния Говинда, когото Брахма обожава 

 
 

 

 

Джаядева Хари Малика 

(Венецът на възхвалата на Джаядева към Господ Хари) 

от Джаядева Госвами 

 

(1) 
шрита-камала-куча-мандала дхрита-кундала е 
калита-лалита-вана-мала джая джая дева харе 

 
Слава, слава на Господа Хари 

Който е нагизден с обеци прекрасни 
И с гирлянд цветя от гъстите гори 

А нозете Му блестят в лотоси изящни 
 

(2) 
дина-мани-мандала-мандана бхава-кхандана е 
муни-джана-манаса-хамса джая джая дева харе 

 
Като слънчевия диск сияе божието лице 
На своите предани страданията Той краде 

Подобните на лебеди красиви умове на мъдреци 
Подслон намират в Него! Слава на Бог Шри Хари! 

 
(3) 

калия-виша-дхара-ганджана джана-ранджана е 
ядукула-налина-динеша джая джая дева харе 

 
О върховни Боже, който демоничния змей Калия покори! 

О Господи, навред на съществата най-любим си Ти! 
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Ти слънцето си, що като в галактика сред всички Ядави блести! 
Слава, вечна слава, скъпи Господи Хари! 

 
(4) 

мадху-мура-нарака-винашана гарудасана е 
сура-кула-кели-нидана джая джая дева харе 

 
Слава! Слава на Господа Върховен Шри Хари! 

Който Мадху, Мура, Нарака и други демони унищожи 
Политнал на гърба на Шри Гаруда в небесата 

За боговете стана източник на радост Той в сърцата 
 

(5) 
амала-камала-дала-лочана бхава-мочана е 

трибхувана-бхувана-нидхана джая джая дева харе 
 

О Господи с очи прекрасни като лотосови листица 
Ти строшаваш материалните окови на света 
Ти закриляш и поддържаш трите свята 

Нека славата на Бог Хари се носи всякъде из необята! 
 

(6) 
джанака-сута-крита-бхушана джита-душана е 

самара-шамита-даша-кантха джая джая дева харе 
 

Слава! Слава на Бог Хари, 
Който всичките асури победи! 

Като скъпоценния камък сред синовете на Джанака 
Той смачка най-големия асура, десетоглавия Равана 

 
(7) 

абхинава-джала-дхара-сундара дхрита-мандара е 
шри-мукха-чандра-чакора джая джая дева харе 

 
О Господи, който повдигаш хълма Говардхана! 

Ти с цвят си на дъждовен облак през сезона на мусона 
Като птичка чакора пие влюбената Радхарани 
Лицето Ти луноподобно с обожанието на икона 

Слава, слава на Теб, Господи Хари, 
Който сърцето на Шри Радха услади! 

 
(8) 

тава чаранам праната ваям ити бхавая е 
куру кушалам пранатешу джая джая дева харе 
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О Господи, смирени почитания отдавам Ти във лотосовите нозе 

Благослови ме, моля те, с безкрайното си състрадание 
До небесата нека възгласът ни чак да заехти 

Слава! Вечна слава на Бога Върховен Шри Хари! 
 

(9) 
шри-джаядева-кавер идам куруте мудам е 

мангалам удджвала-гитам джая джая дева харе 
 

Шри Джаядева, вдъхновеният поет, 
Поднася тази песен, която цяла в благодат блести, 

На Теб, на обожанието му предано предмет, 
Не Теб, мой скъпи Господи Хари! 

 
 
 

Бхагаван Кришнер Пада Падме Прартхана 

(Копнеж за убежище в лотосовите нозе на Бог Кришна) 

от Абхай Чаранаравинда Бхактиведанта Свами Прабхупада 

на борда на кораба Джаладута 

(припев) 
кршна таба пуня хабе бхаи 

е-пуня корибе джабе радхарани сукхи хабе 
дхрува ати боли тома таи 

 
О братя, Бог Шри Кришна всеки може да умилостиви 
Но само първо ако Шримати Радхарани удовлетвори 
Това аз ви го заявявам без капчица съмнение дори 

 
(1) 

шри-сиддханта сарасвати сачи-сута прия ати 
кришна-севая джара тула наи 

сеи се моханта-гуру джагатер мадхе уру 
кришна-бхакти дея тхаи тхаи 

 
Шри Бхактисиддханта Сарасвати е тъй скъп на Сачиния син 

В служенето си към Бог Шри Кришна той е несравним 
Той е духовният учител, величествен, щедър и свят 

Който предаността към Кришна подари на целия свят 
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(2) 

тара иччха балаван пашчатйете тхан тхан 
хой джате гаурангер нам 

притхивите нагаради асамудра нада нади 
сакалей боле кришна рама 

 
По негово желание могъщо сега навред се разпространява 

във всички западни страни най-милостивата Гоуранга Нама 
Сред градове, села, океани, долини, потоци всеки днес възпява 

В екстаз светите имена на мантрата велика - Харе, Кришна, Рама 
 

(3) 
тахале ананда хой табе хой дигвиджай 

чайтанйер крипа атишай 
мая душта джата дукхи джагате сабаи сукхи 

ваишнавер иччха пурна хой 

 
И ще потънат всичките посоки, наводнени от екстазна тайна 
Преливаща от милостта огромна на Махапрабху Чайтаня 
Когато всеки страдащ, увреден от мая, в щастие потръпне 
Тогава мечтата на един ваишнава предан ще се сбъдне 

 
(4) 

се карджа дже корибаре агя джади дило море 
джогя нахи ати дина хина 

таи се томара крипа магитечи анурупа 
аджи туми сабар правина 

 
Въпреки че моят Гуру Махараджа 

Нареди ми да изпълня мисията важна 
С свои сили да го сторя аз съм неспособен 

Бидейки много пропаднал и болезнено негоден 
Затова, о скъпи Кришна, Твойта милост днес изгрява 

Най-мъдър от всички Ти със качествата необходими ме даряваш 
 

(5) 
томара се шакти пеле гуру-себая васту миле 

дживана сартхак джади хой 
сеи се сева паиле тахале сукхи хале 

таба санга бхагяте милой 
 

Божествената Си милост ако ми дариш,  
Ще мога на учителя си аз да служа 

А служенето е успехът на живота висш 
Само така щастието си пълно ще заслужа 
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И накрая, благодарение на добрата си съдба 
Със Тебе ще общувам аз душа в душа 

 

(6) 
евам джанам нипатитам прабхавахикупе 
камабхикамам ану ях прапатан прасангат 
критватмасат сурасшина бхагаван грихитах 
со 'хам катхам ну висридже тава бхритя-севам 

 
Тогава си припомних думите на светия Прахлада 
Които на душата изтерзана ми донесоха прохлада: 

„Общувайки с желанията материални, 
обкичил се със тях като с венец 

аз следвах масите многострадални 
и паднах в изпълнен с змии кладенец. 
Мой скъпи Господи, Върховни Боже, 

По Твоята милост само да се случи може 
Нарада Муни, най-прочутият мъдрец велик 
на драго сърце да приеме мен за ученик 

И инструкции да ми даде как аз успешно да постигна 
Позиция като неговата, на ниво духовно аз да се издигна 
Затова си мисля, невъзможно е наистина за мен сега 

Да спра да се стремя да служа с преданост на Твоя скъп слуга 
 

(7) 
туми мор чира сатхи бхулия маяр латхи 

кхаячхи джанма-джанмантаре 
аджи пунах е суджога джади хой джогайога 

табе пари тунхе милибаре 
 

Мой скъпи Кришна, Ти си вечният ми забравен приятел 
А страдам от ритниците на мая аз, който по нея тъй съм се увлякъл 

Ако имам шанса отново да Те срещна аз сега 
От Теб, кълна се, няма вече да се отделя! 

 
(8) 

томара милане бхаи абар се сукха паи 
гочаране гхури дин бхор 

ката бане чхутачхути бане кхаи луталути 
сеи дин кабе хабе мор 

 
В Твоята компания, О, мой скъпи братко, 
Аз ще преживея отново щастието сладко 

Скитайки се по пасища тучни и широки полета 
Цял ден с Тебе ще пасем кравички и телета 

Шегувайки се и лудувайки из многото гори на Враджа 
Всеки ще краде обяда на другия и ще го изяжда 
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В такива и във други радостни игри 
Кога така ще си прекарвам своите дни? 

 
(9) 

аджи се сувидха хала томара смарана бхела 
баро аша дакилам таи 

ами томара нитя-даса таи кори ета аша 
туми бина аня гати наи 

 
Днес аз си припомних този скъп и хубав спомен 
И въздигам глас към Тебе във копнеж огромен 

Само защото вечно Твой съм аз по Теб така жадувам 
Ти си единственият ми подслон! Без Тебе съм загубен 

 

 

 

 

Шримад Бхагавад Гита Дхянам   

(Медитации върху Бог Кришна като изворът на Бхагавад Гита) 

от Шри Шанкарачария   
  

(1) 
ом паартхая пратибодхитаам бхагавата наарааянена сваям 
вяасена гратхитаам пураанамунинаа мадхйе-махаабхааратам 
адвайтаамритаваршинее бхагаватеем ащаадашаадхяайиниим 
амба твааманусандадхами бхагавад-гита бхавадвешиниим 

 
О благословена и любяща Майко, песен прославена на Бога, 

Изливаща безсмъртния нектар на философията и мъдростта над нас 
Във осемнадесет глави унищожаваща прераждания толкоз много 

Над тебе със почтително благоговение отново медитирам аз 
  

(2) 
намосту те вяса вишалабуддхе пхуллара виндааята патранетра 

йена тваяа бхарататаила пурнах праджваалито гяанамаях прадиипаха 
 

О Вяса, чийто очи са лотоси, а интелигентността могъща, свята 
Който накара лампата на мъдростта да запламти 
Изпълнена с обилното масло на Махабхарата 
В нозете си поклоните ни, молим, приеми 
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(3)  

прапанна паариджаатаая тотраветраи капаанайе 
гяанамудраая кришнаая гитаа-амритдухе намаха 

 
О, ти, който си убежище за Лакшмидеви 

Родена от океана в древни времена 
Във дясната ръка държиш пастирска гега 
На Гита Ти доиш амброзията божествена 

 
 (4) 

сарвопанишадо гааво догдхаа гопала нанданаха 
паартхо ватсах судхиир бхоктаа дугдхам гитаамритам махат 

 
Упанишадите са досущ като стадо крави, 

А пастирският син Кришна ги дои 
Арджуна на теленце сучещо се прави, 

Гита е млякото, най-висшият нектар, който пои 
Людете, пречистена интелигентност дето имат 

Тъй като те този нектар божествен жадни взимат 
 

(5) 
васудевасутам девам канса чаанура марданам 

деваки парамаанандам кришнам ванде джагадгурум  
 

О сине Васудевин и унищожителю на Камса и Чанура 
На майка Деваки върховното блаженство и на световете гуру 

На Тебе, Боже Кришна, в знак на искрено признание 
Поднасяме Ти нашите смирени почитания 

  
(6) 

бхишма-дрона-татаа джаядратхаджалаа гандхаараниилотпалаа 
шаляграахаватии крипена ваханее карнена велаакулаа 

ашваттхаама-викарна-гхора макараа дурьодханаа вартинее 
соттеерно кхалу паандаваи рананадее кайвартаках кешаваха 

 
Битката на Курукшетра е сякаш кървава река 

Бхишма и Дрона са високите й брегове 
Джаядратха е тъмнеещата й вода 

Шакуни – водна лилия във сини цветове 
Шаля – акула, Крипа течение могъщо стана 

Карна – вълните силни на талази 
Водни чудовища Викарна, Ашватхама, 

Ала Пандавите победоносно прекосиха тази 
Бушуваща река със водовъртеж - Дурьодхана, 
Защото Ти, Кришна – лодкарят – ги запази 
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(7) 

паарашаря вачассароджа мамалам гитаартхагандхоткатам   
наанаакхяанакакесарам харикатхаа самбходханаа бодхитам 
локе саджджана шатпадаирахарахах пепееямаанам мудаа 

бхоояада бхааратапанкаджам калималапрадхвамши нах шреясе 
 

Записана със думите на Вяса е таз безупречна творба 
Съставил Махабхарата, от която Гита е една глава 

Махабхарата, изящна като цвят на лотос, къпещ се в божествено сияние 
С Бхагавад Гита като неговото силно и пленяващо ума ухание 

С разтворените вечно венчелистчета, които са историите за герои славни 
От думите на Бог Хари, унищожаващ в Кали юга всичките неправди 

Тоз лотос, до който ден след ден прииждат радостно души 
Във търсене на сладостен нектар! О нека той завинаги да ни благослови! 

  
(8) 

мукам кароти ваачалам пангум лангхаяте гирим   
яткрипаа тамахам ванде парамаананда-мадхавам   

  
На онзи, който немия със сладкодумие дарява 
Заради който сакатият и планини ще прекосява 

На този Мадхава блажен, изпълнен цял със състрадание 
Отдавам аз с любов и почит своето обожание 

 
ям брахмаа-варунендра-рудра-марутах стунванти дивяих ставаих 

ведаих саангападакрамопанишадаир гааянтиям саамагааха 
дхяанаа вастхита тадгатена манасаа пашянти ям йогино 
ясяантам на видух сураасураганаах деваая тасмаи намаха 

 
На Върховния Господ, който въплъти се в Брахма, Варуна, Рудра, Индра, 

Този, когото същества божествени възпяват непрестанно в съвършени химни 
Този, за който ни разказват песните на Сама Веда и шлоките на древните Упанишади 
Когото йогите съзират с ум, погълнат в медитация, отдръпнат от сетивните наслади 

Този, чиито граници не са познати ни на Деви, нито на Асури 
Този, в характера на който липсват всякакви петна или кусури 

На Него своите почитания отдаваме отново и отново 
Със това възхвалата на песента Му (Гита) е готова 
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Бхагавата Прабху Мала 

(Славата на Шримад Бхагаватам) 

от „Шри Кришна Лила Става Мала” 

на Санатана Госвами 

 

(1) 
сарва-шастрабдхи-пиюша сарва-ведаика-сат-пхала 
сарва-сиддханта-ратнадхя сарва-локаика-дрик-прада 

 
От океана на всички писания, о, най-нектарен талаз, 
На Тебе отново и отново почитания отдавам аз! 

О, едничък плод на Ведите най-зрял 
О, рудник обилен, в скъпоценности цял засиял 

О, истина върху които няма спор, 
Ти на света единствено даряваш най-чист взор 

 
(2) 

сарва-бхагавата-прана шримад-бхагавата прабхо 
кали-дхвантодитадитя шри-кришна-паривартита 

 
О Господарю мой, Шримад Бхагавата Пурана 

На всички предани на Бога Ти си жизнената прана 
Ти слънцето си що изгрява на епохата на Кали в мрака 

И в свойта сила да освобождаваш Ти с Шри Кришна си еднакъв 
 

(3) 
парамананда-патхая према-варшй-акшарая те 
сарвада сарва-севяя шри-кришная намо'сту те 

 
Какво блаженство е човек да Те чете! 

От всяка Твоя сричка поройна любовта тече 
На всекиго Ти позволяваш да Ти служи със внимание 
Ти си самият Кришна и на Теб отдавам почитания 

 

 (4) 
мад-ека-бандхо мат-сангин мад-гуро ман-маха-дхана 
ман-нистарака мад-бхагя мад-ананда намо’сту те 

 
О верен спътниче, о мой единствени приятелю, 
О богатство несметно, о мой духовни учителю, 
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О мой спасителю, мой извор вечен на екстаз 
Моя добра съдба и щастие, на Тебе се покланям аз! 

 
(5) 

асадху-садхута-дайин атиничочча-такара 
ха на мунча кадачин мам премна хрит-кантхайох спхура 

 
На грешниците святост Ти даряваш 

Най-падналите в небесата чак Ти възвисяваш 
О, моля Те, не си отивай никога от мен! 

Бъди завинаги в сърцето и гласа ми с чиста обич проявен 
 

 

 

 

Сабсе Унчи Према Сагаи 

(От всички форми на обожание на Бога, любовта е най-добра) 

от Сура даса 

(1) 
дурьодхана ко мева тяго 
сага видура гхара паи 

 
От вкусните ястия Бог Кришна се отказа 

Предложени му от Дурьодхана, изпълнен със омраза 
Но вместо това с охота прости зеленчуци яде 

В дома на Шри Видура, своя скъп преданоотдаден 
 

(2) 
джутхе пхала сабари ке кхайе 

баху видхи према лагаи 
 

Като Бог Рамачандра във времена отминали, прастари 
Той яде плодовете, изпълнени с любовта на Сабари 

Макар тя да ги бе опитвала преди това, 
Той ги прие именно заради любовта 

 
(3) 

према ке бас нрипа сева кинхи 
ап бане хари наи 
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Наистина друг начин да намеря по-добър от любовта не мога 

Тя най-добра е в служенето и в доставянето удоволствие на Бога 
 

(4) 
раджасуя ягя юдхиштхира кино 

тамаи джутха утхаи 
 

По време на великото жертвоприношение 
Раджасуя в двореца на Цар Юдхиштхира 

Бог Кришна на брамините слугуваше с вълнение 
Виж как сервира им, а сетне съдовете им прибира 

 
(5) 

према ке баса арджуна ратха ханкхйо 
бхула гайе тхакураи 

 
Забравяйки позицията си на Върховен Господар 

На Шри Арджуна стана Той обикновен колесничар 
О, вижте само колко силна може да е любовта! 

Самият Бог на преданоотдадения си е низш слуга 
 

(6) 
аиси прити бадхи вриндавана 

гопина нача начаи 
 

Във Вриндавана под пълната луна 
Танцувайки във танца раса-лила 
Със гопите картината на любовта 

Бог Кришна сам изобразил е 
 

(7) 
сура крура ис лаяка нахи 
каха лаг карау бадаи 

 
Сура даса пита: „По какъв начин бих могъл да обожавам 
Милостивия, великодушен Бог на Шри Вриндаван? ” 
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Вибхавари Шеша  

 
(Гирлянд от утринни капчици роса,  

блестящи в славата на Божиите имена) 
 

от „Каляна-калпатару” на Шрила Бхактивинода Тхакура 
 
 

(1) 
вибхавари шеша, алока-правеша, 

нидра чари’ утхо джива 
боло хари хари, мукунда мурари, 

рама кришна хаягрива 
 

Нощта е към своя край, пуква се зора 
Стани, о, живо същество и остави съня 

Възпявай имената свети на Господа Хари 
Който на всеки може свободата да дари 

Той е врагът на Мура, демона-страшилище 
На цялата наслада е върховното вместилище 
Всепривличащият Кришна с флейтата игрива 

И инкарнацията с глава на кон, известна като Хаягрива 
 

(2) 
нрисимха вамана, шри-мадхусудана, 

бражендра-нандана шяма 
путана-гхатана, каитабха-сатана, 

джая дашаратхи-рама 
 

Той се яви във облика на полулъв-получовек 
И като джудже-брахмана се роди в отминал век 

На демона Мадху убиец е синът на Нанда Махарадж 
И в образа на тъмнолик красавец обитава вечно Врадж 

Путана вещицата Той с наивност на дете погуби 
Както и демона Кайтабха заради злите му подбуди 
Слава, слава, слава на единствения Бог Хари 
Който в дома на Дашаратха като Рама се роди 

 
(3) 

яшода дулала, говинда-гопала, 
вриндавана пурандара   

гопи-прия-джана, радхика-рамана, 
бхувана-сундара-бара  
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Той е галеният син любим на майка Яшода 
Кравите, земята и сетивата дарява с наслада 

Той е духовно пастирче, което кравите защитава 
Господарят на Вриндавана, който гората обитава 

Любимият на гопите, любовникът на Радха, 
Чиято красота не среща никаква преграда 

 
(4) 

раванантакара, макхана-таскара, 
гопи-джана-вастра-хари   

браджера ракхала, гопа-вринда-пала, 
читта-хари вамши-дхари   

 

Като Рамачандра Той живота на злия Равана отне 
Като Кришна пък маслото на гопите добри краде 
Отмъква дрехите им докато къпят се в реката 

Той е закрилник на пастирите, скитащ се на Враджа из полята 
Той е онзи, който всекиму сърцето взима 

Засвири ли мелодиите си на флейтата любима 
 

(5) 
йогиндра-бандана, шри-нанда-нандана,   

браджа-джана-бхая-хари   
навина нирада,рупа манохара, 

мохана-вамши-бихари   
 

Най-добрите трансцеденталисти със несекваща ананда 
Обожават Бог Шри Кришна, който е синът на Махараджа Нанда 
Този, който премахва всички страхове на жителите в Враджа 

Със цвят на облак буреносен, който на хоризонта тъкмо се заражда 
Формата Му е пленителна, когато скита се безгрижно из горите  
На Свойта флейта свири и привлича с красотата Си очите   

 
(6) 

яшода-нандана, камса-нисудана, 
никунджа-раса-виласи   

кадамба-канана, раса-параяна, 
вринда-випина-ниваси   

 
На Яшода носи радост като й става син 
И злия цар Камса Той разгневен убива 

В горичките на Враджа в танца раса е на гопите любим 
Под дърветата кадамба със любов снагите им обвива 
Танцувайки игрив с лице, което радостно се смее 
Във лесовете на Вриндавана щастливо Той живее 
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(7) 
ананда-вардхана, према-никетана, 
пхула-шара-джоджака кама  

гопангана-гана, читта-винодана,  
самаста-гуна-гана-дхама   

 
На своите предани екстазът в чувствата увеличава 
На всичката любов е Той вместилище и резервоар  
Любовните желания на гопите безмерно умножава 
Във ролята на Купидон. Засичайки като с радар 

Сърцата им пронизва безпогрешно със цветните стрели на любовта 
И носи им наслада Кришна вечно -Той, който е на всички качества обителта 

 
(8) 

джамуна-дживана, кели-параяна, 
манаса-чандра-чакора  

нама-судха-раса, гао кришна-джаша  
ракхо вачана мана мора   

 

Бог Кришна е животът на река Ямуна 
Вглъбен в любовните игри, Той светлина e лунна 

Която пият гопите със умове, потънали в нега копнежна 
Като птички чакора, които хранят се със светлината нежна 

На месечината. И ти като тях, мой ум, бъди 
И сладките, нектарни свети имена на Кришна прослави! 

 

 
 

Шри Нама санкиртана 

(Възхвала на светите имена) 

от Нароттама даса Тхакура 

(1) 
хари харайе намах кришна ядавая намах  

ядавая мадхавая кешавая намах  
 

Възпявайки санкиртана от най-ранни зори  
Отдавам своите почитания на Бог Хари,  
Известен още като Кришна или Ядава 

Отдавам почитания на Теб, о Кешава, о Мадхава! 
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(2) 
гопала говинда рама шри-мадхусудана 
гиридхари гопинатха мадана-мохана  

 
На Тебе, пастирю грижовен, 
Гопала, Говинда гальовен, 
На Тебе се покланям, Рама, 

Който донасяш щастие голямо 
Убиецо на демона Мадху, о Гиридхари, 

Ти защити отдадените си от дъждове и хали 
О, Гопинатх, владееш ти на гопите сърцата 

Със сила дори на Камадева непозната 
 

(3) 
шри-чайтаня-нитянанда шри-адваита-сита  

хари гуру ваишнава бхагавата гита  
 

О великодушни Чайтаня! О милостиви Нитянанда! 
О състрадателни Адвейта, съпруг на майка Сита! 
О Господи! О Гурудев! О ананта ваишнава вринда! 

 О Шримад Бхагават Пурана! О Бхагавад Гита! 
  

(4) 
шри-рупа санатана бхатта-рагхунатха  

шри-джива гопала-бхатта даса-рагхунатха  

О, Рупа Госвами! Милостиви Санатана! 
Във нозете ви се моля да остана 

Рагхунатха Бхатта, Шри Гопала Бхатта, Джива! 
На вас се моля любовта ми да е вечно жива 
Аз съм смирен слуга на Рагхунатха даса 

Подслонът ми единствен неговите стъпала са 

(5) 
еи чай госаир кори чарана вандан  

джаха хоите бигхна-наш абхища-пуран  
 

Покланям се в нозете святи на шестимата госвами 
По тяхна милост всичките препятствия са преодоляни 
По тяхна милост изпълняват се желанията мечтани 

 
 (6) 

еи чай госаи джар – муи тар дас   
та-сабара пада-рену мора панча-грас  
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Слуга съм аз на тези шест госвами съвършени 
Прашинките в нозете им за мене са най-съкровени 

По-свидни са и от петте субстанции свещени 
 

(7) 
тадера-чарана-себи-бхакта-сане бас 
джанаме джанаме хой еи абхилаш  

 
Слуга да бъда в техните нозе  

В компанията на преданите да живея  
За друго не милее моето сърце 

Единствено за това аз раждане след раждане копнея 
 

(8) 
еи чай госаи джабе брадже коила бас  
радха-кришна-нитя-лила корила пракаш  

Когато шестимата госвами живееха във Враджа 
Разкриха те със своето вдъхновение 

Местата, гдето Радха и синът на Нанда Махараджа 
Играят Своите вечни забавления 

 (9) 
ананде боло хари бхаджа бриндабан  
шри-гуру-ваишнава-паде маджаия ман 

 
Възпявай имената на Хари в екстаз 

В ума си постоянно обожавай святата обител 
Със радост медитирай, както медитирам аз 

Върху нозете на ваишнавите и духовния учител 
 

 (10) 
шри-гуру-ваишнава-пада-падма кори аш  
нама-санкиртана кохе нароттама дас  

 
По лотосовите нозе на своя скъп учител 
И по нозете на ваишнавите копнее 

Нароттама дас, екстаз дълбок изпитал 
Тази Нама Санкиртана като пее 
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Шри Джаганнатхащакам 
 

Осем молитви към Бога на Вселената  
(така както са дочути от устните на Бог Чайтаня) 

 
 

(1) 
кадачит калинди-тата-випина-сангитака-раво 
мудабхири-нари-вадана-камаласвада-мадхупах 

рама-шамбху-брахмамара-пати-ганешарчита-падо 
джаганнатхах свами наяна-патха-гами бхавату ме 

 
Понякога Бог Джаганнатх в горичките край Ямуна 

На флейтата Си свири с плам и радост 
Лотосоликите черти на гопите под пълната луна 
Като пчелица пие Той, потънал цял във сладост 

 Нозете Му по-нежни са и по-прекрасни от лотосови цветове 
Тях обожават Шива, Брахма, Индра и господарите на всички светове 

Нека този прекрасен Бог, сияещ цял в лъчи 
Завинаги остава видим пред моите копнеещи очи! 

   
(2)   

бхудже савйе венум шираси шикхи-пуччхам катитате   
дукулам нетранте сахачара-катакшам видадхате   
сада шримад-вриндавана-васати-лила-паричайо   

джаганнатхах свами наяна-патха-гами бхавату ме   
 

Във лявата Си длан притиснал флейта 
В косите Си втъкал паунови пера 

Бедрата Му обвити във коприна жълта 
На преданите Си отвръща с погледи на обичта 

Завинаги разкрива се чрез Своите божествени игри 
В прекрасната обител на Вриндавана и нейните гори 

О, нека този прекрасен Бог, сияещ цял в лъчи 
Завинаги остава видим пред моите копнеещи очи! 

 
(3) 

махамбходес тире канака-ручире нила-шикхаре 
васан прасадантах сахаджа-балабхадрена балина 
субхадра-мадхястха сакала-сура-севавасара-до 

джаганнатхах свами наяна-патха-гами бхавату ме   
 

На брега на океана необятен, син, 
На хребета златист на хълма Нилачала 
В палат сияен и блестящ, но не самин 
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Живее Джаганнатх във славата Си цяла 
Със своята сестра Субхадра и със брат си Баларам 
На чистите души дарява служене във Своя храм 

О, нека този прекрасен Бог, сияещ цял в лъчи 
Завинаги остава видим пред моите копнеещи очи! 

 
 (4) 

крипа-параварах саджала-джалада-шрени-ручиро 
рама-вани-рамах спхурад-амала-панкеруха-мукхах 
сурендраир арадхях шрути-гана-шикха-гита-чарито 
джаганнатхах свами наяна-патха-гами бхавату ме  

   
Бездънен океан от щедра милост е Шри Джаганнатха Свами 

Прекрасен с тъмен цвят като дъждовни облаци от слънцето огряни 
Той изворът е на блаженството на Лакшмидеви и на Сарасвати 
Разцъфнал лотос е ликът Му, разпростиращ чародейни аромати   

Самия Него обожават най-добрите риши и небесни деви 
А славата Му се възпява в най-отбраните от всички Веди  

О, нека този прекрасен Бог, сияещ цял в лъчи 
Завинаги остава видим пред моите копнеещи очи! 

 
(5) 

ратхарудхо гаччхан патхи милита-бхудева-паталаих 
шрути-прадурбхавам прати-падам упакарня садаях 
дая-синдхур бандхух сакала-джагатам синдху-сутая 
джаганнатхах свами наяна-патха-гами бхавату ме 

 
На фестивала Ратха-ятра Той във Своята колесница 
Сред химни, песни и молитви пламенни се движи 
Поклонници, брамини и предани в цели тълпи са 
Отдадени на изпълнените Му със милост грижи 
О, нека този прекрасен Бог, сияещ цял в лъчи 
Чиято спътница е всеблагоприятната Лакшми 

Завинаги остава видим пред моите копнеещи очи! 
   

(6) 
пара-брахмапидах кувалая-далотпхулла-найано 
ниваси ниладрау нихита-чарано’нанта-шираси 
расанандо радха-сараса-вапур-алингана-сукхо 

джаганнатхах свами наяна-патха-гами бхавату ме 
   

Той разкрасява четирите глави на самородния творец Брахма 
Очите Му наподобяват съвсем разтворили се лотосови листица 

На хълм живее Той известен като Нилачала и поставя Своите ноги 
На Бог Анантадева Шеша върху многобройните глави 

Бог Джаганат е завладян от вкусовете сладки на неземната любов 
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Прегръща с радост прелестната Радхика щом чуе Нейния отчаян зов 
Като прохладно езеро е Нейната снага, в прегръдките Му топли се топи 

О, нека този прекрасен Бог, сияещ цял в лъчи 
Завинаги остава видим пред моите копнеещи очи! 

 
(7) 

на ваи яче раджям на ча канака-маникя-вибхавам 
на яче ‘хам рамям сакала-джана-камям вара-вадхум 
сада кале кале праматха-патина гита-чарито 

джаганнатхах свами наяна-патха-гами бхавату ме 
 

Не моля за царства, богатства, злато или рубини 
Ни за съпруга съвършена като прекрасната Рукмини 

Каквато всичките мъже бленуващи желаят; 
Ако моля за благословия, то е единствено за тая: 
О, нека този прекрасен Бог, сияещ цял в лъчи 
Когото Шива в песни вдъхновени възхвали 

Завинаги остава видим пред моите копнеещи очи! 
 

(8) 
хара твам самсарам друтатарам асарам сура-пате 
хара твам папанам витатим апарам ядава-пате 
ахо дине’ натхе нихита-чарано нишчитам идам 

джаганнатхах свами наяна-патха-гами бхавату ме 
   

О Господи на боговете, моля Те, ела и отстрани 
Това безполезно материално съществуване, което толкоз ми тежи 

О, моля Те, на Ядавите господарю, избави ме от надвисналите грехове 
В които аз се давя като в океан обширен със невиждащи се брегове   
Уви, няма съмнение, че Бог Джаганнатх дарява Своите лотосни нозе 

На онези, които паднали се чувстват  и безпомощно протягат своите ръце 
Единствено към Него в този свят, защото няма кой друг да ги прислони 

О, нека този прекрасен Бог, сияещ цял в лъчи 
Завинаги остава видим пред моите копнеещи очи! 

 
(9) 

джаганнатхащакам пуням ях патхет праятах шучих 
сарва-папа-вишуддхатма вишну-локам са гаччхати 

 
Онази добродетелна душа, изпълнена със самообладание 

Рецитираща със вяра тези осем шлоки 
Които са изпяти на Бог Джаганнатха в обожание 

Пречистена от греховете си върви към святата Голока 
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Шри Нанда-нанданащакам-мала 

(Осем перли на щастието, нанизани на конец) 

древна молитва от неизвестен ваишнавски автор 

 

(1) 
сучару-вактра-мандалам сукарна-ратна-кундалам 
сучарчитанга-чанданам намами нанда-нанданам 

 
На Шри Нанданандана с красивия и нежен лик 
До сетен дъх отдавам във поклони своята прана 
Скъпоценните Му обички копнея да опиша в стих 

Снагата Му със аромат уханен на чандана 
 

(2) 
судиргха-нетра-панкаджам шикхи-шикханда-мурдхаджам 

ананга-коти-моханам намами нанда-нанданам 
 

Прекрасните Му, издължени като лотосови листица очи 
Косите Му, изящно украсени със паунови пера 
Със красотата си милиони Купидони Той плени 

Отдавам почитания на Нанданандана 
 

(3) 
сунасикагра-мауктикам сваччханда-данта-панктикам 
навамбуданга-чикканам намами нанда-нанданам 

 
Изящният Му нос е украсен със перла нежна 
А зъбите Му като нанизи от бисери блестят 

На Нанданандана отдавам обожание копнежно 
От чиято тъмна като дъждовен облак форма безброй лъчи валят 

 
(4) 

карена вену-ранджитам гати-кариндра-ганджитам 
дукула-пита-шобханам намами нанда-нанданам 

 
На Нанданандана отдавам почитания безброй 

В ръцете Свои като лотоси държи изящна флейта Той 
Походката Му бавна по-изящна е от тази на слон опиянен 
Със жълто дхоти Шямасундара под кръста си е украсен 
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(5) 
три-бханга-деха-сундарам накха-дюти-судхакарам 
амуля-ратна-бхушанам намами нанда-нанданам 

 
Снагата Му, застанала в поза с три извивки, е така изящна! 
Ноктите Му засрамват със сиянието си дори луна прекрасна 
Украшенията и накитите му по хубост са наистина безценни 
На Шри Нанданандана отдавам аз поклоните си неизменни 

 
(6) 

сугандха-анга-саурабхам уро-вираджи-каустубхам 
спхурач-чриватса-ланчанам намами нанда-нанданам 

 
Отдавам почитания на Нанданандана, 

Чието тяло и коси с невероятен аромат са 
Върху гърдите Му сияе Каустубха камъка 

Там е и знакът на богинята на щастието Шриватса 
 

(7) 
вриндавана-сунагарам виласануга-васасам 

сурендра-гарва-мочанам намами нанда-нанданам 
 

Покланям се с любов на Нанданандана, най-съвършения любим 
Който живее вечно във Вриндавана в облика прекрасен на Говинда 

Одеждите Му са такива, че превръщат в палав момък самия Бог незрим 
На пух и прах направил гордостта на самонадеяния Индра 

 
(8) 

враджангана-сунаякам сада сукха-прадаякам 
джаган-манах пралобханам намами нанда-нанданам 

 
Отдавам почитания на сина на Нанда Махараджа 
Любимият на младите пастирки във земята Враджа 

Той постоянно носи им наслада като с тях се забавлява 
И умовете на всички живи същества в творението пленява 

 
(9) 

шри-нанда-нандащакам патхед ях шраддхаянвитах 
таред бхавабдхим дустарам лабхет тад-ангхри-югмакам 

 
Който с дълбока вяра тази молитва често пее 

Ще прекоси привидно неизбродния океан на мая с лекота 
И в лотосовите нозе на Нанданандана ще заживее 
Завинаги пленен във волните земи на любовта 
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Шри Дамодаращакам 

(Любовта обвързва) 

от Сатяврата Муни 
 

(изречена в разговор с Нарада Муни и Шаунака Риши в „Падма Пурана”)  

(1) 
намамишварам сач-чид-ананда-рупам 
ласат-кундалам гокуле бхраджаманам 
яшода-бхийолукхалад дхаваманам 

парамриштам атянтато друтя гопя 

Поднасям най-смирените си аз поклони 
на прекрасния Върховен Бог, Шри Дамодар, 
който на вечния живот и знание подслон е 
и на блажената, щастлива радост е олтар. 

Той носи в формата на рибки люшкащи се обички 
и с красотата си сияе в дивната земя Гокула. 

Той чупи делвата с масло и зарад палавите Му бели 
дотичва майка Му, шума от счупването чула, 
понесла пръчка и въже; и колкото да бяга Той 
уплашен, че ще бъде вързан за големия хаван, 
Яшода хваща Го и макар и да се отърва без бой, 

с въже сега е омотан и се черви от срам. 

(2) 
рудантам мухур нетра-югмам мриджантам  
карамбходжа-югмена сатанка нетрам  
мухух шваса-кампа-трирекханка-кантха-  

стхита-граивам дамодарам бхакти-баддхам   
 

Съзирайки камшичената пръчка във дланта на разгневената Яшода 
Той плаче и разтърква с лотосовите ръце очите Си отново и отново 

Изпълнени с боязън погледи и огърлица перлена на шията Му се тресе 
Забързано от неподправен плач и страх е Неговото дишане 

На тоз Върховен Бог, Шри Дамодара, със корем, обвързан не с въжета, 
А с чистата любов на майка Му, прекланям се в нозете. 

 
(3) 

итидрик сва-лилабхир ананда-кунде 
сва-гхошам нимаджджантам акхяпаянтам 
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тадийешита-гьешу бхактаир джитатвам 
пунах прематас там шатавритти ванде 

 
Когато по детински Дамодара тъй се забавлява 

Той жителите на Гокула в езера екстазни потопява 
И разкрива на онези предани, които са вглъбени 
в знание за могъществото Му тайната си: „Мене 

може да Ме улови само оназ невинна и чиста душа, 
която в близостта ни забрави всичко освен любовта 
и без в страхопочитание пред Мене да благоговее 
в интимни отношения щастлива с Мен се смее.” 
Отново и отново аз покланям се с любов голяма 
на мъничкия Дамодар, любимецът на мама. 

 
(4) 

варам дева мокшам на мокшавадхим ва   
на чаням врине ‘хам варешад апиха 
идам те вапур натха гопала-балам 
сада ме манасй авирастам ким аняих   

 
О Господи, аз знам, че Ти си в състояние със всичко всички да благословиш 

Но аз не ще помоля във безличностното си сияние да ме освободиш 
Нито от Теб ще искам благото на вечния живот в духовното небе 

Нито резултатите от изпълнението на формите на бхакти, и на деветте 
О Господи, единствено се моля Твоят облик на усмихнато дете в Гокула 

Да бъде вечно проявен в сърцето ми, за мене всички други дарове са просто нула...  
 

(5) 
идам те мукхамбходжам атянта-нилаир 

вритам кунталаих снигдха-рактаиш’ ча гопя 
мухуш чумбитам бимба-рактадхарам ме 
манасй авирастам алам лакша-лабхаих 

 
Обрамчено с тъмни къдри е красивото Ти личице 

Тъй нежно като лотосово цвете, о мой Боже! 
Устните Ти аленеят като сладките бимба плодове 

Майчицата Ти да Те целува пак и пак да спре не може! 
Нека на лотосовия Ти лик това видение красиво 
Завинаги в сърцето ми със светлината си да грее 

Едничка таз благословия ще го стори най-щастливо 
Стотици хиляди други блага не биха се сравнили с нея! 

 
(6) 

намо дева дамодарананта вишно  
прасида прабхо духкха джалабдхи-магнам 
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крипа-дрищи-вришяти-динам батану- 
гриханеша мам агьям едхй акши-дришях   

 
О Господи Върховни, отдавам ти аз почитанията си! О Дамодара, Вишну, о Ананта! 
О Господарю мой, бъди към мене милостив. Дари ме с погледа си тъй галантен  

И с милостта Си ме освободи, глупакът беден аз, в океан от светски скърби потопен 
По свойта сладка воля се яви пред погледа ми и стани отново видим Ти за мен... 

 
(7) 

кувератмаджау баддха-муртяива ядват 
твая мочитау бхакти-бхаджау критау ча 
татха према-бхактим свакам ме праяччха 

на мокше грахо ме ‘сти дамодареха 
 

Ти избави синовете на Кувера 
От проклятието на Нарада, о Дамодар 

Помогна им да се завърнат в блажената си сфера 
И на предаността им даде безценния и свиден дар 

В облика Си на палаво и мъничко дете 
Влачейки хавана, за който е вързано с въже. 

Моля те, по същия начин дари према-бхакти и на мен! 
Само за това копнея, не искам аз да съм освободен... 

 
(8) 

намас те ‘сту дамне спхурад-дипти-дхамне  
твадийодараятха вишвася дхамне 
намо радхикаяй твадия-прияяй 
намо’нанта-лилая девая тубхям 

О Боже Дамодара, най-напред нека смирено почит отдадем 
На сияйното въже пристегнало божествения Ти корем 

След това и на корема Твой, обителта на цялата вселена, 
Да поднесем с поклоните си почит най-смирена 

И още по-смирено да се поклоним пред Твоята любима Радха 
Която заедно с Теб се забавлява вечно в неизказана наслада. 
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Храмът на моето сърце 

от Шрила Бхактивинода Такура 

(1) 

мама мана мандире раха нишидин 
кришмна мурари шри кришна мурари  

О, Кришна Мурари, зова Те с цяла мощ, 
Ела, живей в сърцето мое ден и нощ. 

 

(2) 
бхакти прити мала чандан 
туми нио хе нио чито нандан 

С любов и преданост ще ти предлагам 
Гирлянди цветни, паста от сандал 
О, приеми ги и не ги отхвърляй 
любими на душата, Нанда Лал. 

 
(3) 

дживана марана тава пуджа ниведан 
сундара хе мана хари  

есо нанда кумар ара нанда кумар 
хабе према прадипе ароти томар 

 
Със всичко това аз ще Те обожавам 
В живот и смърт не ще се спра 

И арати, о Мана Хари, Ти отдавам 
Със пламък в лампата на любовта 

 
(4) 

наяне ямуна джхаре анибар 
томара вирахе гири-дхари 

 
Сълзи като реките на Ямуна 
Се стичат от очите ми безспир 

О, Говардхана-дхари, Нанда Суно 
Без Теб в живота ми не срещам мир 
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Расика Мукутамани Мала 

(Славата на Шри Радха и Нейните приятелки) 

традиционна песен на езика на Враджабасите 

 

(1) 
Джай Радхе! Джай Кришна! Джай Вриндавана! 

Расика мукутамани джай гопи гана! 
Радхе Радхе рате Шям Радхе рате Шям Шям 
Радхе Шяма югала нама меро хей дживана 

 
Вечна слава на Радха! Вечна слава на Кришна! И на Вриндаван вечна слава! 
Вечна слава на гопите - най-добри сред всички, вкусващи от раса-бхава 

„Радхе Радхе!” зове Я Шяма, „Шям Шям” неспирно пее Радха 
Имената „Радхе Шяма” са мой живот, душа и истинска наслада 

 
(2) 

Меро ека прана дхана ека хи хей дживана 
Нанданандана Маданамохана Радхика Раман ... 

 
Едничкото съкровище в сърцето ми, което превръща го в храм 
Са имената Нанданандана, Мадана-мохана, Радхика-Раман 

 
(3) 

Шяма хи со меро пяра Шяма хи меро бхартар 
Шяма хи самайо атхо яма тана мана .... 

 
Обичам Шям, защото Той е мой любим 

И ден, и нощ изпълва тялото/ ума ми, пък макар и невидим 
 

(4) 
Мейн то хаун вахи сахачари Радхе рани ки 
Нитя дхама вриндаван махарани ки..... 

 
На Радхарани, Вриндаванската кралица 
Аз съм слугиня, роб, приятелка, сестрица... 

 
(5) 

Нитя дхама нитя сева нитя паун атхо яма 
Ракхо ручи сои джои тхакурани ки.... 

 
Аз искам да Й служа вечно в Нейната обител свята 

Затова желая да живея точно както мойта Господарка смята 
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Шри Рупа Манджари Пада Лаласа 

(Копнеж по нежните лотосови стъпалца на Рупа Манджарика) 
 

от Нароттама даса Тхакура 

 

(1) 
шри-рупа-манджари-пада, сеи мора сампада, 

сеи мор бхаджана-пуджана 
сеи мора прана-дхана, сеи мора абхарана, 

сеи мор дживанера дживана 
 

На Шри Рупа Манджари мъничките стъпалца 
Са най-скъпото съкровище на моята душа 
Те са същността на всяко мое обожание 
Те даряват смисъл на моето дихание 
Те са животът на самия ми живот 

Като две лотосови пъпчици аз ги прегръщам със любов 
 

(2) 
сеи мора раса-нидхи, сеи мора ванчха-сиддхи, 

сеи мор ведера дхарама 
сеи брата, сеи тапа, сеи мора мантра-джапа, 

сеи мор дхарама-карама 
 

Тези нозе са безукорни проводници на раса 
Постигането им е съвършенство на достойната нагласа 
Те мойта дхарма са и моите свещени предписания 
Със смисъл те изпълват моите постове и покаяния 
Те тихото произнасяне на моите мантри са в ума 

И са в основата на всички дейности и религиозността 
 

(3) 
анукула хабе видхи, се-паде хоибе сиддхи, 

ниракхибо е дуи наяне 
се рупа-мадхури-раши, прана-кувалая-шаши, 

прапхуллита хабе ниши-дине 
 

Служенето с преданост пречиства сърцето съкровено 
И с тези същите очи човек проглежда съвършено 
Луната грее, озарявайки в нощта земята и небето 

Ала още по-нежна светлина прониква в дълбините на сърцето 
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Ликът на Рупа Манджари в моя мрак огрява 
И сърцето ми светлее, блясъкът й бистър отразява 

Не свети само нощем тази луна дивна, чудна 
Тя ден и нощ оглежда се в душата будна 

 
(4) 

тува адаршана-ахи, гарале джарало дехи, 
чиро-дина тапита дживана 

ха ха рупа коро доя, 
дехо море пада-чхая, нароттама лоило шарана 

 
Отсъствието ти е като отрова силна, 
Изгаряща във пламъка си моето сърце 
Нароттама те умолява непосилно 

Да го дариш със сянката на твоите нозе 
 

 

 

Сампрартханатмика 

(Вие сте моят живот и душа! Моля ви, не ме пренебрегвайте!) 

от „Прартхана” на Нароттама даса Тхакура 

 
(1) 

радха кришна! ниведана ей джана коре 
духу ати расамой, сакаруна хридоя, 

авадхана коро натха море 
 

О, Радха Кришна! Аз тук пред Вас стоя с молба 
Вий двамата чаровни сте, изпълнени със красота 

Нектарни забавления, сърца изпълнени със състрадание 
О скъпи мои, чуйте моето лелеяно желание 

 
(2) 

хе кришна гокула чандра, гопиджана валлабха, 
хе кришна преяси широмани, 

хема гаури шяма гая, шраване параша пая, 
гуна шуни джудая парани 

 
 



 208 

 
О, тъмнолики Кришна, луна на Гокула, на гопите най-свиден! 

О златна Радхике, пастирке най-прекрасна, в която Кришна е тъй влюбен! 
Когато славата на Вашите добродетели в ушите ми се влее 
Сърцето ми в умиротворен покой и щастие благоговее 

 
(3) 

адхама дургата джане, кевала каруна моне, 
трибхуване е яша кхеяти 

шуния садхура мукхе, шарана лоину сукхе, 
упекхиле нахи мора гати 

 
Дочувайки от преданите, че сте много милостиви 
Към падналите и окаяни във този свят души 

Приех подслон във Вашите нозе естествено щастливо 
Но Вашето пренебрежение животът ми ще пресуши 

 
(4) 

джая радхе джая кришна, джая джая радхе кришна, 
кришна кришна джая джая радхе 

анджали мастаке дхари, нароттама бхуме поди, 
кохе донхе пурао мана садхе 

 
Слава не Теб, о Радхе! О Кришна, и на Тебе слава! 
О Радха-Кришна, нека цялата слава ви огрява! 

С длани сключени над своята глава 
Нароттама даса пада тук на голата земя 
И отчаяно, окаяно моли ви се в нозете 

Копнежа му сърдечен се смилете и сбъднете 
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Прана Мора 

(Живот мой) 

от Нароттама даса Тхакура 

(1) 
радха-кришна прана мора джугала-кишора 

дживане маране гати аро нахи мора 
 

Младата, влюбена Божествена Двойка – 
Момъкът Кришна и Радха, нежната девойка – 

Са моят живот и мойта душа, 
Подслонът ми единствен и в живота, и в смъртта 

 
(2) 

калиндира куле кели-кадамбера вана 
раната-бедира упара босабо ду'джана 

 
В горичка от кадамбови дръвчета 

По бреговете на река Ямуна 
Ще сложа аз девойката да седне и до Ней момчето 

На украсена с перли мъничка трибуна 
 

(3) 
шяма-гаури-анге дибо (чува)чанданера гандха 
чамара дхулабо кабе хери мукха-чандра 

 
На Шяма тъмната снага 
И светлия на Радха стан 

Аз ще помажа със сандал като роса 
Прохладен, в аромат облян 

С ветрило чамара ще Им повея 
И ще мечтая тръпно за мига 

За който тъй неистово копнея – 
Лика им лунен да съзра 

 
(4) 

гатхия малатир мала дибо дохара гале 
адхаре тулия дибо карпура-тамбуле 

 
След като нанижем много мали бял жасмин 

Ние ще закичим с тях и вратовете Им 
И ще им предложим с аромат на камфор тамбула, 
За да разцъфнат устните им в свежестта на лотоса 
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(5) 

лалита вишакха-ади джата сакхи-вринда 
агяя корибо сева чаранаравинда 

 
О, скъпи сакхи, молим ви за вашето позволение, 

О, Лалита, о, Вишакха, сведете погледи над нас с благоволение, 
Благословете ни да служим вечно в лотосовите нозе 

На Радха-Кришна, влюбените Богове 
 

(6) 
шри-кришна-чайтаня-прабхур дасер анудаса 

сева абхилаша коре нароттама-даса 
 

Нароттама даса, слугата на слугата на Шри Кришна Чайтания 
Копнее да отдава на Божествената Двойка служене и обожание 

 

 

 

 

Югалащакам Према Мала 

(Радха и Кришна в прегръдките на любовта) 

от Джива Госвами 

 

(1) 
кришна према майи радха 
радха према майо харих 
дживане нидхане нитям 
радха-кришнау гатир мама 

 
Радха цялата по Кришна е любов 
Кришна цял е любов по Радха 

Радха и Кришна в смърт или в живот 
Са моят подслон и моята отрада 
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(2) 
кришнася дравинам радха 
радхаях дравинам харих 
дживане нидхане нитям 
радха-кришнау гатир мама 

 
Радха е богатството на Кришна, 
А Хари - съкровище за Радха 

За мен е всичко Двойката всевишна 
В живот и смърт не търся друга аз награда 

 
(3) 

кришна прана майи радха 
радха прана майо харих 
дживане нидхане нитям 
радха-кришнау гатир мама 

 
Кришна на Радхика е самото дихание 
Радхика е жизненият дъх на Шри Хари 
В живот и смърт нямам друго аз желание 
Само Божествената Двойка да ме подслони 

 
(4) 

кришна драва майи радха 
радха драва майо харих 
дживане нидхане нитям 
радха-кришнау гатир мама 

 
По Кришна Радха цяла се топи 
Изцяло разтопен по Радха е Хари 

В живот и смърт единствени за мен са Те 
Подслонът ми е вечно в Техните нозе 

 
(5) 

кришна гехе стхита радха 
радха гехе стхито харих 
дживане нидхане нитям 
радха-кришнау гатир мама 

 
Радхика е в тялото на Кришна цяла 

Кришна е цял в Нейното тяло 
В живот и смърт Те са единственият ми закон 

И на сърцето ми едничкият подслон 
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(6) 

кришна читта стхита радха 
радха читта стхито харих 
дживанена дхане нитям 
радха-кришнау гатир мама 

 
Сърцето на Кришна е завинаги заето с Радха 

А на Радхика сърцето цяло е Хари 
В живот и смърт единствената ми наслада 
Са Техните любовни, сладостни игри 

 
(7) 

ниламбара дхара радха 
питамбара дхаро харих 
дживане нидхане нитям 
радха-кришнау гатир мама 

 
Радха носи синьо като Шяма сари 

В златисто-жълто като Радха се облича Хари 
Единственият ми подслон в смърт и живот 

Са Радха-Кришна и Тяхната любов 
 

(8) 
вриндаванешвари радха 
кришно вриндаванешварах 
дживане нидхане нитям 
радха-кришнау гатир мама 

 
Радха е на Вриндавана Кралица 

А Кришна е вриндаванският Господар 
В живот и смърт моята душа-птица 

Се моли Техния подслон да има като дар 
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Ами Ати Динамати 

(Така нещастен и отчаян) 

от „ Гитамала” на Шрила Бхактивинода Тхакура 

 
(1) 

ами ати дина-мати браджа-кундже нибасати   
радха-кришна-джугала-чаране 

кандия кандия аджа чади' саба лока ладжа   
нибедибо джата аче мане   

 
Аз съм така нещастен и отчаян не на думи  
На моето сърце във дълбините и недрата 

Че днес, живеейки в горичката ми в Враджа-бхуми 
Отдавам се аз на Божествената Двойка във краката 

Пред лотосовите нозе на Радха Кришна пак ридая ли ридая 
От това, какво си мислят хората, не се интересувам вече аз 
Захвърлил всеки свян и страх пред Тях аз днес ще си призная 

На моето сърце ще Им разкрия излиянията си, без да се бавя нито час 
 

 (2) 
туми кришна ниламани наба-мегха-прабха джини' 

браджананда коро битарана   
туми радхе наба-гаури горочана-гарбха хори' 

брадже хоро кришначандра-мана   
 

О, като тъмно-бистър син сапфир на цвят е този момък 
Кришна, с оттенък по-красив от свеж дъждовен облак 

Който блаженството на Враджа всекиму дарява 
А в каква прелестна отсянка е снагата на Шри Радха! 
Златистият нюанс на жълтата боя горачана посрамва 

Украсявайки напъпилата Й пролетна младост 
И ума на лунноликия Си Кришна Тя открадва 
В горичките на Враджа с нацъфтяла сладост 

 
(3) 

туми кришна питамбаре параджия арташваре   
браджа-бане нитя-кели-рата   

туми радхе ниламбари палашера гарба хари' 
кришна-кели-сахая сатата   
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На Твоите жълти дрехи, скъпи Кришна, сиянието лъчисто 
Покорява ослепителния блясък на златото чисто 
Обичаш да изпълняваш Своите любовни игри  
Винаги на Враджа в трансцеденталните гори  

А Ти, облечена със яркосиньо сари, скъпа Радхарани наша, 
Отнемащо напълно гордостта на цветето палаша,  

Което също синьо е с венче от бели листица в средата 
Грациозно винаги съпътстваш влюбения Кришна при игрите Му в гората   

  
(4) 

туми кришна харинмани джуба-бринда-широмани   
радхика томара пранешвари   

браджангана-ширах-шобха дхаммила-маллика-пробха  
туми радхе кришна-приянкари   

 
Ти, скъпи Кришна, Си като рядък изумруд сияен 

Най-красивият младеж сред момците на Вриндавана 
Радхика е господарка на дъха ти от любов замаян 

Защото сред девойките на Враджа Тя най-горе е поставена 
Лъчезарна и уханна като цвете жасмин бяло 
Вплетено в косите на най-красивите жени 

Тя изтъкана е от обич, нежност и любов по Тебе цяла 
Най-любимата сред Твоите отдадени слуги 

 
(5) 

рама-пати-шобха джини'кришна таба рупа-кхани   
джагат матая браджа-бане   

рама джини' браджангана- гана-мадхйе су-шобхана   
туми радхе кришна-читтангане   

 
Твоите красота и сладост, скъпи Кришна,  
Далеч превъзхождат атрибутите на Вишну,  
Съпруга на Богинята на щастието блажена 

Снагата Ти, която във Вриндавана е проявена, 
Накара цялата вселена в лудост да изпадне 

А Ти, прекрасна влюбена Шри Радхе, 
По начин същи Лакшмидеви превъзхождаш  
С величие върховно, когато се разхождаш 

В горите на Вриндавана насред девойки, хванали се за ръце 
Единствена си Ти Кралицата на влюбеното на Хари сърце 

 

  

 



 215 

(6) 
таранга-саурабха-кана бамши-гита анукхана   

охе кришна радха-мана хоре   
радхе анга-гандха таба томара су-бина-раба   

кришна-читта унмадита коре   
 

О Кришна! Ти ума на Радхарани похищаваш 
С мелодиите на Своята флейта омайни и увличащи 

Със сладкия мирис на снагата Си замаяна главата Й оставяш 
В вълни от ухание и музика към Нея като вятър вечно тичаш Ти 

О Радхе! Самата Ти ума на Кришна подлудяваш 
С звуците на Своята лютня и с аромата, що след Теб оставяш 

 
(7) 

томара чапалекханахаре радха-дхаиря-дхана   
туми кришна чора-широмани   

банка дрищи-бханги табашри-кришна-хридаясаба   
туми радхе калабати дхани   

 
Най-изкусният от всичките крадци 
Мой скъпи Кришна – това си Ти, 

Защото насила открадваш Радхиното търпение   
Взирайки се в Нея със специалното си изражение  
На капризен влюбен, а пък Радха, скъпата ни Тя, 
Обича да пронизва лотосово Ти сърце като с игла 

Когато Ти отвръща с поглед с вити вежди, сякаш е сърдита 
Това Нейно поведение изпълва Те с полуда и сърцето Ти полита 

Към Нея - младата, красива, нежнохубава девойка и мома  
Която музиката, танците и песните от малка вещо овладя 

 
 (8) 

парихасе радхикаракатха нахи саре джара   
туми кришна ната-кула-гуру   

кришна нарма-укти-шуни' романчита тану-кхани   
таба радхе раса-калпа-тару  

 
О Кришна, който учител Си на всичките танцьори  

Понякога Ти занемяваш и не знаеш как да отговориш 
На Шримати Радхика на доверчивите шеги 

А Твоята снага, о Радхе, цяла в оживление трепти 
От силна радост, чувайки закачките на Кришна дръзко-нежни 

С които Ти отмъщава Той за сладката болка от словата Ти копнежни 
Така Ти се превръщаш в дърво, което желанията Му сбъдва 
Обсипано с плодове, а в тях неземна сладостта набъбва 
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(9) 
апракрита-гуна-мани-бинирмита-гири-шрени   

туми кришна сарба-гуна-моя  
умади рамани-джанабанчания гуна-гана   

радхи таба свабхавика хоя   
 

Ти, скъпи Кришна, изобилстваш с всички качества добри   
Свърхотлични и трасцедентални те са наистина забележителни  
Точно като множество планински вериги, от рубини изградени  

О Радхе! Ти естествено притежаваш всички качества благословени 
Които всички млади жени, начело с Богинята Ума, желаят 
Като украшения неизменно в характера си да притежават  

 
 (10) 

ами ати манда-мати кори хе какути нати   
никхапате е прартхана кори   

бриндабана-адхишвара туми кришна пранешвара   
туми радхе браджа-банешвари   

 
Аз съм толкова порочен! Аз съм такъв жалък глупец! 

Затова в нозете Ви се свличам с молитва искрена, смирена 
Мой скъпи Кришна, господарю на Вриндавана, на флейтата свирец 
Твой е дъхът ми! Радхике! Горска кралице моя Ти благословена! 

 
(11) 

томадера крипа паие-рупа джогята наи   
джади амара браджа-бане   

дупхе мама крипа-моя джани' каину падашроя   
крипа коро е адхама джане   

 
Несъмнено аз въобще не съм достоен 

Да получа милостта Ви във Вриндавана 
Въпреки това съм приел при Вас подслон спокоен  

Знаейки, че най-милостиви Вие си оставате 
Затова Ви моля, да сте милостиви и сега 
Към тази паднала и деградирала душа 

 
 (12) 

кебала аджогя нахиапардхи ами хои   
татхапи корохо крипа дана   

локе крипабища джана кхаме апарадха-гана   
туми дунхе маха-крипабан   

 
Сред всички само аз, негодникът, милост не заслужавам 
Защото съм просто един оскърбител във Вашите нозе 

При все това аз пак ви моля и за благосклонността ви настоявам 
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Тъй както великата душа обидите на масите пое 
Прощавайки им всички оскърбления от състрадание 

Така и вие сте най-отзивчиви и съчувстващи в това ми състояние 
 

(13) 
крипа-хету бхакти-сара лешабхаса нахи та'ра 

крипа-адхикари нахи ами   
дунхе маха-лилешвара   хана сеи лилапара   

крипа коро браджа-джана-свами   
 

Най-същественият резултат от Твоята безпричинна милост 
Е до преданото служене да се достигне най-накрая 

Обаче аз лишен от капка преданост оставам си в немилост   
И да получа Твоето благоволение аз право нямам, зная 

Във този свят на раса-танца Ти си наслаждаващ се и господар 
О предводителю на Враджабаси, за Твоята милост аз копнея в дар 

 
 (14) 

су-дуща абхакта джане сибади дебата-гане 
прасанна хоило крипа кори' 

маха-лила сарвешвара дунху мама пранешвара   
доя коро доша парихори' 

 
Вие показахте Своя върховен раса-танц прекрасен 

На всички в този свят – на полубоговете, водени от Шива 
Дори на не-отдадените, до сетния грешник най-ужасен 

Радвайки всички същества със раса-лилата Си тъй красива 
О, Богове на боговете, на тази дивна маха-лила господари 

Вие сте владетелите на сърцето ми, Шри Радхике, Шри Хари! 
Моля ви, проявете Своето великодушно снизхождение 
И на оскърбленията ми погледнете със пренебрежение 

 
(15) 

адхаме уттама мани мудха бигна абхимани   
дуща хана шища-абхимана  

еи доше доши хана гело чиро-дина бана  
на корину бхаджана-бидхана   

 
Ето някои от оскърбленията ми, както следва:  

Първо се мислех, най-пропадналият, за напреднал 
Макар че глупав съм като магаре инатливо 

Се смятах много мъдър, от сетива и ум подведен бях лъжливо 
Тъй всъщност станах замърсен и злонамерен изотвътре 

Докато отвън фалшиво се представях аз за благ и добродушен 
Виновен съм за тези оскърбления и затова, че все за утре 

Отлагах обожанието на Тебе, чак и до ден днешен 
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 (16) 
татхапи е дина-джане джади нама-уччаране   

намабхасе корило джибане   
сарба-доша-нибарана дунху нама-санджалпана  

прасаде прасида дуи джане  
 

Ала въпреки всички тези обиди аз се моля 
Ако някога дори веднъж случайно тази най-пропаднала душа 
Промълвила е даже бледо подобие на имената свети Твои 

Със капка искреност, без да съм успял аз оскърбление да нанеса 
Милостиво в добрината си със Радхарани се смилете 
Недостатъците ми ужасни, греховете ми простете 

И да възпявам имената ви за ваша радост позволете 
 

(17) 
бхакти-лаба-матре кпоясарба-апарадха хоя   

кхама-шила дунхера крипая  
 е аша мане дхори' чаране прартхана кори' 

шодха доша кхамия амая   
 

От преданост дори най-незначителна следа  
Напълно може да унищожи 

Всички грешки и оскърбления 
И всеки би могъл да Ви умилостиви  
Безпричинната си милост обещаващи 
 По природа Вие сте всепрощаващи   

Имайки това предвид като надежда най-последна моя 
Смирено аз сега в нозете Ви се моля 
За всичко милостиво ми простете 
И всички мои грешки изправете 

 
(18) 

садхана-сампатти-хина охе е джиба дина   
ати-каще дхрищатара чара  

дунху пада-нипатита прартхана коройе хита   
прасанната хаука донхара   

 
Уви! Тази пропаднала душа лишена е от дара, който нужен е – 

С нищо несравнимото съкровище на преданото служене 
Ах, толкова съм нищ, потънал във беда голяма – 
От надменност и от безочие изобщо нямам срама 

Сега аз падам, сграбчвайки отчаяно нозете ви красиви 
И моля само за едно: молитвите ми да направят ви щастливи 
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(19) 
данте трина дхори' хая кандитече убхарая   

е папи кампита шарира   
ха натха ха натха боли'хо'йе аджи кританджали   

прасада арпия коро стхира   
 

Уви! На този грешник тялото трепери 
И стиснал сноп от сламки между своите зъби 
Той плаче и ридае жално, без да лицемери 
И с най-силен глас молитвата си тръби  

„О, Господарю мой! О Господи, смили се! 
С допрени длани Ти се моля, успокой ме 
Бхактивинод така да се обърне осмели се 

Дарявайки ме с милостта си за слуга свой брой ме!” 
 

(20) 
е дурбхага ха ха сваре прасада прартхана коре   

анутапе гадагади джая   
хе радхе хе кришначандрашуно мама каку-бада   

тунху крипа бина прана джая   
 

За милост моли се тази душа нещастна в отчаяние 
С глас жален се търкаля по земята в разкаяние 

О, Радхе! Кришна! Моля ви, чуйте скръбната ми молитва 
Без вашата безпричинна милост животът ми отлитва 

 
(21) 

пхуткара кория канде аха аха каку-наде   
боле хао прасанна амая   

еи то' аджогя джанекрипа коро ниджа-гуне   
коруна-сагара ракхо пая   

 
О, моля ви, от мен бъдете удовлетворени 

 Защото хлипам аз ридаейки високо – о, уви, уви!  
Със жалостив плач и със дланите допрени  

Бхактивинод дошъл е просто да ви умилостиви 
С божествените качества, които притежавате 

Спасете мен, най-недостойната и незаслужила душа, 
Океан от състрадание вий двама представлявате 
Завинаги задръжте ме до лотосовите си стъпала 

 
 (22) 

мукхете ангуща дия уччаихсваре арта хана   
кандите кандите боле натха   

коруна-каника-данеракха коро мора пране   
коро еи дине атма-шатха   
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Захапал палец, аз стремя се да се овладея 
Хората с риданието си за да не смутя или разсмея 
Ала мъката ми е такава, че плачът да спре не може 

И на висок глас хлипам аз към Тебе, Боже! 
Да ми дариш зрънце от милостта Си пак Те умолявам 

И така живота ми мизерен да спасиш 
О, нека в Твоите нозе завинаги оставам 

Наричайки ме Свой душата ми удавница да уловиш 
 

(23) 
е таба мудха-джана дина-бакйе су-крандана   

прартхана коройе дридха-мане   
хе коруна-сунидхана анугати коро дана   

корунорми-ччхата браджа-бане   
 

По този начин Твоят най-невеж и глупав предан 
Решително се моли със смирени и отчаяни слова  
Докато плаче, хлипа и ридае в мрака непрогледен  
О, мой Господи! От състрадание преливаща хазна! 

Дари ме с лично служене на Теб те моля аз със силна жажда 
И тъй разкрий сияйните Си състрадателни лъчи във Враджа! 

  
(24) 

бхаба читта-сукхакара джата аче су-мадхура   
пракатапраката лила-стхане   

радха-кришна-према-сара сакалера сарат сара   
сеи бхаба джени крипа-бале   

 
Независимо дали са проявени или са в непроявление 

Всички места, където изявяват се Божествените забавления 
На най-различни видове сладък екстаз са извори 

Ала сред всички тях самата същина и най-добрият избор е 
Любовта между Радха и Кришна екстатична 
Изразът най-висш на обичта най-чиста 

Рядко се среща някой, който обожание такова да отдава 
И единствено по Тяхна милост това възможно е да става 

 
(25) 

джоди е дасира прати прасанна коруна-мати   
дунху пада-себа коро дана   

ара кичху нахи чаиджугала-чарана паи   
шитала хаука мора прана  

 
Ако и двамата от мен сте удовлетворени, 
Прислужничката ваша най-покорна, 

Тогава нека благосклонността ви бъде проявена 
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Разпръсквайки енергията ви илюзорна  
Да ме дарите с служене във вашите нозе 
Наистина, не съществува нищо повече, 

Което аз сърдечно да желая и да се стремя 
Освен да се сдобия с вашите стъпала красиви 

Затова ви моля, аз сърцето си единствено ще утеша 
Ако към мене вий сте тъй безкрайно милостиви  

 
 (26) 

анатха-батсала туми адхама анатха ами   
твадия сакхат-дася маги   

е прасада коро дана ракхо анатхерапрана 
чади' саба таба дася маги   

 
Аз зная, че сте най-добри и нежни 

Към онези, които са останали без господар 
Аз също най-пропаднал съм безпомощно и безнадеждно 
Далеч от господаря си, затова умолявам ви за този дар – 

Позволете на това сираче да ви служи и така живота му спасете 
Всичко друго изоставя то и моли само да слугува ви в нозете 

 
(27) 

ширете анджали дхори'  о-паде биджапти кори   
амара абхища нибедана   

ека-бара дася дия шитала коро хе хия   
табе мани сартхака джибана   

 
Хванал си с ръце главата,  

Лягам тук пред вас в поклон 
Моля, чуйте ми сега молбата 
В служенето дайте ми подслон 

Тъй аз няма вече да съм безутешен 
И живота си ще считам за успешен 

 
 (28) 

кабе дунхе еи банебилокибо саммилане   
амулянга-паримала-гхрана   

амара насика-дварепрабешия читта-пуре   
ачайтаня корибе бидхана   

 
Кога ли със бленуващите си очи 
Ще съзерцавам в дивните гори 

Как вие срещате се тайно от всички двама? 
Тогаз уханието на вашите снаги 
В сърцето ще нахлуе и ще повали 

В несвяст слугинята, останала без срама 
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(29) 

дунхара нупура-дхвани хамса-кантха-свара джини' 
мадхура мадхура мама кане   

прабешия кона кхане мама читта-суранджане  
матаибе себа-раса-пане   

 
Звукът от дрънкащи звънчета 
По глезените Ваши на нозете 
По сладостта си надминава 
Звука, който лебедът издава 

Щом този звук трансцедентален 
Си намери път през ушните канали 
Сърцето ми така омайва се и очарова 
Че да се въздържа изобщо аз не мога 

И като полудял да пия тичам аз от течния нектар 
На вкусовете на предаността към моя Господар 

 
 (30) 

чакради саубхагяспада билакхита дунху пада   
чихна еи бриндабана-бане   

декхия е даси кабе бхасибе анандотсабе   
дунху крипа пейе сангопане   

 
Навред из вриндаванските гори 
Навсякъде в пръстта следа личи - 
Отпечатъкът от вашите стъпки 

Те на прислужницата ви са толкоз скъпи 
Че види ли ги, тя във водопад от щастие се потопява 
Защото по този таен начин милостта ви получава 

 
(31) 

сакала-саундарджаспада нираджита дунху пада   
хе радхе хе нандера нандана   

мамакхи-гочаре кабе сарбадбхута-махотсабе  
корибе ананда-битарана   

 
О Радхе, Враджедевике! О, сине на Махараджа Нанда!  

Лотосовите Ви нозе, които източникът са на цялата ананда  
Достойни са за обожание със всяка подходяща принадлежност 

И всъщност най-отличната, самата красота ги обожава със прилежност  
Кога очите ми ще съзерцават невероятно дивните им забавления, 
Които ще ми донесат океан от празнично веселие и наслаждение? 
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(32) 
прачинаша пхала-пурти тунху падамбхуджа-спхурти   

сеи дунху джана-дарашана   
е джанме ки хабе мама  е уткантха су-бишама   

бичалита коре мама мана   
 

Веднъж само да зърне нозете ваши като лотоси най-нежни  
Сбъдват се на човека всички мечти лелеяни, копнежни 

Вашият даршан е благословията ми най-голяма! 
Ала тревожен плача аз, че взорът ви го няма 
И какво ще стане със живота ми не зная 
Измъчва се умът ми и в неволя аз се кая 

 
(33) 

кабе ами бриндабана- кунджантаре дарашана   
корибо сундара дунху джане   

сурата-лилая ратаама хоите адурата   
преме магна ха'бо дарашане   

 
Кога изобщо някога ще съзерцавам тази гледка 

На Вашите снаги изящни във една вриндаванска беседка? 
И наблюдавайки от толкова близо Вашите интимни забавления  
Кога ще бъда завладян и потопен в екстаз от това видение?   

 
(34) 

гхатанабашатах кабе дунху джога асамбхаде   
параспара сандеша ания   

бадаибо дунху сукха джабе табе мано-духкха  
бадаибо ананде матия   

В хода на трансцеденталните ви забавления 
Понякога ей тъй, за да има приключение 

Един от друг сте вие разделени 
И в океан от скръб от това сте потопени 

Кога в такъв момент ще мога аз 
Да стана пратеник тих между вас 

И да ви нося един на друг любовни съобщения 
Донасящи вестта за вашето тайно единение 

Което с щастие ще ви пропие 
И сълзите от лицата ще изтрие 

А аз ще вървя насам-натам като вестител таен 
Напълно извън себе си от щастие замаян 

(35) 
кабе еи бриндабане дунху дунха адаршане   

пхире джа'бо дунхе анвешия   
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саммилана кораибо хара-падакади па'бо 
паритуща дунхаре кория   

 
Във Вриндавана понякога сте разделени 

И от възможност да се виждате оставате лишени 
Кога в гората ще се скитам с нозете си уморени 
Във търсене на двама ви, за да сте пак засмени   
Събрани заедно отново вий да бъдете от мене 
И толкова ще бъдете от мен удовлетворени 

Че ще ми подарите някои от ваште орнаменти  
С които кичели сте се във паметни моменти  

За глезени звънчета, пръстени за пръстите ви на нозете 
Огърлици безценни, медальони и от гирлянда нежно цвете... 

 
(36) 

дунхе хара дхори' пане дюта-крида самапане   
ами джайи ами джайи боли' 

корибе калаха табехара-санграхете кабе   
ами таха декхибо сакали   

 
Друг път играта ви е друга: 

За огърлица някоя един след друг наддавате 
Спорейки всеки залог различен колко струва 
От зара хвърлен недоволни все оставате 

След края на играта всеки победител че е настоява 
И свада страшна за огърлицата там настава 

Кога ли вашето боричкане, закачки, смях, шеги 
Ще наблюдавам аз със тези две очи?! 

 
(37) 

аха кабе дуи джане кунджа-маджхе су-саяне   
кусума-шайяя бирамибе  

се самайе дунху пада самбахана-сусампада  
е дасира саубхагя милибе  

 
Кога ще ви съзра отпуснати, облегнати 
На ложе от цветя блажени и изтегнати  

В дъбрава горска, насред чудна атмосфера 
В удобен случай смелост там аз ще намеря 
Нозете лотосови ваши нежно да разтривам 

И с щастие безмерно миг след миг да се сдобивам 
 

(38) 
кандарпа-калаходгаре чхиндибе кантхера харе   

лата-грихе падибе кхасия   
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се хара гантхите кабе  е даси ниджукта ха'бе 
дунху крипа-агя шире пана  

 
Понякога докато се боричкате във власт на любовта 

Огърлицата на единия се скъсва 
И обилно в плетеницата от сенки по пръстта 

Седефно-млечни перли се разпръсват 
Кога ли вашата отдадена слугиня 
Задача ще получи в милостиня 

Перла по перла наниза да пренаниже 
Влагайки цялата си обич с нежна грижа 

 
(39) 

кели-каллолера джабе дунху кеса сраста хабе   
дуи-джанара ингита паия   

шикхи-пинча коре дхори' кунтала-мадхита кори' 
ами рабо ананде дубия   

 
Понякога, поради страстните игри  

Ще се разпускат неспокойни вашите коси 
Тогава жеста ви към мен ще вземам под внимание 

И кичурите ви очарователни ще сресвам със старание 
Със гребен от опашка на паун и после ще ги декорирам 
Така аз потопен и давещ се във унес чист ще се намирам 

 
(40) 

кандарпа-кридая джабе  дунху срак сраста ха'бе 
табе ами дунху агя пана   

убхая лалата-маджхе корибо тилака-садже   
матта ха'бе се шобха декхия  

  
Понякога в любовните ви пламенни игри 
В безреда един в друг страстно се оплитат 

Гирлянди, обеци, огърлици, венци 
А аз следя очите ви кога ще ме повикат 
В ред да сложа накитите разпилени 

И с свеж тилак челата ви да изрисувам 
Така полудата съвсем ще ме обземе 
На красотата ви докато се любувам 

 
(41) 

кришна таба бакхе ами бана-мала дия свами   
радхе таба наяне каджджала  

кунджа-маджхе кона дина па'бо сукха самичина   
преме читта ха'бе таламала   

 



 226 

О, кога достатъчно щастлив ще съм да ви окича 
С гирлянд от цветове най-нежни формите ви да закича? 

О, Радхе! Също така, се питам аз кога, кога  
Очите ви на лотоси подобни с черен грим ще очертая 

Кога ще дойде ден, когато роля в служене такова аз ще изиграя 
Във зашумено кътче на вриндаванска градина 

Сърцето ми ще затупти тогаз в любов към вас двамина 
 

(42) 
кабе джамбунада-барна лоия тамбула-парна   

шира шуня карпуради-джута  
битика нирмана кори' дунху мукхе дибо дхори' 

преме читта ха'бе париплута    
 

Кога завинаги живеейки във Вриндаван 
Аз ще умея да приготвям съвършено пан? 
Откъсвайки най-свежите бетелови листа 

Внимателно ще отстранявам мъничките стъбълца 
И ще добавям камфор и подправки ароматни 

После оформяйки листата за дъвкане да са приятни 
Аз ще поставям тези конусчета вкусни 
Между вашите красиви лотосови устни 

И тогава сърцето ми в екстаза цяло наводнено 
В любов към вас ще е напълно потопено 

 
(43) 

котха е дураша мора котха е душкарма гхора   
е прартхана джоди боло кено   

хе радхе хе гхана-шямадунху джана-гуна-грама   
мадхури болая море хено  

 
Защо ли в тези молитви разкривам  

Такива далечни духовни мечти, невъзможни 
Когато в действителност сам сега се намирам 

В кладенец тъмен от светски дела всевъзможни? 
О, Радхе Говинда! О Гандхарвике Гханашяма!  
От вашата сладост по-влудяваща наистина няма 

Всъщност вие ме карате да говоря за всичките тези неща 
Касаещи прославените ви трансцедентални качества! 

 
(44) 

дунхара дже крипа-гуне паину дхама-бриндабане   
се крипа абхища-пурана   

коруна амая натхапана туну сакхи-сатха   
кунджа-себа паи анукхана    
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Милостта е вашата характеристика най-висша и неземна 
 По силата на точно тази милост неизменна 

Сега в святата Вриндаван аз живея 
И тъй се сбъдна всичко, що копнея 
О Господи! Сега единствено те моля 

Допусни ме да слугувам Ти по Твоя воля 
Завинаги в градините на Твоята отрада 
Заедно с любимите Ти сакхи и със Радха! 

 
(45) 

охе радхе охе кришна сеи браджа-раса-тришна   
карпаня-панджика-катха-чале   

джалпана коройе сада та'ра банча-пурти тада   
коруна дунху крпа-бале   

 
О Радхе! О Кришна! Под предлог, че от дневника ми ви разказвам  

За моите стремежи алчни по смирено служене, аз всъщност ви показвам 
За жаждата си тъй неустоима за всички тези течни вкусове на Враджа 

Копнежи, за които са прикрити вътре във сърцето ми, което ги сега изважда 
На показ тез мечти, които постоянно вкусвам в своя ум и възпроизвеждам  

Изпълнен със желания за служене на вас и със едничката надежда  
Че милостта ви безпричинна има тази необятна сила 

Дори окаяник кат мен в слуга на вас по чудо да е преобразила 
 

(46)  
шри-рупа-манджари-пада шире дхори' су-сампада  

камала-манджари коре аша   
шри-годрума-браджа-бане дунху лила-сандаршане   

пурна хао расера пипаса  
 

Държейки над главата си най-свидното съкровище на своето сърце –  
На Шри Рупа Манджарика лотосовите нозе –  

В духовния облик на девойката Камала 
Бхактивинод от стиховете си нанизва мала 

И с копнеж да зърне Тях върви, върви по този друм 
Из святата гора Вриндавана във Навадвип, Годрум 
Жадувайки снагите скъпи със гирлянда си да украси 

Изгарящия си стремеж по сладко служене за миг поне да утоли 
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Радха Бхаджане 

(Обожавайки Шри Радха) 
 

от Шрила Бхактивинода Тхакура 

 

(1) 
радха-бхаджане джади мати нахи бхела 
кришна-бхаджана тава акарана гела 

 
Не жадуваш ли да служиш на Шримати Радхарани 

С обожание в сърцето си най-нежно 
Колкото и преданост към Кришна уж да храниш 

Цялото ти служене е безполезно 
 

(2) 
атапа-рохита сурая нахи джани 
радха-вирахита мадхава нахи мани 

 
Както слънцето никога без светлината му аз не познавам 

Така от Мадхава без Радха не се интересувам и не Го признавам 
 

(3) 
кевала мадхава пуджайе со агяни 
радха анадара коро-и абхимани 

 
Онзи, който Мадхава обожава само 
Е несъвършен в своето знание 

А който Радха гледа пренебрежително през рамо 
Е суетник, горделив до отчаяние 

 
(4) 

кабанхи нахи короби танкор санга 
читте иччхаси джади браджа-раса-ранга 

 
Ако изобщо във сърцето си желаеш да участваш 
Вечно във Вриндаванските забавления игриви 

Никога ти не общувай със такъв човек злощастен 
Стой далеч от личности пропаднали такива! 
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(5) 
радхика-даси джади хой абхиман 
шигхра-и мила-и таба гокула-кан 

 
Ако на Радхика ти кротка си слугиня 
Пред очите ти съвсем скоро се разтваря 

Чудната гледка на снагата синя 
На Онзи, който е на Гокула господаря 

 
(6) 

брахма, шива, нарада, шрути, нараяни 
радхика-пада-раджа пуджайе мани’ 

 
Брахма, Шива и олицетворените Веди 
Нарада Муни и Шри Лакшми-деви 

Всички те почитат и благоговейно обожават 
Прахта от лотосовите нозе на Радха 

 
(7) 

ума, рама, сатя, сачи, чандра, рукмини 
радха-аватара сабе,—амная-вани 

 
Ведическите писания заявяват, че прекрасните богини 

Ума, Рама, Сатя, Сачи, Чандра и Рукмини 
Са просто лични експанзии на Радха 
Която с любовта Си Кришна радва 

 
(8) 

хено радха-паричаря джанкара дхан 
бхакативинода та’р магайе чаран 

 
Бхактивинод, чието единствено богатство 

Е служенето на точно тази Радха 
Смирено моли за малко място 
В нозете Нейни за награда 
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Радхика Чарана Падма 

(Лотосовите нозе на Радхика) 

от Шрила Бхактивинода Тхакура 

 
(1) 

радхика-чарана-падма, сакала шрейера садма, 
джатане дже нахи арадхило 

радха-падманкита дхама, вриндавана джар нама, 
таха дже на ашрой корило 

 
Онзи, който е пропуснал със внимание да обожава 

Нозете лотосови на Шри Радхика, която всяка благодат дарява; 
Който в неземната Вриндавана не се е прислонил 

Където най-красивият цветец – Шри Радхика – се е стаил... 
 

(2) 
радхика-бхава-гамбхир, читта джеба махадхир, 

гана-санга на коило дживане 
кемоне се шямананда, раса-синдху-снанананда, 

лабхибе буджхоха ека-мане 
 

... Който никога в този си живот не е общувал 
И на лотосовите им нозе не се е даже миг любувал 
На отдадените на Шри Радха, Богинята лотосоока, 
Чиято мъдрост и преданост към Нея е така дълбока 
Как такава личност ще изпита някога блаженство 
От къпането във океана от духовно съвършенство 

На вкусовете висши на общуването с Шяма? 
По важна тема за разбиране от тази няма! 

 
(3) 

радхика удджвала-расер ачария 
радха-мадхава-шуддха-прем вичария 

 
Шримати Радхика е учителката най-добра 

В поразителната сладост на интимната любов 
Обичта между Радхика и Мадхава чиста е като сълза 
Да медитираш и беседваш върху нея винаги бъди готов 
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(4) 
дже дхарило радха-пада парама джатане 
се паило кришна-пада амуля-ратане 

 
Този, който здраво се е хванал и не пуска лотосовите нозе на Радха 
Лотосовите нозе на Кришна получава в дар безценен за награда 

 
(5) 

радха-пада вина кабху кришна нахи миле 
радхар дасир кришна сарва-веде боле 

 
Без в лотосовите нозе на Радхика да си приел подслон 
Не ще се срещнеш с Кришна – такъв е тайният закон 

Ведическите летописи отговорно заявяват 
Че слугините на Радхика Шри Кришна притежават 

 
(6) 

чходата дхана-джан, калатра-сута-мита 
чходата карама геян 

радха-пада-панкаджа,мадхурата севан, 
бхакативинода параман 

 
Отказвайки се от богатство, следовници, съпруга, синове, приятели 
И изоставил дейностите материални и знанието със умствена природа 
Погълнат в сладостта на служенето към лотосовите нозе на Радхика 

Това е убеждението сега на Тхакура Бхактивинода 
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Паре Шуддха-паравьома-дхам 

(Оттатък чистото небе) 

от Шрила Бхактивинода Тхакура 

 

(1) 
вираджар паре шуддха-паравьома-дхам 
тад упари шри-гокула-бриндараня нам 

 
Отвъд предела на Вираджа, съдбовната река 

Намира се Ваикунтха, духовното небе, 
Ала оттатък него има една божествена страна – 

Голока Вриндавана се тази земя зове 
 

(2) 
вриндавана чинтамани, чид-ананда-ратна-кхани, 

чинмой апурва-дарашан 
тахи маджхе чаматкар, кришна ванаспати сар, 

нила-мани тамала джемон 
 

Пръстта и цялата земя там от духовни скъпоценни камъни са изградени 
Затова Вриндавана сравнява се със мина украшения, напълно осъзнати и блажени 

Със красотата си тази обител вечна е със сигурност необикновена гледка 
Но най-удивителното в нея е присъствието на Кришна, поседнал в горската беседка 
Чийто облик дивен като ураган открадва от сърцето всякакво спокойствие и мир 

И който притежава цвят на кожата с отенъка на тъмния сапфир 
 

(3) 
тахе ека сварна-майи, лата сарва-дхама джайи, 

утхияче парама-павана 
хладини-шактир сар,  `махабхава’ нам джар, 

трибхувана-мохана-мохини 
 

Като мълния блеснала върху облак чер дъждовен 
Като златна лоза, обвила тъмен ствол с копнеж любовен 

Спечелила победа над всичките три свята 
Най-пречистваща сред всичко и най-свята 

Е Махабхава - самата същност на най-висшата наслада, 
Омайницата на омайващия всички души - Радха 
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(4) 
радха-наме паричита, тушия говинда-чита, 

вираджайе парама ананаде 
сей лата-патра-пхул, лалитади сакхи-кул, 

сабе мили’ врикше дридха бандхе 
 

Известна с името Шри Радха Тя винаги сияе там в велик екстаз 
Сърцето на Говинда да зарадва Тя е заета постоянно всеки час 

Листа и цветове на това растение са Нейните приятелки, начело със Лалита 
И заедно всички във прегръдка силна около дървото тъмно се преплитат 

 
(5) 

латар параше прапхулла тамал 
лата чхади’ нахи рахе коно кал 

 
От досега на лозата дървото цяло разцъфтява 

Не го ли Тя прегръща, съвсем безжизнен Той остава 
 

(6) 
тамала чхадия лата нахи ванче 
се лата милан сада-кала яче 

 
Лозата никога не желае да напуска компанията на дървото тамала 
Тя винаги копнее за Тяхното единение и никога за Тяхната раздяла 

 
(7) 

бхакативинода милан дохар 
на чахе какхона вина кичху ар 

 
Бхактивинод за нищо друго не копнее 

Освен за срещата, в която Двама ще се слеят 
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Есо есо Радхе 

(Ела, Ела, Радхике!) 

от Шрила Бхактивинода Тхакура 

 

(1) 
браджа-бипинеджамуна-куле 
манча манохарашобхита пхуле 

 
На Враджа в гъстата гора 
На река Ямуна край брега 
Има беседки с чудна красота 
Нагиздени с гирлянди от цветя 

 
(2) 

банаспати-лататушайе анкхи 
тад упари котодакайе пакхи 

 
Увивните растения и плодните дръвчета 
На погледа доставят дивно удоволствие 
А песните на пойни птички цяла чета 

Изпълват въздуха със сладостно спокойствие 
 

(3) 
малая анилавахайе дхире 

али-кула мадху-лобхейе пхире 
 

Носейки сандалово ухание от хълмовете Малая 
Там винаги повява лек ветрец 

Пчели се носят на рояци само с тая 
Мисъл - къде ли е най-сладкият медец 

 
(4) 

басантира ракаудупа тада 
каумуди битореадаре сада 

 
Пълната, сияеща луна на пролетта 
Разстила своите охлаждащи лъчи 
Преливайки в любов и почитта 
Към дивните игри на Шри Хари 
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(5) 
емата самайерасика-бара 
арамбхило расамурали-дхара 

 
В нощ като тази, преливаща от радост 

Вкусвайки нектарността на нежния ветрец 
Започва да танцува Своя танц на чудна сладост 

Неуморният на флейтата свирец 
 

(6) 
шата-коти гопимаджхете хари 
радха-саха начеананда кори 

 
Насред милиони прекрасни девойки 
Бог Хари танцува по средата с Радха 
В раса-танца Божествената Двойка 

Изпитва неизказана наслада 
 

(7) 
мадхава-мохинигаия гита 

харило сакаладжагата-чита 
 

На Мадхава омайницата с песни 
Не само Неговия ум открадва 

Но с мелодиите Си ангелски небесни 
Пленява трите свята Радха 

 
(8) 

стхавара-джангамамохила сати 
хараоло чандра-валира мати 

 
Всичките подвижни, а и неподвижни същества 
Като омагьосани от Радха непорочната оставали 
Която убедително бе победила и сломила гордостта 

На съперницата в служенето си – пастирката Чандравали 
 

(9) 
матхия бараджа-кишора-ман 
антарита хойрадха такхон 

 
След като ума на младия Кришна развълнува 
Със погледа Си, със усмивката Си нежна 
Радха като че играе криеница се преструва 
И от арената на танца изведнъж изчезна 
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(10) 
бхакативинодапармада гане 

раса бхангало (аджи)радха вихане 
 

Бхактивинод долавя някаква беда 
В отсъствието на Радха танцът раса спря 

 
(11) 

шата-коти гопимадхава-ман 
ракхите нарилокори’ джатан 

 
Милион пастирки, колкото да се стараят 
Ума на Мадхава не смогват да омаят 
Макар да искат толкова да Го зарадват 
За Него радост няма щом я няма Радха 

 
(12) 

вену-гите дакерадхика-нам 
`есо есо радхе!’ дакойе шям 

 
На флейтата мелодията зове Я 

„Ела отново тук, върни се, моя Радхе! 
О, Радхе, аз за Теб единствено копнея!” 
Шям с зов в нощта сърцето си отдаде 

 
(13) 

бхангия шри-раса-мандала табе 
радха-анвешанечалайе джабе 

 
Танцът Раса спира и в тъмната гора 

Любимата Си Радха търси Шям в нощта 
 

(14) 
`декха дия радхе! ракхоха пран!’ 

болия кандайеканане кан 

 
„Появи се, моля Те, о Радхе милостива! 
Появи се и спаси Ти моята душа...” 

Зовеше Я и плачеше със сълзи жалостиво 
Каная Кришна в тъмната вриндаванска гора 

 
(15) 

нирджана кананерадхаре дхори’ 
милия паранджудая хари 

 
 



 237 

Сетне намира Я и силно Я прегръща 
До сърцето Си в усамотена долчинка 

И сякаш животът във гръдта Му се завръща 
Сякаш се съживява полумъртвата душа 

 
(16) 

боле, `тунху винакахара раса? 
тунху лаги’ морбараджа-баса’ 

 
Казвайки, „Без Теб от танца-раса нищо не остана 
Само заради Тебе аз живея във Вриндавана.” 

 
(17) 

е хено радхика-чарана-тале 
бхакативинодакандия боле 

 
В лотосовите нозе на Радхика разплакан 
Бхактивинод поднася своя бхаджан: 

 
(18) 

`тува гана-мадхеамаре гани’ 
кинкори корияракхо апани’ 

 
„Сред Твоите лични придружителки Те моля 
ме считай също и слугиня направи ме Своя” 
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Крипа-Катакша Малика 

(Венец от милостиви погледи) 

Зов към Шримати Радхарани от „Урдхвамная-тантра”, съчинена от Бог Шива 

 

Текст 1 
муниндра-вринда-вандите трилока-шока-харини 

прасанна-вактра-панкадже никунджа-бху-виласини 
враджендра-бхану-нандини враджендра-суну-сангате 
када каришясиха мам крипа-катакша-бхаджанам 

О, Богиньо моя, която обожават великите светци, 
Богиньо моя, премахваща скръбта във трите свята, 
Богиньо с цъфнал като лотос лик, щастлива от игри, 

Дъще на Вришабхану, спътнице на принца на Враджа във гората, 
Кога ли ще настъпи онзи щастлив ден 

В който милостивия Си поглед кос Ти ще сведеш към мен!? 

Текст 2 
ашока-врикша-валлари-витана-мандапа-стхите 
правала-вала-паллава-прабхарунангхри-комале 
варабхая-спурат-каре прабхута-сампадалайе 

када каришясиха мам крипа-катакша-бхаджанам 

О, Богиньо моя, седнала в беседка от лози 
Край дърво ашока, милостиво погледни ме Ти! 

Чиито нежни стъпълца са като алени цветя прекрасни 
Чиито длани благославят ни и правят ни безстрашни 

О, кога ли ще настъпи онзи ден щастлив 
Когато Ти ще ме дариш със косия Си поглед милостив!? 

Текст 3 
ананга-ранга-мангала-прасанга-бхангура-бхрувам 

са-вибхрамам са-самбхрамам дриг-анта-бана-патанаих 
нирантарам ваши-крита-пратити-нанданандане 
када каришясиха мам крипа-катакша-бхаджанам 

О, Богиньо моя, която пускаш погледи-стрели 
От влюбените си сияещи в лъчи очи 
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Извити като лъкове със тетивяни вежди 
Пленяващи сина на Нанда безнадеждно 
Кога ли ще настъпи онзи щастлив ден 

В който милостивия Си поглед кос Ти ще сведеш към мен!? 

Текст 4 
тадит-суварна-чампака-прадипта-гаура-виграхе 
мукха-прабха-парашта-коти-шараденду-мандале 
вичитра-читра-санчарач-чакора-шава-лочане 

када каришясиха мам крипа-катакша-бхаджанам 

О Богиньо моя, с прелестна снага 
Със златното сияние на цвете чампака 

И чийто лик засенчва милиони есенни луни 
Със трепетни и дивни като чакора-птици прелестни очи 

О, кога ли ще настъпи онзи ден щастлив 
Когато Ти ще ме дариш със косия Си поглед милостив!? 

Текст 5 
мадонмадати-яуване прамода-мана-мандите 
приянурага-ранджите кала-виласа-пандите 
ананя-дханя-кунджа-раджя-кама-кели-ковиде 

када каришясиха мам крипа-катакша-бхаджанам 

О девойко, която си от страст опиянена, 
О Богиньо моя, от светъл ревнив гняв ранена 
Своя ненагледен Кришна лудо Ти обичаш 

Из лесовете на Вриндавана с Него игриво тичаш 
И в горските кътове, които по разкош са несравними 

Умееш с Него да се радваш Ти на миговете споделени и любими 
Кога ли ще настъпи онзи щастлив ден 

В който милостивия Си поглед кос Ти ще сведеш към мен!? 

Текст 6 
ашеша-хава-бхава-дхира-хира-хара-бхушите 

прабхута-шатакумбха-кумбха-кумбхи кумбха-сустани 
прашаста-манда-хася-чурна-пурна-саукя-сагаре 
када каришясиха мам крипа-катакша-бхаджанам 

О Богиньо моя, украсена с перлена огърлица от намеци любовни дръзки, 
Прекрасна като Бога, със гърди като дълбоки езерца, огреяни в златисти пръски 

Океан от щастие си Ти, във който приливът едва ли някога притихва 
Изпълнен с ароматния прашец на Твоето лице, което се усмихва 
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О, кога ли ще настъпи онзи ден щастлив 
Когато Ти ще ме дариш със косия Си поглед милостив!? 

Текст 7 
мринала-вала-валлари-таранга-ранга-дор-лате 

латагра-лася-лола-нила-лочанавалокане 
лала-лулан-милан-маногя-мугдха-моханашрите 
када каришясиха мам крипа-катакша-бхаджанам 

О Богиньо моя, сякаш над езерни вълни 
Ръцете Ти танцуващи са лотосови стъбълца 

Богиньо, игривите Ти тъмни и пленителни очи 
Извиват погледи като копнееща лоза 
Кога ли ще настъпи онзи щастлив ден 

В който милостивия Си поглед кос Ти ще сведеш към мен!? 

Текст 8 
суварна-маликанчита-трирекха-камбу-кантхаге 

три-сутра-мангали-гуна-три-ратна-дипти-дидхите 
салола-нила-кунтала-прасуна-гучха-гумпхите 

када каришясиха мам крипа-катакша-бхаджанам 

О Богиньо моя, със триреден златен наниз, 
украсяващ без това красивата Ти шия като раковина 
Която си така прекрасна с трите си огърлици от перли 

и трите гирлянда от жасмини 
Богиньо щедра, чиито къдрици тъмни на развятата от нежен бриз коса 
Са обкичени със ароматни, горски, пъстроцветни, неувяхващи цветя 

О, кога ли ще настъпи онзи ден щастлив 
Когато Ти ще ме дариш със косия Си поглед милостив!? 

Текст 9 
нитамба-бимба-ламбамана-пушпа-мекхала-гуне 
прашаста-ратна-кинкини-калапа-мадхя-манджуле 
кариндра-шунда-дандикавароха-саубхагораке 

када каришясиха мам крипа-катакша-бхаджанам 

О Богиньо моя, чийто заоблен ханш краси коланче от цветя 
Нанизът звънчета около тънкия Ти кръст пленяващ е ума 

Бедрата Ти в походката си грациозна тъй изящни 
Посрамват царствена слоница, от хобота й по-гъвкави и по-прекрасни 

Кога ли ще настъпи онзи щастлив ден 
В който милостивия Си поглед кос Ти ще сведеш към мен!? 
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Текст 10 
анека-мантра-нада-манджу-нупура-рава-скхалат 
самаджа-раджа-хамса-вамша-никванати-гаураве 
вилола-хема-валлари-видамби-чару-чанкраме 

када каришясиха мам крипа-катакша-бхаджанам 

О Богиньо моя, звънът омаен на камбанките по глезените Твои достолепни 
Е по-красив от всички мантри и от песните на лебедите най-великолепни 

Движенията изящни, о Богиньо, на Твоята изваяна снага 
Засрамват виещата се златисто-изумрудена лоза 

О, кога ли ще настъпи онзи ден щастлив 
Когато Ти ще ме дариш със косия Си поглед милостив!? 

Текст 11 
ананта-коти-вишну-лока-намра-падмаджарчите 
химадриджа-пуломаджа-виринчиджа-вара-праде 
апара-сиддхи-вриддхи-дигдха-сат-падангули-накхе 
када каришясиха мам крипа-катакша-бхаджанам 

О Богиньо моя, от Брахма обожавана 
От милиони ваишнави с гирлянди и поклони възхвалявана 
На Парвати, Сачи, Сарасвати даряваш Ти благословии 

Нозете Ти светят в сияние, което нищичко не може да прикрие 
Ноктите на Твоите пръсти блестят в мистично съвършенство 

И единствени даряват удовлетворение или блаженство 
Кога ли ще настъпи онзи щастлив ден 

В който милостивия Си поглед кос Ти ще сведеш към мен!? 

Текст 12 
макхешвари крийешвари свадхешвари сурешвари 
триведа-бхаратишвари прамана-шасанешвари 
рамешвари кшамешвари прамода-кананешвари 

враджешвари враджадхипе шри-радхике намо ‘сту те 

О Кралице наша, Господарке на ведическите жертвоприношения 
Кралице на благочестивите дела и материалните селения, 
Кралице на полубоговете и на ведическата мъдрост свята 
Кралице на познанието и Фея на Вриндавана в гората 

Кралице на Богинята на щастието и Господарке на търпението 
На Теб поднасям свойто обожание и от душата си смирението 
Което съм способен да отдам аз вдъхновен от моята сестрица 

Така завършва тук възхвалата на нашата Враджешвари, възлюбена Кралица 
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Текст 13 
ити мамадбхутам ставам нишамя бхану-нандини 

кароту сантатам гянам крипа-катакша-бхаджанам 
бхавет тадаива санчита-трирупа-карма-нашанам 
бхавет тада враджендра-суну-мандала-правешанам 

Нека Шри Вришабхану-нандини с милостивия си поглед кос облее 
Преданоотдадения брат, който молитвата ми поразителна изпее 

Нека под благодатните лъчи на милостивия Й взор 
Рухнат стените на кармичния му глух затвор 
Нека узрели, зреещи или лежащи в семена 

Бъдат унищожени резултатите на всичките му минали дела 
И сред любящите другарки на Шри Вришабхану-нандини 

Бъде приет завинаги и той за спътник на Шри Нанданандана 

 

 

Пхала Шрути 
(ползите от пеенето на тази молитва) 

 
Всеки отдаден с преданост, който в деня на пълнолуние 

Цитира този химн, изпълнен с трепетно вълнение 
И също в други дни на намаляващата и нарастваща луна 

Постига резултатите от своите мечти по милостта 
На погледа, изпълнен с благодат, сияещ на лицето на Шри Радха 

И във сърцето му покълва преизпълнена с любов божествена наслада 
А ако този преданоотдаден, посветен със обич във нозете лотосови на Мукунда 

Рецитира този химн сто пъти, потопен до шията, гърдите или кръста в Радха-кунда 
Постига съвършено изпълнение на своите желания и цели съкровени 

С духовно изобилие стремежите му биват тутакси възнаградени 
Защото лично Радхика, Кралицата на Любовта, му се разкрива 

Във цялата си слава, тъй пленителна, изящна и красива 
И начаса го благославя Тя щастлива и безкрайно удовлетворена 

С огромна благодат го надарява и отвежда го смирена 
При Своя скъп, любим, прекрасен Господ Шяма 

За ваишнавите по-висша цел от тази няма 
Да са приети на Шри Радха Кришна в близкото, интимно обкръжение 

И да участват вечно в своите духовни форми в тези забавления. 
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Шука-Шари Мала 

(Наниз от птичи ноти) 

от Шрила Кришнадаса Кавираджа Госвами 

1. 
кункумакта-канчанабджа-гарва-хари-гаурабха 
питананчитабджа-гандха-кирти-нинди-саурабха 
баллавеша-суну-сарва-ванчитартха-садхика 
махям атма-пада-падма-дасядасту радхика 

 
Моля Шри Радхика да ме дари със служене в нозете Свои лотосово нежни 

Златистият Й лик засрамва златен лотос, украсен с алени прашинки безметежни 
Снагата Й ухае по-прекрасно от разцъфнал лотос, цял в тичинки от минзухари 

Тя съвършена е в безукорното си умение щастлив да прави Господ Хари 
 

2. 
кауравинда-канти-нинди-читра-патта-шатика 
кришна-матта-бхринга-кели-пхулла-пушпа-ватика 
кришна-нитя-сангамартха-падмабандху-радхика 
махям атма-пада-падма-дасядасту радхика 

 
Одеждите Й дивни от коприна засрамват блясъка на синия рубин 
Тя е цъфтящата градина, обично място за игра на Нейния любим 
Тя обожава Суря всеки ден единствено, за да се срещне с Мадхава 
О, нека с служене към Своите нозе уханни лотоси дари ме Радхика 

 
3. 

саукумаря-срища-паллавали-кирти-ниграха 
чандра-чанданотпаленду-севя-шита-виграха 
свабхимарша-баллавиша-кама-тапа-бадхика 
махям атма-пада-падма-дасядасту радхика 

 
Хубостта на пъпчица разцъфнала пред нежността на Радхика бледнее 

От лунен лъч, сандал, лотос и камфор по-прохладни са изящните Й членове 
Със досега си облекчителен жарката страст на влюбения Кришна Тя владее 
О, нека Радхика дари ми служене към Своите лотосови прелестни нозе 

 
4. 

вишва-вандя-яуватабхивандитапи я рама 
рупа-навя-яуванади-сампада на ят-сама 
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шила-харда-лилая ча са ято 'сти надхика 
махям атма-пада-падма-дасядасту радхика 

 
Макар богини младолики, обожавани от всички да благоговеят пред самата Шри 

У нея липсват красотата, младостта и всички други качества на Радха 
Затуй, когато става дума за любовни забавления, с Шри Радха никой друг не би могъл да се сравни 

О нека Тя да ме дари на служенето в Нейните нозе с върховната наслада 
 

5. 
раса-лася-гита-нарма-сат-калали-пандита 
према-рамя-рупа-веша-сад-гунали-мандита 
вишва-навя-гопа-йошид-алито 'пи ядхика 

махям атма-пада-падма-дасядасту радхика 
 

Радхика е най-добрата в изкуството с свян да танцува 
Тя пее най-прекрасно и с ненадминат хумор се шегува  

Снагата и премяната Й в красота божествена сияят, любовта Й е безкрайна 
Дано със служене в нозете Си дари ме Радхика, сред всички гопи най-омайна 

 
6. 

нитя-навя-рупа-кели-кришнабхава-сампада 
кришнарага-бандха-яуватешу кампада 

кришна-рупа-веша-кели-лагна-сат-самадхика 
махям атма-пада-падма-дасядасту радхика 

 
Богата с вечни забавления, красива, млада, влюбена в личността на Кришна дивна 

Нейните верни гопи потреперват просто като видят любовта Й интензивна 
Във медитация на формата и забавленията на Бога Тя е потопена 

Кога душата ми във служене към лотосовите нозе на Радхика ще бъде приютена? 
 

7. 
сведа-кампа-кантакашру-гадгадади-санчита- 
марша-харша-ваматади-бхава-бхушананчита 
кришна-нетра-тоши-ратна-манданали-дадхика 
махям атма-пада-падма-дасядасту радхика 

 
Дружките Й с възхита гледат Я разплакана, трепереща, с пресекнал глас, 

Изтръпнала, бледна, обляна в пот, припряна, радостна, хитруваща в игрив захлас 
Кришна е ослепен, но не от блясъка на скъпоценните Й украшения 
Защото истинската Й украса са точно тези признаци на вълнение 
В нозете Й по-нежни и от лотоси поднасям своето благоговение 

 
8. 

я кшанардха-кришна-випрайога-сантатодита- 
нека-дайня-чапалади-бхава-вринда-тодита 

ятна-лабдха-кришна-санга-ниргатакхиладхика 
махям атма-пада-падма-дасядасту радхика 
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От Кришна разделена за момент, Радха изпълва се с тревога, 
Безпокойство и други чувства в екстатичната любов 

Но щом с усилие известно Тя отново срещне Го, не мога 
Да ви опиша чувствата на единението Й с своя Бог 

Страданията Й се оттеглят и във миг изпитва Тя блаженство 
Да служа в Нейните нозе е мойто съвършенство 

 
9. 

аштакена яс тв анена наути кришна-валлабхам 
даршане 'пи шаиладжади-йошид-али-дурлабхам 
кришна-санга-нандитатма-дася-сидху-бхаджанам 
там кароти нандитали-санчаяшу са джанам 

 
Дори възвишени богини като Парвати 
Не могат Радхика да зърнат, ала ти, 

Душа отдадена, ако с преданост смирена 
Тези стихове в молитва прочетеш, 

Цяла във нектара Радхин ще си потопена 
И да служиш в Нейните нозе не ще се спреш 
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Шри Радха-малика 
(Цветето Радика) 

 

Шри Радхикащакам от Шрила Рупа Госвами 
 

(1) 
диши диши рачаянтим сасчаран-нетра-лакшми-виласита- 

кхуралибхих кхасджаритася кхелам 
хридая-мадхупа-маллим баллавадхиша-сунор 
акхила-гуна-габхирам радхикам арчаями 

 
Шри Радхика аз обожавам, чиито хубави очи 

Трептят на вси страни като игриви, неспокойни птички 
Нея, която като цвете малика цъфти 

И с омайния си мед мами един сред всички 
Сина пастирски, чието сърце е влюбена пчела, 

Изгубена в прекрасните черти, които притежава Тя 
 

(2) 
питур иха вришабханор анвавая-прашастим 
джагати кила самасте суштху вистараянтим 
враджа-нрипати-кумарам кхелаянтим сакхибхих 

сурабхини ниджа-кунде радхикам арчаями 
 

Със цялата си преданост аз обожавам облика на Радхика във моето сърце 
Дъщерята, прославила по цял свят баща си Вришабхану Махарадж 

Която заедно със приятелки играе си в красивото и ароматно Свое езерце 
И удоволствие доставя там неземно на принца на Врадж 

 
(3) 

сарад-упачита-рака-каумуди-натха-кирти-пракара- 
дамана-дикша-дакшина-смера-вактрам 

натад-агхабхид-апанготтунгитананга-рангам 
калита-ручи-тарангам радхикам арчаями 

 

Кроткия и усмихнат лик на Радхика аз обожавам възхитена 
От който дори пълната есенна луна, кралицата на лилиите, е покорена 
Немирният и стрелкащ взор на Кришна вълнува чувствата Й страстни 
Снагата и косата Й са цели във вълни от линии изящни и прекрасни 
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(4) 
вивидха-кусума-вриндотпхулла-дхаммилла-дхати-вигхат 

ита-мада-гхурнат кеки-писча-прашастим 
мадхурипу-мукха-бимбодгирна-тамбула-рага-спхурад- 

амала-каполам радхикам арчаями 
 

Обожавам Шри Радхика, чиято сплетена коса, 
Закичена с различни видове разцъфнали цветя 
Наподобява на паун опашката надлъж разстлана 
Замаян в чувства на изгарящ страстен пламък 

Чиито безупречни бузи са като от свян поруменели 
От досега на устните на Кришна, обагрени от сока на бетела 

 
(5) 

амалина-бабитантах снеха-сиктантарангам 
акхила-видха-вишакха-сакхя-викхята-шилам 

спхурад-агхабхид-анаргха-према-маникя-петим 
дхрита-мадхура-винодам радхикам арчаями 

 
На Радхика в сърцето чиста обич към Лалита блика съкровено 
Навред известно е приятелството Й с Вишакха съвършено 

Със съкровищата на безценната любов прелива тази, пред която аз благоговея – 
Прекрасната Шри Радхика, която закачливо, сладостно се смее 

 
(6) 

атула-махаши вриндараня-раджйе ’бхишиктам 
никхила-самая-бхартух картикасядхидевим 
апаримита-мукунда-преяси-мринда-мукхям 
джагад-агха-хара-киртим радхикам арчаями 

 
Обожавам Шри Радхика, която е Кралицата неоспорима 
На Вриндавана, земята свята в славата си несравнима 
Която е богинята и покровителка на месеца Картика 
Сред всички гопи на Мукунда най-главната е Радхика 
Чиято безупречна и вечно нарастваща сияйна слава 

На всички грехове в света из корени заразата унищожава 
 

(7) 
хари-пада-накха-коти-приштха-парянта-сима-тат 

ам апи калаянтим прана-котер абхищам 
прамудита-мадиракши-вринда-ваидагдхя-дикша-гурум 

ати-гуру-киртим радхикам арчаями 
 

Самият крайчец от ноктите на пръстите в нозете на Хари, 
Наподобяващ лунен сърп, от милион сърца за Нея е по-скъп дори 
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На всички девойки радостни с очи немирни учителка е Тя – 
Шри Радхика, чиято слава дивна е и която аз боготворя 

 
(8) 

амала-канакапаттодгхрища-кашмира-гаурим 
мадхурима-лахарибхих сампаритам кишорим 

хари-бхуджа-парирабдхам лабдха-ромасча-палим 
спхурад-аруна-дукулам радхикам арчаями 

 
Шри Радхика аз обожавам, чийто блясък е на чисто злато 

като цинобър стрит на златна плоча 
Чиято красота младежка е заобиколена от вълни на сладост 

И от екстаз настръхва цялата Й кожа, 
Покрита с ярко пурпурна на цвят изящна дреха 

Когато Бог Хари обвие Я с ръце в прегръдка, носеща утеха 
 

(9) 
тад-амала-мадхуримнам камам адхара-рупам 

парипатхати вариштхам суштху радхащакам ях 
ахима-кирана-путри-кула-каляна-чандрах 

спхутам акхилам абхищам тася туштас таноти 
 

Шри Кришначандра, благотворящата луна 
Който свири на флейтата си на брега на Ямуна 

Ще бъде удовлетворен от онзи, който рецитира от сърце 
Тази най-чиста сред молитвите, която не грози и петънце, 
Която извор е на сладост чувствена и съвършена красота; 

Нему мечтите Кришна сбъдва до една 
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Снапаяту Ниджа-дасйе Кантимала 

(Огърлица от животворните пръски на служенето) 

Шри Радхикащака от Рагунатха даса Госвами 

 

1.  
раса валита-мргакши-маули-маникя-лакшмих  
прамудита-мураваири-према-вапи-марали  

враджа-вара-вришабханох пуня-гирвана-валли  
снапаяту ниджа-дасйе радхика мам када ну 

Сред венец от сладко-усмихнати девойки с очи като сърни 
Като най-дивния рубин, о синеока Радхике, сияеш чудно Ти 
Лебедово-нежна, плуваш в езеро от развълнувана любов 

По жизнерадостния Кришна, що изпълва флейтата с копнежен зов 
О Ти, лоза божествена, покълнала в градината на Вришабхану, 

Кога ще ме облееш в пръските на служенето животворно, Радхарани?! 

2.  
спхурад-аруна-дукула-дйотитодян-нитамба-  
стхалам абхи вара-канчи-ласям улласаянти  
куча-каласа-виласа-спхита-мукта-сара-шрих  
снапаяту ниджа-дасйе радхика мам када ну 

Шри Радхика, която кара пояс от звънчета нежно да танцуват 
По Нейните бедра разкошни и обгърнати от червеникава коприна 
И нанизи от едри перли се полюшват по гърдите Й и ги вълнуват 

Кога ще ме окъпе с капчица на служене, отронила се от ръчицата Й раковина? 

3.  
сарасиджа-вара-гарбхакхарва-кантих самудят-  
тарунима-гханасараслища-каишора-сидхух  
дара-викашита-хася-сянди-бимбадхарагра  
снапаяту ниджа-дасйе радхика мам када ну 

Кога Шри Радхика, по-хубава от тичинка, която се разлиства, 
Преляла от нектар, уханна в камфора на младостта 

С устни разцъфтели като бимба по най-нежното лице, което се усмихва 
Ще ме окъпе с милостта да Й слугувам в порива на любовта? 
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4.  
ати-чатулатарам там кананантар милантам  
враджа-нрипати-кумарам викшя шанка-кулакши  
мадхура-мриду-вачобхих самстута нетра-бхангя  
снапаяту ниджа-дасйе радхика мам када ну 

Шри Радхика, разхождайки се в края на гората 
Натъква се на Кришна, неспокойният, докато 

С нежни, сладки думи Той ласкае Я и Я поглежда 
С очи, изпълнени с любовна страст и кротка нежност 
А тя със поглед подозрителен се взира в Него вцепенена 
Кога душата ми във Нейно служене ще бъде пременена? 

5.  
враджа-кула-махиланам прана-бхутакхиланам  

пашупа-пати-грихинях кришна-ват-према-патрам  
су-лалита-лалитантах-снеха-пхуллантаратма  
снапаяту ниджа-дасйе радхика мам када ну 

Шри Радхика любов навсякъде около себе си пробужда 
Девойките от Враджа и живота си за Нея дават ако стане нужда 

Яшода Я обича като Кришна; сърцето на Лалита в обич се разтваря цяло 
О, кога ли капчица любящо служене към Нея ще облее изтерзаното ми тяло?! 

6.  
ниравадхи са-вишакха сакхи-ютха-прасунаих  
сраджам иха рачаянти ваиджаянтим вананте  

агха-виджая-варорах-преяси шреяси са  
снапаяту ниджа-дасйе радхика мам када ну 

В компанията на Вишакха, на края на гората 
От цветове различни, украсили дървесата 

Гирлянда многоцветна Шри Радхика подготвя 
Любимата на Кришна, в обятията Му топли 
Почиваща блажено. Кога във служене на Нея 

На радост най-дълбока песни от душата си ще пея? 

7.  
пракатита-ниджа-васам снигдха-вену-пранадаир  
друта-гати-харим арат прапя кундже смитакши  
шравана-кухара-кандум танвати намра-вактра  
снапаяту ниджа-дасйе радхика мам када ну  

Неустоимото ухание на Кришна Радхика долавя 
Мелодията на флейтата Му чува, която любовта прославя 

Тогава втурва се към Него в горската дъбрава 
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И колкото по-близо идва, толкоз по-свенлива става 
Обичката на ухото Си подръпва срамежливо 

Докато на сведеното Й лице очите смеят се щастливо 
За милостта да служа с кротка обич аз на Нея 

Пресъхвайки в пустинна жажда в сърцето си копнея 

8.  
амала-камала-раджи-спарша-вата-прасите  
ниджа-сараси нидагхе шаям улласиниям  
париджана-гана-юкта кридаянти бакарим  
снапаяту ниджа-дасйе радхика мам када ну 

В лятната вечер Шри Радхика щастливо 
Край езерото свое с Кришна си играе закачливо 

И ги разхлаждат бризове със аромат на лотоси блестящи  
Сред пръските вода на лунна светлина искрящи 

Пред тази гледка аз стоя и вцепенен немея  
Кога Тя, милостивата, ще ме окъпе в служене на Нея?  

9.  
патхати вимала-чета мища-радхащакам ях  
парихрита-никхиласа-сантатих катарах сан  
пашупа-пати-кумарах камам амодитас там  
ниджа-джана-гана-мадхйе радхикаяс таноти 

Онзи, който всяко материално щастие е изоставил без надежда 
И, тръпнещ от любов, чете тази най-сладка Радхикащака с пречистено сърце 

Към него принцът на Враджа с благосклонна обич поглед свежда 
 И го довежда при най-близките приятелки на Радхика, във Нейните нозе 

 

 

* 

Слугите на слугите на слугините на Кришна и на Радхарани 
Този гирлянд от стихове притихнали в нозете Им поднасят 

Цял от цветя в полята на предаността набрани 
От Сарвабхаума дас и Манохари даси 

 


