


ТOЗИ   МАЛЪК   СБОРНИК   С   ПЕСНИ   ВИ   СЕ   ПОДНАСЯ   ПО   СЛЕДНИТЕ 
ПРИЧИНИ: 

• НАЙ-ВЕЧЕ ТОЙ Е РЪКОВОДСТВО ЗА НАШИТЕ ХРАМОВИ ДЕЙНОСТИ. 

• ПЕСНИТЕ И МОЛИТВИТЕ СА НАПЕЧАТАНИ В ОРИГИНАЛНИЯ РЕД, В 
КОЙТО СЕ ПЕЯТ И РЕЦИТИРАТ. 

• АКО НЕ РАЗБИРАТЕ САНСКРИТ ИЛИ БЕНГАЛИ, ТОГАВА ПРОСТО 
МОЖЕ ДА СЛЕДВАТЕ ПРЕВОДА НА БЪЛГАРСКИ И ТОЙ ЩЕ ВИ ДАДЕ 
ДОБРА ПРЕДСТАВА ЗА ТОВА, ЗА КОЕТО СЕ ГОВОРИ В ПЕСЕНТА ИЛИ 
МОЛИТВАТА. 

ПРЕДИ ВСИЧКО ОБАЧЕ ТРЯБВА ДА НАБЛЯГАТЕ НА 

ХАРЕ КРИШНА МАХА-МАНТРА. 

АКО ЕДНА ЛИЧНОСТ ПОВТАРЯ: 

ХАРЕ КРИШНА, ХАРЕ КРИШНА, 
КРИШНА КРИШНА, ХАРЕ ХАРЕ, 

ХАРЕ РАМА, ХАРЕ РАМА, 
РАМА РАМА, ХАРЕ ХАРЕ 

ВСИЧКИ НЕЙНИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ БЪДАТ СЪВЪРШЕНИ. 

ВСИЧКИ ДРУГИ СТИХОВЕ СА ПОДНЕСЕНИ КАТО ЧУДЕСНА ПОСТАНОВКА 
КЪМ СКЪПОЦЕННОСТТА НА СВЯТОТО ИМЕ НА КРИШНА. 
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Роден съм в най-дълбоко невежество, но моят духовен учител отвори очите ми с 
факела на знанието. На него отдавам смирените си почитания. 

Отдавам смирените си почитания на Негова Божествена Милост 
А.Ч. Бхактиведантанта Свами Прабхупада, който е много скъп на Бог Кришна 
и има подслона на лотосовите Му нозе. 

проповядваш мисията на Бог Чаитанйа и освобождаваш западните страни, изпълнени с 
имперсонализъм и войдизъм. 
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1. Духовният учител получава благодат от океана на милостта. Както облакът излива 
вода върху горския пожар, за да го угаси, така и духовният учител освобождава 
материално обременения свят, като угасява пламтящия огън на материалното 
съществуване.  Отдавам смирените си почитания в лотосовите нозе на такъв 
духовен учител, който е океан от най-благодатни качества. 

2. Пеейки святото име, танцувайки в екстаз, свирейки на музикални инструменти, 
духовният учител е винаги щастлив от санкиртана-движението   на Бог Чаитанйа 
Махапрабху. Вкусвайки сладостта на чистата преданност в сърцето си понякога 
косите му настръхват, той усеща треперене в тялото си и сълзи бликат от очите му 
на вълни. Отдавам смирените си почитания в лотосовите нозе на такъв духовен 
учител. 

3. Духовният учител е винаги зает с храмово обожание на Шри Шри Радха и Кришна. 
Той ангажира и учениците си в това обожание. Те обличат Божествата с прекрасни 
дрехи и накити, чистят храма Им и извършват други подобни дейности, с които 
обожават Бога. Отдавам смирените си почитания в лотосовите нозе на такъв 
духовен учител. 

4. Духовният учител винаги предлага четири вида вкусна храна /която се ближе, 
дъвче, пие и смуче/. Когато духовният учител вижда, че преданноотдадените са 
удовлетворени  от  приемането  на  бхагават-прасадам,   и той  е удовлетворен. 
Отдавам смирените си почитания в лотосовите нозе на такъв духовен учител. 

5. Духовният учител винаги желае да слуша и възпява безкрайните съпружески 
забавления на Радхика и Мадхава, Техните качества, имена и форми. Духовният 
учител се стреми да Им се наслаждава всеки момент. Отдавам смирените си 
почитания в лотосовите нозе на такъв духовен учител. 

6. Духовният учител е много обичан, защото изкусно помага на топите, които по 
различно    време    осъществяват    разнообразни    изискани    аранжименти    за 
усъвършенстване на съпружеските любовни забавления на Радха и Кришна в 
горичките на Врндавана. Отдавам смирените си почитания в лотосовите нозе на 
такъв духовен учител. 

7. Духовният учител трябва да бъде почитан толкова, колкото и Върховният Бог, 
защото той е най-доверения Му слуга. Това се признава от всички разкрити 
писания и се следва от всички авторитети.  Затова аз отдавам смирените си 
почитания   в   лотосовите   нозе   на  такъв  духовен  учител,   който   е   истински 
представител на Шри Хари - Кришна. 

8. По милостта на духовния учител, човек получава благословията на Кришна. Без 
милостта на духовния учител никой не може да напредне. Затова аз винаги трябва 
да помня и славя духовния учител. Поне три пъти на ден трябва да отдавам своята 
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За да извлечем максимална полза от повтарянето на Харе Кришна Маха-мантра, първо 
трябва да приемем подслона на Шри Чаитанйа Махапрабху, да научим Панча-таттва 
мантра и после да повтаряме Харе Кришна Маха-мантра. 

ХАРЕ КРИШНА МАХА-МАНТРА 

2.    ХАРЕ КРИШНА, ХАРЕ КРИШНА, 
КРИШНА КРИШНА, ХАРЕ ХАРЕ 

ХАРЕ РАМА, ХАРЕ РАМА, 
РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ 

В   наше   време   няма   по-ефикасно   средство   за   духовно   осъществяване,   от 
повтарянето на Маха-мантрата. 

1.    Отдавам почитанията си на Бог Нрисимха, който дарява с блаженство Прахлада 
Махарадж и изтръгва сърцето на демона Хиранякашипу. 

2.    Бог Нрисимха е навсякъде. Където и да отида Бог Нрисимха е там. Той е отвън и 
вътре в сърцето ми. Отдавам се на Бог Нрисимха, който е източникът на всичко и е 
върховното убежище. 

С изящните остри нокти на Твоите прекрасни лотосови ръце Ти разкъса тялото на 
демона Хиранякашипу така, както човек лесно смачква оса между пръстите си. 
О Кешава! О Господарю на вселената! 
О Бог Хари, приел формата на получовек-полулъв! 
Вечна слава на Теб! 
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Отново и отново отдавам почитанията си на Вринда, Шримати Туласи Деви, която е 
много скъпа на Бог Кешава. О, богиньо, ти даряваш с предано служене на Върховния 
Бог Кришна и притежаваш най-висшата истина. 

1. О, Туласи, любима на Кришна, отново и отново се прекланям пред теб. Моето 
желание е да служа на Шри Шри Радха и Кришна. 

2. Желанията на всеки, който приема подслон при теб се сбъдват. Дарявайки го с 
милостта си, ти го правиш жител на Вриндавана. 

3. И моето желание е да ме дариш с щастието да бъда в приказните горички на 
Шри Вриндавана-дхама. Така винаги ще виждам прекрасните забавления на 
Шри Шри Радха и Кришна. 

4. Моля Те, направи ме последовател на пастирките от Враджа. Моля Те, дари ме с 
привилегията на преданото служене и ме направи Твоя слуга. 

5. Един много грешен и нископоставен слуга на Кришна се моли: "Нека винаги да 
се къпя в любов към Шри Шри Радха и Говинда!" 

Като обикаля Шримати Туласи Деви всички грехове, които човек може да е извършил, 
се унищожават с всяка стъпка, дори и греха от убийството на брахмана. 
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Отдавам смирените си почитания на всички Ваишнави, преданоотдадени на Бога. 
Те също като дървета на желанията могат да изпълнят молбите на всеки и са 
изпълнени със състрадание към падналите обусловени души. 

1. Лотосовите нозе на нашия духовен учител са единственият път, по който 
можем да достигнем чисто предано служене. Покланям се в лотосовите му нозе 
с голямо благоговение и почит. Чрез милостта му можем да прекосим океана от 
материално страдание и да получим милостта на Кришна. 

2. Моето единствено желание е да пречистя съзнанието си чрез словата, излизащи 
от лотосовата му уста. Привързаността към неговите лотосови нозе е 
съвършенството, което изпълнява всички желания. 

3. Той отваря невежите ми очи и изпълва сърцето ми с трансцендентално знание. 
Той е моят повелител, раждане след раждане. От него се излъчва екстатична 
према; чрез него се унищожава невежеството. Ведическите писания възхваляват 
характера му. 

4. Нашият духовен учител е океан от милост, приятел на бедните, повелител н 
учител на преданите. О, учителю! Бъди милостив към мен. Дай ми сянката на 
твоите лотосови нозе. Нека славата ти се разпростре навред по трите свята. 

5. Ние приемаме подслона на твоите лотосови нозе. О 
Шрила Прабхупада, спасител на най-падналите! 

ВАИШНАВА ГИТА 6

www.Radhe.net



1. Обожавам  Говинда,   изначачалният Бог,   който  съвършенно  свири  на Своята 
флейта, с очи като листенца на разцъфнал лотос, с пауново перо в косите и 
прекрасна фигура, обагрена с цвета на сините облаци. Неговото неповторимо 
очарование омайва милиони Купидони. 

2. Обожавам Говинда, изначалния Бог, чиято трансцендентална форма е изпълнена с 
блаженство, истина и същност и притежава ослепително великолепие. Всяка част 
на тази духовна форма може да извършва всичко и от нея се проявяват, поддържат 
и унищожават всички светове. 

Кришна е любимият на Радха. Той проявява многобройни любовни забавления в 
горичките на Вриндавана. Той е любимият на девойките-пастирки от Враджа, Той 
държи огромния хълм Говардхан и е любимия син на майка Иашода. Той доставя 
наслада на жителите на Враджа и се скита из горичките по бреговете на река Йамуна. 

О, Върховни Господи, всепроникваща Личност на Бога, на Теб поднасям смирените си 
почитания. 

ВАИШНАВА ГИТА 7

www.Radhe.net

http://www.radhe.net/music/songs/Goddess%20-%20Govinda%205.40.mp3
http://www.radhe.net/music/songs/Vaiyasaki Dasa%20-%20Jaya%20Radha%20Madhava%20-%20Kirtan%20Rasa.mp3


ВАИШНАВА ГИТА 8

www.Radhe.net



1. О, Господи, това тяло е купчина от невежество и сетивата са мрежа от пътища, 
водещи към смъртта. По някакъв начин ние сме паднали в този океан от 
материално сетивно наслаждение, а от всички сетива езика е най-ненаситен и 
неконтролируем. В този свят е много трудно да бъде победен езика. 

2. Но Ти скъпи Кришна, така милостив към нас, си ни дал този прекрасен прасада, за 
да контролираме езика. Да го приемем до нашето най-пълно удовлетворение, да 
възславим Ваши Божествености Радха и Кришна и с любов да зовем помощта на 
Господ Чаитанйа и Прабху Нитйананда. 

Личности, които не са издигнати с благочестиви дейности не могат да повярват нито в 
прасада, нито в Говинда, нито в святото име на Бога, нито във Ваишнавите. 
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1. Слава, слава на красивата церемония арати на Бог Чаитанйа. Гаура-арати се прави 
в горичките по бреговете на Джахнави /Ганг/и привлича умовете на всички живи 
същества във вселената. 

2. От дясната страна на Бог Чаитанйа стои Бог Нитйананда, а от лявата е Шри 
Гададхара. Близо стои Шри Адваита, а Шриваса Тхакура държи чадър над главата 
на Бог Чаитанйа. 

3. Бог Чаитанйа е седнал на трон, обсипан със скъпоценности, а полубоговете, 
предвождани от Брахма, изпълняват арати церемонията. 

4. Нарахари Саракара и други придружители на Бог Чаитанйа му веят с чамари, а 
преданоотдадените, водени от Санджайа Пандита, Мукунда Датта и Васу Гхоша, 
пеят сладък киртана. 

5. Раковини,   камбанки   и   каратапи   отекват   във   въздуха   и   мрдангите   свирят 
прелестно. Музиката на киртана е върховна наслада за слуха. 

6. Блясъкът на лицето на Бог Чаитанйа надминава блясъка на милиони и милиони 
луни и гирлянд от горски цветя сияе около врата му. 

7. Бог Шива, Шукадева Госвами и Нарада Муни са също там и гласовете им са 
прекъсвани от екстаза на трансцеденталната любов. Така Бхактивинода Тхакура 
вижда величието на Бог Шри Чаитанйа. 
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1. О, Хари! О, Кришна! Отдавам смирените си почитания на Теб, известен като 
Йадава, Хари, Мадхава и Кешава! 

2. О, Гопала,  Говинда,  Рама,  Шри Мадхусудана,  Гиридхари, Гопинатха, Мадана- 
мохана! 

3. Цялата слава на Шри Чаитанйа и Нитйананда, слава на Шри Адваита и неговата 
съпруга Сита Тхакурани.  Слава на Върховният Бог Хари, духовният учител, 
Шримад Бхагаватам и Бхагавад-Гита. 

4. Цялата   слава   на   Шри   Рупа   Госвами,   Санатана   Госвами,   Рагхунатха   Бхатта 
Госвами, Шри Джива Госвами, Гопала Бхатта Госвами и Рагхунатгха даса Госвами 

припев: О, Радха! О, любима на Мадхава! О, Ти, която си обожавана от всички малки 
момичета на Гокула! Слава на Теб! Слава на Теб! 

1. Ти, която се обличаш така, че любовта и привързаността на Бог Дамодара към Теб 
нараства!   О,   Царице   на  Вриндавана,   която   е   гората,   даряваща  наслада  на 
Върховния Бог Хари! 

2. О, нова Луна, издигнала се от океана на цар Вришабхану! О, приятелко на Лалита! 
О, Ти, която караш Вишакха да Ти бъде вярна заради Твоите удивителни качества - 
приятелство, благосклонност и вярност към Кришна! 

3. О, Ти, която си изпълнена със състрадание! О, Ти, чиито божествени достойнства 
са описани от великите мъдреци Санака и Санатана! О, Радха, моля Те, бъди 
милостива към мен! 
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1. Скъпи мой Господ Чаитанйа, моля Те бъди милостив към мен, защото кой може да 
бъде по-милостив от Теб в тези три свята на повтарящо се раждане и смърт. 

2. Ти си дошъл, за да освободиш падналите души. О, Господи, уверявам те че аз съм 
най-грешен от всички и затова изслушай първо мен. 

3. О, мой скъпи Господ Нитйананда! Ти винаги се радваш на духовно блаженство! 
Идвам при Теб защото съм много нещастен. Моля Те склони милостивия си взор 
над мен, за да бъда щастлив. 

4. Мой скъпи Адваита Прабху, съпруже на Сита, ти си толкова милостив! Моля те, 
бъди милостив и към мен! Тогава Бог Чаитанйа и Бог Нитйананда също ще бъдат 
милостиви към мен. 

5. О, мои скъпи Сварупа Дамодара, Санатана, Рупа, Ракгунатха, Гопала бхатта, 
Рагхунатха бхатта, Шри Джива и Локанатха прабху! Моля ви, бъдете милостиви 
към мен! 

6. О, Шриниваса ачарйа (ачарйата след шестимата Госвами), моля те, бъди милостив 
към мен!  О, Рамачандра скъпи мой приятелю, Нароттама дас винаги желае 
компанията ти. 

Шрила Прабхупада пише: "Целият процес се състои в това, че винаги трябва да се 
молим за милостта на висшестоящите ачарии и общуването на чистите 
преданоотдадени. Тогава ще бъде много по-лесно да напреднем в Кришна съзнание и 
да получим милостта на Бог Чаитанйа и Бог Кришна. Това е същността на тази песен 
на Нароттама даса Тхакура." 
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1. Този, който донесе съкровищата на божествената любов и който беше изпълнен 
със състрадание и милост - къде отиде такава личност като Шриниваса Ачарйа? 

2. Къде са моите Сварупа Дамодара и Рупа Госвами? Къде е Санатана? Къде е 
Рагхунатха даса, спасителят на падналите? 

3. Къде са моите Рагхунатха Бхатта и Гопала Бхатта и къде е Кришнадаса Кавираджа? 
Къде изчезна внезапно Бог Гауранга, най-великият танцьор? 

4. Ще разбия главата си в скалата и ще вляза в огъня. Къде ли ще открия Бог 
Гауранга, източникът на всички прекрасни качества? 

5. Като не е способен да получи общуването на Бог Гауранга, който е придружаван 
от всички тези преданоотдадени, с които Той осъществява забавленията Си, 
Нароттама даса просто плаче. 
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О, най-милостиво проявление на Бога! Ти си Самият Кришна, явил се като Шри 
Кришна Чаитанйа Махапрабху. Ти си приел златният цвят на Шримати Радхарани и 
щедро раздаваш чистата любов към Кришна. Отдавам смирените си почитания на Теб. 
Отдавам смирените си почитания на Бог Кришна, който е обожаван от всички 
брахмани, който е доброжелателят на кравите и брахманите и вечният покровител на 
целия свят. Многократно отдавам почитанията си на Божествената Личност, която 
наричат Кришна и Говинда. 

1. Бог Гауранга зове: "Събудете се спящи души! Събудете се спящи души! Колко 
дълго ще спите в скута на вещицата Майа. 

2. Ти си забравил пътя на преданието служене и си се изгубил в този свят на 
раждане и смърт. 

3. Слязъл съм на земята, за да те спася. Кой друг освен Мен е твой приятел? 
4. Донесъл съм лек, който ще отстрани болестта, илюзията от която 

страдаш. 
Приеми тази Махa-мантра," 

5. Шрила Бхактивинода Тхакура казва:  "Аз падам в лотосовите нозе на Бога 
приемайки тази Махa-мантра." 
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1. Слава на санкиртана на Шри Кришна - той изчиства сърцето от праха, събирал се 
дълги години и угася пожара на обусловения живот, на повтарящото се раждане и 
смърт. Движението на санкиртана е най-голямата благословия за човечеството, 
защото  разпръсква лъчите  на благославящата луна.  То  е душата  на  цялото 
трансцедентално знание. То увеличава океана от трансцедентално блаженство и ни 
дава възможност да вкусим от нектара, за който винаги сме копнели. 

2. О,Господи, Твоето свято име може да дари с благодат всички живи същества, а Ти 
имаш   стотици   и   хиляди   имена,   такива   като   Кришна   и   Говинда.   В   тези 
трансцедентални имена Ти си вложил всичките Си трансцедентални енергии. Няма 
дори строги и точни правила за възпяването им. О, Господи, Tи великодушно си ни 
дал възможност да Те достигнем чрез святите Ти имена, но аз съм толкова клет, че 
дори не чувствам влечение към тях. 

3. Човек трябва да възпява святото име на Бога в състояние на смирение, като се 
мисли за по-нищожен и от сламката, която лежи на улицата. Човек трябва да е по- 
търпелив и от дърво, да е лишен от всякакво чувство за лъжлив престиж и да е 
готов да отдава цялата си почит на другите. Само в такова настроение човек ще 
може да възпява святото име на Бога постоянно. 

4. О, всемогъщи Господи, не искам да трупам богатства, не искам да притежавам 
красиви жени,  не искам да имам последователи.  Искам само да Ти отдавам 
безкористно предано служене живот след живот. 

5. О, сине на Махараджа Нанда - Кришна, аз съм Твой вечен слуга, но по някакъв 
начин съм се озовал сред океана на раждането и смъртта. Моля Те, спаси ме от 
този океан и ми позволи да бъда една от прашинките в лотосовите Ти нозе. 

6. О, Господи, кога от очите ми ще започнат да бликат прекрасните сълзи на 
любовта, докато възпявам Твоето свято име? Кога гласът ми ще започне да секва и 
космите по тялото ми ще настръхват при произнасянето на името Ти? 

7. О, Говинда! Всеки миг от болезнената раздяла с Теб ми се струва цяла епоха. 
Сълзи се стичат от очите ми като пороен дъжд, защото без Теб целият свят 
опустява. 

8. За мен няма друг Бог освен Кришна и Той ще остане такъв дори ако ме притиска 
твърде силно в прегръдките Си или разбива сърцето ми, като не се явява пред мен. 
Той е напълно свободен да прави всичко, което поиска, защото е моят обожавай 
Бог завинаги. 
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1 На Върховния Бог, чиято форма е въплъщение на вечното съществуване, знание и 
блаженство; чиито обици, с форма на акула, се люлеят; който великолепно сияе в 
божественото царство на Гокула; който заради счупването на гърнето с мляко, 
което майка Му биела за масло и заради кражбата на маслото, поставено скришом 
на високо, бързо бяга от дървеното хаванче в страх от майка Йашода... но е хванат 
от нея, защото тичала подире Му по-бързо от Него - на този Върховен Бог, Шри 
Дамодара, отдавам смирените си почитания. 

2 Като вижда пръчката в ръката на майка Си Той плаче и отново и отново трие 
очите Си с двете Си лотосови ръце. Очите Му са пълни със страх и огърлицата от 
перли  около  врата Му,  белязан  от три  линии  като  раковина,  се люлее от 
забързаното Му дишане, сдавено от плача Му. На този Върховен Бог, Шри 
Дамодара, чийто корем не е вързан с въже, а с чистата любов на майка Йашода, 
отдавам смирените си почитания. 

3 С детските Си забавления Той потапя жителите на Гокула в екстаз и открива на 
преданоотдадените Си, погълнати в знание за Неговото величие и съвършенство, 
че могат да Го покорят само тези, чиято чиста любов е наситена с интимност и е 
лишена от всички схващания за страхопочитание и преклонение. С голяма любов 
отново  отдавам смирените си  почитания  на Върховния Бог,  Шри Дамодара, 
стотици и стотици пъти. 

4 О, Върховен Господи, макар че Си способен да даряваш с всички благословии, аз 
не Те моля за благодатта на безличностното освобождение, нито за най-висшето 
освобождение - вечният живот на Вайкунтха, нито за някое друго благо, което 
може да се постигне чрез деветте процеса на бхакти. О, Върховни Господи аз 
просто  желая  Твоята форма - Бала-Гопала във Вриндавана да бъде винаги 
проявена в сърцето ми. Каква е ползата от друг дар освен този? 

5 О, Върховни Господи, Твоето лотосово лице, обвито от кичури черна коса с 
червеникав отенък е целувано отново и отново от майка Йашода, а устните Ти са 
червени като плода бимба. Нека това красиво видение на лотосовото Ти лице 
остане завинаги в сърцето ми. Хиляди и хиляди благословии нямат за мен никаква 
стойност. 

6 О,  Върховни Господи Дамодара, отдавам смирените си почитания на Теб.  О, 
Дамодара! О, Ананта! О, Вишну! О, мой Върховен Господи, бъди доволен от мен. 
Обливайки ме с Твоя милостив поглед, избави този клет невеж глупак потопен в 
океана от светски грижи и стани видим за очите ми. 

7 О, Върховни Господи Дамодара, така както двамата синове на Кувера - Манигрива 
и Налакувера - бяха спасени от проклятието на Нарада и превърнати във велики 
преданоотдадени на Теб в Твоята форма на бебе привързано с въже към дървения 
хаван, по същия начин Те моля да ми дадеш Твоята према-бхакти. Само за това 
копнея и нямам никакво желание за освобождение. 

8 О, Върховни Господи Дамодара, най-напред отдавам смирените си почитания на 
блестящото  лъчезарно  въже,   привързващо  Твоя  корем.   След това  поднасям 
почитта си на Твоя корем, който е обител на цялата вселена. Смирено се покланям 
пред Твоята най-любима Шримати Радхарани и отдавам цялата си почит на Теб, 
Върховния Бог, който разкрива безкрайни забавления. 
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Просто обожавай Шри Гаурахари, който винаги обгръща с любов своите преданни. 
Той е същият Върховен Бог, Кришна, който се забавлява по пасищата на Враджа и 
похити сърцата на Нанда и Йашода. 

2. Майка Йашода зове Кришна: "Скъпи мой Дамодара, вече е късно. Моля Те, 
прибирай се по-бързо - време е за обяд". 

3. Кришна, който повдигна с лекота хълма Говардан, сега сяда по волята на Нанда 
Махарадж на мястото Си, а след това до него сядат в редица останалите пастирчета 
и по-големият Му брат Шри Баладева. 

4. Тях ги очаква цяло пиршество: шукта и всевъзможни зеленчуци се появяват след 
апетитните ястия и салати от зелени листа, тикви, кошници с плодове, кексчета, 
гъсто кисело мляко, задушени с мляко тиквички и ястия от бананово брашно. 

5. След това им поднасят пирожки от мунг иурад-дача, чапати и ориз с ги. След това 
сладкиши направени от мляко, захар и сусам, оризови питки, кондензирано мляко, 
пирожки с мляко и сладък ориз. 

6. следват сладък ориз, който благодарение на  камфора има вкус на нектар, банани 
със сирене с невероятен вкус, дванадесет кисели блюда с тамаринд, лимони, 
портокали и нарове. 

7. Тези блюда се сменят с пури от бяло брашно със захар, пури пълни с крем и със 
сметана, пирожки със дал варени в сладък ориз.... Кришна с голямо удоволствие 
яде от всичко. 

8. С безкраен възторг Кришна изяжда ориза, готвените зеленчуци, сладкишите и 
печените ястия приготвени от Шримати Радхарани. 

9. Брамана Мадхумангала, забавен приятел на Кришна и голям любител на ладду го 
изнудва шеговито. Когато яде ладду той вика "Харибол! Харибол!" пляска с ръце и 
издава смешни звуци. 

10. Наблюдавайки с крайчеца на очите си Радхарани и^нейните приятелки-гопи, 
Кришна с голямо удоволствие се храни в дома на майка Иашода 

11. След обяда Кришна пие ароматна розова вода. След това всички деца едно по едно 
в редичка изплакват устата си. 

12. С   изплакнати   уста   и   измити   ръце,   пастирчетата,   изпитващи   неизразимо 
удоволствие отиват да си почиват заедно с Бог Баларама. 

13. Пастирчетата Джамбула и Расала донасят на Кришна пан приготвен с бетелови 
ядки, ароматни подправки и катечу. След като изяде предложеното му, Шри 
Кришна щастлив отива да спи. 

14. Докато Кришна блаженно си почива в разкошно легло, слугата му Вишалакша го 
разхлажда с ветрило от паунови пера. 

15. По молба на майка Иашода, една гопи на име Данища отнася останалата от Кришна 
храна на Шримати Радхарани, и Тя я приема с голямо удоволствие. 

16. Лалита-деви и другите гопи също получават остатъци от нея и възпяват щастливи в 
сърцата си славата на Радхарани и Кришна. 

17. Тхакура Бхактивинода, чиято единствена радост са забавленията на Бог Хари, пее 
тази песен наречена Бхога - арати. 
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1. Бог Кришна е скъпият син на майка Йашода и трансцеденталният любим на 
всички от Враджа. Той е Кана, радостта на Го кула, съкровището и живота 
на гопите... Този, който обърква дори ума на Купидон и наказва змията 
Калийа. 

2. Тези чисти, святи имена на Бог Хари са пълни с нектарно- сладки 
забавления. Кришна е господарят на дванадесетте гори във Враджа. Той е 
вечно млад и най-прекрасният любим. Той винаги свири на флейта и е 
изящно облечен. 

3. Кришна е закрилникът на жителите на Враджа, унищожителят на всички 
демони. Този, който се грижи за кравите на Нанда Махараджа, доставя 
удоволствие на кравите, земята и духовните сетива, съпругът на богинята 
на щастието. Той е крадецът на масло, красивото пастирче на Нанда 
Махараджа 

4. Кришна се скита по бреговете на река Йамуна. Той краде дрехите на топите 
и се наслаждава в танца-раса. Той е толкова милостив, възлюбеният на 
Шримати Радхарани. Той е най-добрият танцьор на Вриндавана и 
единственият подслон и убежище за Тхакура Бхактивинода. 
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1. Обожавай лотосовите нозе на Кришна, сина на Нанда, които даряват с безстрашие. 
Получил този рядък скъпоценен дар - човешко раждане, сега ти прекоси океана на 
материалното съществуване, общувайки със святи личности. 

2. Ден и нощ аз страдам от студ и зной, вятър и дъжд... и нямам миг покой. За 
трохичка мимолетно щастие аз служих на скъперници, порочни хора... 
Но всичко бе напразно. 

3. Нима могат всички наши богатства и младост, синове и семейства да ни донесат 
истинско щастие. Този живот потрепва и си отива като капчица роса на крайчеца 
на нежно цвете. За това ти винаги служи и обожавай лотосовите нозе на Бог Хари! 

4. Постояно слушай и възпявай славата на Бог Хари, помни Го винаги и Му отдавай 
молитви, служи в лотосовите нозе на Бога, бъди Негов слуга, обожавай Го с цветя 
и благовония, стани Негов приятел, отдай Му се напълно! 
Най-съкровеното желание на Говинда даса е да се потопи в тези девет дейности на 
бхакти. 
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1. Гурудев, моля те, дай на този слуга поне една капка милост. Аз съм по-низш и 
от стръкчето трева. Моля те, помогни ми, дай ми сила! Нека бъда като теб, 
освободен от себични желания. 

2. Отдавам ти цялата си почит, но дали някога ще мога да те разбера наистина. 
Тогава, когато възпявам святото име в екстаз, всички мои оскърбления ще 
бъдат унищожени. 

3. Аз съм толкова слаб и лишен от интелигентност. Кога ще имам милостта ти? 
Моля те , позволи ми да бъда с теб. 

4. Ако  ме  погледнеш,   ще  откриеш  че  нямам  никакви  качества.  Единствено 
милоста ти ме прави да съществувам. Ако ти не си милостив към мен , аз мога 
само да плача, неспособен да поддържам повече живота си. 
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1. Кога ще произнеса    името    на Бог 
Гауранга  и  тръпки  ще  преминат  по 
тялото    ми?    Кога    ще    пея    ХАРЕ 
КРИШНА със сълзи в очите? 

2. О Нитйананда! Кога ще се освободя от 
желанието за материално наслаждение? 
Само безпричинната Ти милост може 
да направи това възможно. 

3. Кога умът ми ще се пречисти от всички 
материални   притеснения   и  ще  видя 
Вриндавана? 

4. Кога     ще     имам     непреодолимото 
желание да изуча книгите оставени от 
шестимата   Госвами   и   ще   мога  да 
разбера любовните забавления на Радха 
и Кришна? 

5.   Кога ще дойде този миг и моят живот ще стане успешен? 
Наротама дас се моли в праха от лотосовите нозе    на Щрила Рупа и Шри 
Рагхунатха Бхатта Госвами. 
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I    Нощта преминава, сияят зори, душа 
буди се, сърце да запее името свято на 
Бога Хари -подслон за тоз, кой 
свобода копнее. 

Той е врагът на демона Мура, върховният наслаждаващ се, 
всепривличащият Кришна, чийто дъх е ведически химни. 

2. Бог Хари, Кришна идва като получовек-полулъв Нрисимха, 
като джуджето-брахмана Упендра и убиецът на демона Мадху. 
Той е обичният син на царя на Враджа - Нанда Махараджа и небесно-тъмен е цвета Му. 
Той уби вещицата Путана и унищожи демона Кайтабха. Вечна слава на Бог Хари, който 
се появи като Бог Рама, син на цар Дашаратха. 

3. Той е най-скъпият на Майка Яшода, даващият наслада на кравите, земята и духовните 
сетива, покровителят на кравите.Той е господарят на Вриндавана, любимият на гопите, 
възлюбеният на Радхика. Най-красивата личност във всички светове. 

4. Като Рамачандра Той сложи край на царуването на демона Равана, 
като Кришна Той краде маслото на възрастните гопи и дрехите на младите гопи докато 
се къпят в Ямуна. Той е Пастирът на Враджа, закрилникът на пастирчетата. Той е винаги 
с флейтата си и похищава сърцата ни. 

5 Бог Кришна е обожаван от най-извисените йоги. Той освобождава от всички страхове 
жителите на Враджа. Той има цвета на току-що появил се дъждовен облак и несравнимо 
привличаща форма. Когато се скита и свири на флейтата Си ни омагьосва. 

6 Той е синът на Яшода и убиецът на цар Камса. Този който се наслаждава на танца раса в 
горичките  на  Враджа.   Кришна  танцува  под  дърветата  кадамба  и  е  винаги   във 
Вриндавана. 

7 Той усилва екстаза на своите предани.  Той е източникът на цялата любов и е 
трансцеденталният Купидон, който използва своите стрели от цветя за да увеличава 
любовните желания на топите. Той е щастието в сърцата им и обителта на всички 
прекрасни качества. 

8 Бог Кришна е животът на река Ямуна, винаги погълнат от любовни забавления. Той е 
луната за умовете на топите, които са като чакора-птици хранещи се само с лунна 
светлина. 

9.   О чуй и пази в себе си тез мъдри слова! Вечна песен са тез имена! 
Славата чиста на Кришна нектар е чуден за твоята душа. 
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Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! кришна! Кришна! Кришна! хе 
Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! кришна! кришна! кришна! хе 
кришна! кришна! кришна! кришна! кришна! кришна! ракша мам 
Кришна! Кришна! кришна! Кришна! кришна! кришна! пахи мам 
рама! рагхава! рама! рагхава! рама! рагхава! ракша мам Кришна! 
кешава! кришна! кешава! кришна! кешава! пахи мам 

О, Бог Кришна, моля Те, закриляй ме! О, Бог Рама, потомъко на Цар Рагху, моля те, 
закриляй ме! О, Кришна, о, Кешава, убиец на демона Кеши, моля Те, подкрепяй ме! 
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ТИЛАК МАНТРИ 

Тилака е вид влажна глина, която прилича на хума. Човек се намазва с нея, за да се 
защити и да украси тялото като храм на Бога. Размесете глината в дланта на лявата си 
ръка или я разбъркайте в малък съд и я наложете с безименния пръст на дясната ръка 
като маркирате 12 части на тялото, повтаряйки същевременно следните мантри: 

• На челото ом кешавайа намах 
• На корема ом нарайанайа намах 
• На гърдите ом мадхавайа намах 
• На гърлото ом говиндайа намах 
• Отдясно на талията ом вишнаве намах 
• На дясната ръка ом мадхусуданайа намах 
• На дясното рамо ом тривикрамайа намах 
• Отляво на талията ом ваманайа намах 
• На лявата ръка ом шридхарайа намах 
• На лявото рамо ом хришикешайа намах 
• Горната, част на гърба ом падманабхайа намах 
• Долната част на гърба ом дамодарайа намах 
Ако ви е останала малко глина я нанесете на върха на главата си без да оформяте 
знака, като произнасяте ом васудевайа намах. 
Може да прочетете повече за тилака на стр. 48 и 64 от "Нектарът на предаността". 
Най-важното място, където тилакът трябва да бъде поставян е челото. 

ДЕСЕТТЕ ОСКЪРБЛЕНИЯ СРЕЩУ СВЯТОТО ИМЕ 

1. Да злословим срещу преданоотдадените, които са посветили целия си живот да 
разпространяват святото име на Бога. 

2. Да смятаме имената на полубогове като Шива и Брахма за равностойни на името на 
Бог Вишну или независими от Него. 

3. Да не изпълняваме наставленията на духовния си учител. 
А.   Да   злословим   срещу   ведическата   литература,    или   срещу   произведенията 

разясняващи изпълняването на ведическите предписания. 
5. Да смятаме величието на повтарянето на Харе Кришна за въображаемо. 
6. Да тълкуваме по собствен начин святото име на Бога. 
7. Да вършим греховни дейности като се уповаваме на святото име на Бога. 
8. Да смятаме повтарянето на Харе Кришна за една от благоприятните ритуални 

дейности, описани във Ведите като плодоносни дейности /карма-канда/. 
9. Да говорим за славата на святото име пред невярващи хора. 
10. Да нямаме пълна вяра в повтарянето на святите имена и да продължаваме да пазим 

материалните си привързаности, дори след като сме получили много наставления 
по този въпрос.... Да мантруваме невнимателно. 

Всеки преданоотдаден, който иска да бъде ваишнава, трябва да се пази да не 
допуска тези оскърбления, за да може бързо да постигне желания успех -Кришна 
према - любов към Бога. 
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