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Garsioji upė Jamuna teka per Vrindavaną it mėlynų lotosų girlianda, kujalos griovys, tamsiai
mėlynas saris ar mėlynų safyrų vėrinys aplink dominuojančios Vrindavano dievybės Vrinda-devi
kaklą.  Nors jos bangos nerimsta, Jamuna, savo tyruose vandenyse saugo nesuskaičiuojamą
daugybę lotosų ir visados bhaktams suteikia 
premanandą
. Garniai nuolat žaidžia jos vandenyse, o patenkintos žuvys plaukioja dideliais būriais. Jamuna
dovanoja laimę bet kam, kas jai atsiduoda arba maudosi jos vandenyse.

  

Jamuna žėri dėl nuostabaus korsažo nuausto iš daugybės mažų vijoklių saivala, plaukiojančių
ant jos vandens paviršiaus. Moteriškos ir vyriškos lyties paukščiai 
čakravaka 
suformuoja jos krūtis. Jos spalvinga suknelė yra nuausta iš baltųjų lotosų žiedadulkių. Padrikas
būrys kamanių pasitarnauja jai kaip plaukų juosta. Ji turi mėlynas lotosines akis, raudonas
lotosines lūpas ir žydinčių lotosų veidą.  Jos klubai yra platūs krantai papuošti baltų garnių diržu.
Skardžios antys dainuoja it jos kojų varpeliai. Jamuna-devi, palaimos įsikūnijimas, garbina
Krišną, nuolat aukodama Jam lotosus savo judančiomis, į bangas panašiomis rankomis.

  

Gėlių kupini medžiai ant Jamunos krantų atsispindi Jos vandenyse ir  atrodo it antras žydintis
miškas. Matydamos paukščių atspindžius vandenyje, kvailos žuvys atplaukia ir juos kramsnoja.
Naktimis, pamačiusios žvaigždžių atspindžius ant vandens, mažos žuvytės, pagalvojusios, jog
tai maistas, suplaukia prie vandens paviršiaus ir bando jas suvalgyti. Balti, tviskantys Jamunos 
krantai primena kamparo upes, gražų tamsoje žybsintį žaibą, sandalmedžio pastą, užteptą ant
Vrinda-devi galūnių ar malati gėlių girliandas moters kasose.

  

Ant krantų, tarp smaragdinio žalsvumo žolės, auga gėlių lysvės.  Gražios kundžos ir daugybė
mažų miškelių su 
čintamani 
vasarnamiais nusėja Jamunos krantus. Papūgos, gegutės, 
čakoros 
ir vandens paukščiai tokie kaip antys, garniai, 
sarari
, 
kurari 
ir 
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čakravaka
, laksto po vasarnamių kiemus palaimingai dainuodami. Jie atrodo it 
rasika bhaktai
, diskutuojantys apie širdžiai malonius Krišnos žaidimus. Jamunos krantai nusėti maudymosi 
ghatų
, padarytų iš rubinų, koralų, smaragdų ir brangakmenių 
vaidurja
. Šios 
ghatos 
atrodo lyg dorybės įsikūnijimas.

  

Keturi aukšti medžiai, kurie sukuria slaptavietes miško vasarnamiams, turi daugybę lapuotų
šakų, kurios linksta link žemės ir suformuoja stogą. Du vijokliai apsivynioja kiekvieną šių medžių
ir atrodo it pora apsikabinusių mylimųjų. Vijokliai persipina vienas kito gėlių žiedais, lapais ir
vaisiais taip suteikdami malonų vaizdą žiūrintiems. Žydintys vijokliai padengia vasarnamių,
kuriuose vyksta žaidimai, sienas. Persipynusios įvairių vijoklių šakos suformuoja vasarnamių
duris, kurias supa kiti kvapnūs vijokliai. Įvairiausios spalvotos gėlės linksta žemyn, kad uždengtų
vasarnamius kupolais. Kabančios gėlės juda it tikros vėduoklės čamara.

  

Ananda Vrindavana Campu

  

{youtube}8uPcOUUGJH8{/youtube}
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