DÄMODARA-VRATA
Çré Çrémad Bhaktivedänta
Näräyaṇa Gosvämé Mahäräja
Morgen begint dämodara-vrata. Dämodara-vrata,
ürja-vrata, kärtika-sevä en niyama-sevä-vrata zijn allemaal hetzelfde. Vanaf morgen gaan we deze vrata
volgen. Het begint ofwel op Ekädaçé na Vijayä Daçamé, of vanaf Dvadaçé, of vanaf Purëimä en wordt
overeenkomstig afgerond op de laatste Ekädaçé van
Caturmäsya, dat zijn Utthäna Ekädaçé, of Dvadaçé,
of Purëimä. Het geheel wordt afgerond op Purëimä. Degenen, die zijn begonnen op Ekädaçé of
Dvadaçé, moeten deze vrata ook tot Purëimä volgen. De laatste vijf dagen worden Bhéñma Païcaka
genoemd.
Toen ik bij de Çré Gauòéya Vedänta Samiti kwam,
voerde onze heilige meester, nitya-lélä-praviñöa oà
viñëupäda añöottara-çata Çré Çrémad Bhakti Prajïäna
Keçava Gosvämé Mahārāja deze kärtika-vrata uit in
een van de heilige plaatsen, zoals Våndävana, Navadvépa, Puré, Kurukñetra en zelfs Dvärakä, Ayodhyä, Naimiñäraëya en Haridvära.
Er zijn een paar regels met betrekking tot deze
dämodara-vrata volgens Çré Hari-bhakti-viläsa en andere authentieke Vedische literatuur. Iedere dag,
hetzij in de ochtend of in de avond, moeten we

Dämodaräñöaka zingen. Gedurende de hele maand
moeten we ons gedragen als brahmacärés en alleen
hele eenvoudige mahä-prasädam eten. Er zijn ook
een paar regels voor het eren van mahä-prasädam.
We moeten geen dingen nemen, die in deze
maand dienen te worden vermeden. Bijvoorbeeld,
we gebruiken geen mosterdolie, flespompoen (lauki) of urad däl. We moeten niet liegen; we moeten
proberen de waarheid te spreken. We mogen
niemand bekritiseren. Chant altijd regelmatig harinäma met geregelde telling.
Onze gurudeva zei, dat caturmäsya-vrata niet wordt
behandeld in de vierenzestig onderdelen van bhakti, maar dat ürja-vrata wel wordt gegeven. Ürja-vrata
is een onderdeel van caturmäsya-vrata. We moeten
de vier maanden van caturmäsya-vrata helemaal volgen en we moeten in het bijzonder proberen deze
dämodara-vrata zorgvuldig te volgen. Er zijn zoveel
personen, die caturmäsya-vrata niet volgen en daarom volgen ze eigenlijk Çré Caitanya Mahāprabhu
niet. Waar Mahāprabhu ook ging, Hij volgde altijd
caturmäsya-vrata. We zien bijvoorbeeld, toen Hij
naar de Raìganätha tempel in Zuid-India ging, Hij
daar ook caturmäsya-vrata volgde.
In deze maand van Kärtika tilde Kåñëa Govardhana op. Ook in deze maand bond Yaçoda Kåñëa
vast. We zien haar met een stok in haar hand om
Kåñëa te waarschuwen en Kåñëa huilt. Hoewel Hij
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is, zei Hij
tegen haar, toen Hij zag, dat Yaçoda Maiyä naar
Hem toekwam om Hem met een stok te slaan, "Ik

zal het nooit meer doen, Moeder. Vergeef Me." Hij
begon te huilen en Hij veinsde dat allerminst. Hij
begon echt te huilen. Hij had zijn suprematie vergeten.
Yaçoda Maiyä is een eeuwige metgezel van Kåñëa,
Zijn eeuwige moeder, en ze bevindt zich buiten de
invloed van mäyä. Echter, onder invloed van Yogamäyä is ze vergeten, dat Kåñëa de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is. Door Kåñëa's naam veronachtzaamd of onzorgvuldig en zonder respect of
eerbied te gebruiken, terwijl men neervalt op aarde
– hoe dan ook – indien men de naam chant, komt
men uit mäyä. Diezelfde Kåñëa creëert miljoenen en
miljoenen werelden. En toch, omdat ze denkt, dat
Kåñëa haar eigen zoon is, vergeet ze, dat Hij de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is en staat ze klaar
om Hem te straffen.
Kåñëa zag kans om aan Zijn moeder te ontsnappen. Hij rende weg op een hele brede weg en zij
rende achter Hem aan. Brahmä, Çaìkara en alle
heren en meesters kunnen Kåñëa met hun gezuiverde verstand niet te pakken krijgen. En grote
demonen, zoals Jaräsandha, kunnen Hem helemaal
niet vatten. Maar Yaçodä Maiyä is een gopī en de
moeder van Kåñëa. Ze wilde hem te pakken nemen
en aangezien ze sneller kon lopen dan Kåñëa, kon
ze hem inhalen.
Wat is hiervan de betekenis? Kåñëa's metgezellen
houden van Kåñëa en Kåñëa houdt ook van hen. Als
iemand meer van Kåñëa houdt dan Hij van hen
houdt, wordt Kåñëa ingehaald. Anders niet. Dus

Yaçodä Maiyä was in staat om sneller te rennen dan
Kåñëa en daardoor kon ze Hem te pakken krijgen.
Kåñëa begon te huilen, "Moeder, spaar Me, spaar
Me. Ik zal deze fout nooit meer begaan." Dit spel
begon, toen Yaçodä Mä yoghurt aan het karnen
was. Kåñëa had liggen slapen en huilend wakker
werd, "Waar is Moeder? Waar is Moeder?" Ze nam
Kåñëa op schoot en gaf Hem de borst. Toen ze zag,
dat de melk op het fornuis op het punt stond over
te koken, zette Yaçodä Kåñëa neer en sprong op om
de melk te redden. Kåñëa werd boos en brak de pot
met yoghurt. Daarna bond Yaçodä Hem vast. Dit
spel had plaats in deze maand.
Gopäñöamé valt ook in deze maand. Aan het begin
van Kåñëa's paugaëòa leeftijd, wanneer Hij vijf jaar
is, begint Hij gocäraëa, het hoeden van de koeien
vanuit Nandagäon. Eerst nam Hij de kleine kalfjes
mee. Toen Hij ouder werd, nam Hij de koeien
mee.
Het belangrijkste vermaak van Kåñëa en de gopīs,
räsa-lélä, begon in deze maand. Morgen is in feite
Çäradéya Purëimä, de eerste dag van Kärtika. Van al
het tijdverdrijf van Kåñëa is deze çäradéya-räsa extra
speciaal. Op deze dag, Purëimä, aan het begin van
de nacht, begon Kåñëa op Zijn fluit te spelen en zo
werd räsa uitgevoerd. Toen Kåñëa van de räsamaëòala verdween, begonnen de gopīs te huilen en
zochten Hem overal. "Waar is Kåñëa? Waar is Kåñëa?" Ze gingen de bomen vragen, waar Kåñëa was.
"Waar is Kåñëa?" huilden ze. "Weet jij het, O Tulasé
boom, waar is Kåñëa?" Çrémad-Bhägavatam legt uit,

dat het gevoel van afgescheidenheid van de gopīs
op dat moment zo sterk was, dat ze êên werden met
Kåñëa [ze namen zichzelf waar in Zijn lélä]. Deze
speciale lélä werd uitgevoerd gedurende êên nacht
van Brahmä en op hetzelfde moment leek het te
gebeuren in êên van onze nachten.
Ook in deze maand ging Uddhava naar Nandagäon, Vraja, en probeerde de gopas, gopīs, Nanda
Bäbä en alle andere Vrajaväsés te troosten. En tenslotte, was het ook in deze maand, dat Kaàsa Akrüra stuurde om Kåñëa en Balaräma van Nandagäon
naar Mathurä te brengen. Kåñëa verliet Nandagäon
en Vraja, ging naar Mathurä en vermoordde Kaàsa
daar vlakbij, in Kaàsa-öélä. Op die manier werden
alle prominente spelen van Kåñëa in deze maand
uitgevoerd.
Deze maand wordt Dämodara mäsa (maand), of
Ürja mäsa genoemd en daar is een reden voor.
Krsna werd in deze maand door Rädhikä beheerst
en Hij werd Dämodara-Kåñëa. Er zijn twee Dämodaras: Yaçoda-Dämodara en Rädhä-Dämodara. Het
spel en vermaak van deze beide namen had plaats
in deze belangrijke maand.
In onze Gauòéya Vaiṣṇava sampradäya eren we Yañodä-Dämodara, maar Rädhä-Dämodara is het belangrijkste. Śrīla Sanätana Gosvämé heeft dit uitgelegd op een zeer verborgen wijze. In feite hebben
al onze äcäryas hun öékäs (commentaren) op ÇrémadBhägavatam op een verborgen wijze uitgelegd. Śrīla
Sanätana Gosvämépada en onze guru mahäräja hebben ons gewaarschuwd om deze verscholen feiten

niet openlijk aan het publiek prijs te geven. Ze
vormen het hart en de ziel van gevorderde toegewijden en zijn niet bedoeld voor de massa. Dit is de
reden, waarom Çré Çukadeva Gosvämé de naam van
Śrīmatī Rädhikä in Çrémad-Bhägavatam niet heeft
uitgesproken. Het ontwikkelen van liefde voor
Rädhä-Dämodara is het enige doel van onze sädhana-bhajana en van al het andere dat we doen.
Ik wil jullie de specialiteit van de naam Dämodara geven. Deze maand heet Kärtika. Śrīmatī
Rädhikä is de iñöa-devé, de heersende of vererenswaardige godheid van deze maand. Zoals je weet is
Puruñottama-Kåñëa de speciale godheid van Puruñottama mäsa. Op dezelfde manier is Śrīmatī Rädhikä de voorzittende godheid van deze maand en
daarom wordt het de maand van Dämodara genoemd. Rädhä-Dämodara lélä en Yaçodä-Dämodara
lélä werden beide in deze maand uitgevoerd en Çré
Kåñëa werd door hun hart beheerst. Zelfs Närada,
Uddhava, Brahmä en Çaìkara kunnen Kåñëa niet
beheersen. Hij voerde deze līlās uit om te laten
zien, dat Hij kan worden beheerst door Yaçodä
Maiyä, de Vrajaväsés en de gopīs.
itédåk sva-léläbhir änanda-kuëòe
sva-ghoñaà nimajjantam äkhyäpayantam
tadéyeçita-jïeñu bhaktair jitat-tvaà
punaù prema-tas-taà çatävåtti vande
Çré Dämodaräñöakam (3)

Met Zijn kinderspel, zoals deze däma-bandhana-lélä,
dompelt Hij alle inwoners van Gokula – Zijn gopas,
gopīs, koeien, kalveren, enzovoort, die allemaal
worden gemanifesteerd door Zijn spelvermogen –
in vijvers van zegen. Hij laat op deze manier weten
aan degenen, die kennis hebben van Zijn absolute
goddelijkheid, dat alleen de zuivere en simpele
liefde van deze toegewijden Hem kan beheersen.
Nogmaals, ik bied mijn liefdevolle eerbetuigen
honderden keren aan Çré Dämodara Kåñëa aan.

Kåñëa wilde laten zien, "Ik kan niet worden beheerst door Hanumän, Çaìkara, Prahläda Maharaja, of door Satyabhämä en Rukmiëé, en zelfs niet
door Uddhava. Ik kan alleen worden beheerst door
de vraja-bhaktas, zoals Çrédäma, Subäla, Madhumaìgala, Yaçoda Maiyä, Nanda Bäbä en alle gopīs,
vooral de meest vooraanstaande gopī."
Daarom zei onze guru mahäräja altijd, dat we de
hele caturmäsya-vrata moeten eren en deze Dämodara maand zeer zorgvuldig moeten naleven. Dit
wordt ürja-vrata genoemd. Wat betekent ürja? Ürja
betekent kracht, energie, vuur of electriciteit. In
het Sanskriet betekenen ze allemaal ürja. Śrīmatī
Rädhikä is de iñöa-devé van allerlei soorten ürja. Zelfs
de kracht van Kåñëa is Rädhikä. Alles, dat we in deze wereld zien, of in de spirituele wereld van Vaikuëöha of Goloka Våndävana, zijn allemaal manifestaties van de çakti van Śrīmatī Rädhikä. Zij is
svarüpa-çakti, het innerlijke vermogen van Kåñëa.
Kåñëa kan alleen verlangen. Als Hij iets verlangt,
kan Srimati Rädhikä Zijn verlangen op zoveel ma-

nieren in êên keer vervullen. Als Kåñëa iets wil
proeven, zelfs op duizenden verschillende manieren, manifesteert Zij dat ding overeenkomstig en
stelt Hem tevreden. Satyam paraà dhémahé. De parama satyam, allerhoogste Waarheid, is Śrīmatī
Rädhikä. Dhémahé – we mediteren op Haar. Zij is de
voorzittende godheid van het vermogen (ürja) en
daarom wordt deze maand ürja-vrata genoemd. Deze maand wordt ook kärtika-vrata niyama-sevä genoemd.
Om deze dingen in het gevorderde stadium te
kunnen realiseren moeten we beginnen [met de
beoefening, waarmee ze kunnen worden bereikt]
vanaf het eerste begin. Daarom moet iedereen de
regels proberen na te volgen, die door Śrīla Sanätana Gosvämé zijn gegeven en die ze heeft vastgelegd in Çré Hari-bhakti-viläsa. Śrīla Rüpa Gosvämé
heeft ze beschreven in Çré Upadeçämåta en Raghunätha däsa Gosvämé in Çré Manaù-çikñä. Probeer al deze gebruiken in de beginstadia te volgen en wees
altijd in goed gezelschap van Vaiñëava's. Ons enige
doel is om dienstverlening te verkrijgen aan RädhäKåñëa of Rädhä-Dämodara, Rädhä-Gopénätha,
Rädhä-Madana-mohana, Rädhä-Çyämasundara. Zij
moeten het doel van ons leven zijn en van onze hele sädhana en bhajana. We kunnen geen andere verlangens hebben dan voor de dienst van Çré Kåñëa
(anyäbhiläñitä çunyam). Er mag geen anyäbhiläña
zijn, materiële verlangens. Er mogen geen andere
verlangens in ons hart komen, behalve voor de sevā
van het Goddelijk Paar. Probeer vooral in deze

maand in het gezelschap te blijven van gerealiseerde Vaiñëava's.
We zijn heel fortuinlijk, dat we in deze maand de
associatie hebben van parama-püjyapäda Çré Çrémad
Bhaktivedänta Trivikrama Mahārāja. Hij zal ons
leiding geven in onze maandlange parikramä. Probeer hem te volgen. Uiterlijk ziet hij er erg strikt
uit, maar je zal zien, hoe zacht zijn hart is. Ik ben
zo gelukkig, dat hij mijn oudere godbroeder is. Ik
beschouw hem als mijn çikñä-guru, zoals ik met parama-püjyapäda Çré Çrémad Bhaktivedänta Vämana
Maharaja doe. Śrīla Trivikrama Mahārāja heeft me
zoveel genade gegeven. Vanaf het begin heeft hij
me bij zich gehouden en me zoveel ñikñä, instructie,
gegeven. Soms riep hij me ook tot de orde en ik
aanvaardde hem als mijn gurudeva.
Probeer alle regels te volgen. Tijdens deze
maand moet je proberen een pradépa, lamp, te offeren aan Çré Mürti en Tulasé-devé. Probeer dagelijks
parikramä van Tulasé-devé te doen. Als Yamunä in
de buurt is, kun je naar haar toegaan en haar praëäma en gebeden aanbieden. Als je gezondheid het
toelaat, kun je een bad nemen en anders doe je
eenvoudig äcamana. Behandel het groene blad van
bomen niet grof en stap niet op mieren en andere
insecten. Loop niets dood en bekritiseer niemand,
anders wordt je parikramä geruīneerd. Chant altijd
harinäma en geef eer aan Vaiñëava's. Lees Çré Caitanya-caritämåta, Çrémad-Bhägavatam, Çrémad Bhagavadgétä en meer van die boeken. Probeer op die manier je vrata te voltooien.

We bidden aan onze gurudeva, nitya-lélä-praviñöa
oà viñëupäda añöottara-çata Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahārāja, Śrīla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura, onze hele disciplinaire
opeenvolging, en ook aan Çré Çré RädhäDämodarajé, dat we deze maand van RädhäDämodara volgens alle regels en voorschriften mogen afronden. Morgen gaan we allemaal naar Yamunä voor saìkalpa om onze gelofte af te leggen.
We zullen bidden, "O Yamunä-devé, jij bent de sakhé
van Kåñëa en Śrīmatī Rädhikä en je verleent in het
bijzonder dienst aan Rädhä-Dämodara. Wees alsjeblieft verguld met ons, zodat we deze vrata op succesvolle wijze kunnen voltooien. Govardhana, Rädhä-kuëòa, Çyäma-kuëòa en allemaal vragen we om
ons genadig te zijn, opdat onze ambitie om Çré Çré
Rädhä-Dämodara te dienen vervuld mag worden."
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