JANMÄÑÖAMÉ VERHEVENHEID
VAN ÇRÉ RÄDHÄ
Çré Çrémad Bhaktivedänta
Näräyaṇa Gosvämé Mahäräja
[Op Janmäñöamé, alvorens te spreken over Çré Kåñëa's glorie, leidde Śrīla Gurudeva de verzamelde
toegewijden tot het zingen van Çré Jayadeva Gosvämä's Sanskriete gebed Çré Maìgala-gétam. Hij zei,
aangezien het vandaag de verschijningsdag van Kåñëa is, moeten we beginnen met deze kértana. Śrīla
Gurudeva zette daarna de diepe betekenis van deze
bhajana alsvolgt uiteen.]
Çrita-kamaläkuca-maëòala! dhåta-kuëòala! Dit is de
Maìgala-gétam gecomponeerd door Śrīla Jayadeva
Gosvämé. Hij zong deze Maìgala-gétam aan het begin van zijn Géta-govinda. Hoe wordt iets maìgala,
gunstig? Hoewel dit een gebed is tot Kåñëa, zijn er
aanwijzingen van de glorie van Śrīmatī Rädhikä
aanwezig. Zonder Rädhikäjé heeft Kåñëa op Zichzelf
geen glorie; Zijn hoogste glorie manifesteert zich
alleen, wanneer Hij in Haar gezelschap is.
Çrita-kamaläkuca-maëòala! dhåta-kuëòala! Wat is de
conditie van Kåñëa, wanneer Hij darçana heeft van
Śrīmatī Rädhikä?

venuà karän nipatitaà skhalitaà çikhaëòaà
bhrañöaà ca péta-vasanaà vraja-räja-sünoù
yasyäù kaöäkña-çara-ghäta-vimürcchitasya
täà rädhikäà paricarämi kadä rasena
Çré Rädhä-räsa-sudhä-nidhi (39)
[Wanneer het hart van Vrajaräja's zoon, Çré Kåñëa,
wordt doorboord door de pijlen van Śrīmatī Rädhékä's zijdelingse blik, laat Hij Zijn fluit vallen,
glijdt Zijn pauweveer uit Zijn tulband en gaat Zijn
bovenkleding in de war, terwijl Hij begint flauw te
vallen. Oh, wanneer zal ik liefdevolle dienst verlenen aan Haar, die is verzadigd van räsa?]

Wanneer krijg ik de gelegenheid om met räsa beladen dienst te verlenen aan de lotusvoeten van
Rädhäjé? Wat betekent rasa hier? Het betekent
upäsanä (verering) vol rasa aan Haar lotusvoeten,
zoals uitgevoerd door Rüpa Maïjaré en anderen.
Bij het krijgen van Rädhikä's darçana valt Kåñëa's
fluit uit Zijn hand, Zijn kroon valt naar beneden,
Hij raakt bewusteloos en valt tegen de grond.
Op dat moment zegt Madhumaìgala, "Wat doe
Je? Nanda Bäbä en Yaçodä Maiyä zijn hier!"
çrita-kamaläkuca-maëòala! dhåta-kuëòala! e
kalita-lalita-vanamälä! jaya jaya deva hare

Kåñëacandra neemt Zijn toevlucht tot çritakamalä. Çrita betekent toevlucht, en hier verwijst
Kamalä naar Rädhikä. Kuca-maëòala betekent, dat
Kåñëa Zijn toevlucht neemt tot de borsten van

Rädhikä. Kåñëa staat min of meer overeind. Zonder
dat kan Hij niet overeind blijven staan.
Dhåta-kuëòala! Hij die kuëòala draagt. Wat betekent dit? Dat Hij altijd de herinneringen (småti) en
lieve woorden (madhura-väëé) van Rädhäjé in Zijn
oren draagt. Zelfs Śrīla Rupa Gosvämé heeft gezegd, "Mag mijn juweel, Ujjvala-nélamaëi, door bij
Kåñëa's haaivormige oorringen (makara kuëòalas)
te blijven, de schoonheid van Zijn oren verhogen.
Wat betekent 'de schoonheid van Zijn oren verhogen'? Moge Kåñëa worden bekoord door het horen
van de glorie van Çré Rädhikä: dit betekent het. Wat
zijn Zijn kuëòala? De lieve woorden van Rädhäjé.
Haar madhura-väëé. Zelfs Kåñëa's veëu glijdt uit Zijn
hand bij het horen van Haar zoete stem.
Kalita-lalita-vanamälä! Kåñëa draagt een vanamälä.
Kalita-lalita betekent 'uitermate attractief en mooi'.
Hoe komt Hij aan deze vanamälä? Door wie was hij
gemaakt? Śrīmatī Rädhikä Zelf maakte hem en
legde hem daarna om de hals van Kåñëa. Hij werd
door Haar alleen gemaakt; Ze reeg hem Zelf en gaf
Hem de bloemenslinger.
"Jaya jaya deva! hare! – Mag de vererenswaardige
Heer, de deva van Jayadeva Gosvämé, zegevieren!
Mag Hij zegevieren! Jaya wordt hier twee keer gezongen en daarom zijn er twee betekenissen. Deva
betekent 'die Kåñëa-deva, die is getooid met deze
kwaliteiten' [zoals genoemd in Maìgala-gétam]. Het
betekent ook 'Hij, die de vererenswaardige Heer is
van Jayadeva. Moge Hij zegevieren!"

Er is nog een ding. Veëuà kvaëantam (Brahmasaàhitä 30). Zijn veëu of vaàçé verbijstert Brahmä,
Çaìkara, de siddhas en alle anderen. Wat doet hij
[Zijn fluit] nog meer. Wanneer een gopī in mäna is,
kalmeert Hij haar mäna met Zijn vaàçé alleen. Welke andere kwaliteiten heeft Zijn fluit? Hij sleept op
dwingende wijze alle gopīs uit hun huis. En ondanks
dat de vaàçé zo doeltreffend is, louter de darçana
van Rädhikä laat hem [de fluit] uit Kåñëa's hand
vallen. Wat is de betekenis? Het toont Rädhikäjé's
glorie aan. Er zijn andere gopīs, wier mäna wordt
gekalmeerd bij het horen van het geluid van de
vaàçé, maar de mäna van Rädhikäjé niet. Zelfs de
vaàçé is niet in staat Haar mäna te verdrijven. Dit
toont aan, dat Śrīmatī Rädhikäjé de beste onder de
gopīs is. Ze hebben zoveel diepe gevoelens.
Sommige deva-däsés (tempeldanseressen) waren
aan het zingen in het bos [van Çré Jagannätha Puré]. Bij het horen van hun diepe gevoelens brak
Heer Jagannätha Zijn deur open en ging naar het
bos om naar hun lied te luisteren. Hij rende zo
hard, dat Zijn kleding aan de doornen van de
struiken bleef hangen en Hij liep overal over Zijn
lichaam krassen op, dat het leek, alsof Zijn wonden
zouden bloeden. Toen de ärati ging beginnen, zagen de mensen de gescheurde kleding van Jagannätha en vroegen, "Hoe is dit gebeurd?" De hoofdpriester had de tempeldeur afgesloten, maar Jagannätha had het slot verbroken en ging er vandoor. Het nieuws van dit incident kwam terecht bij

Koning Pratäparudra, die vroeg, "Hoe is dat gebeurd?"
Ze vroegen zich dat af en deden onderzoek, maar
konden geen aanwijzingen vinden. De priesters
maakten zich zorgen en dachten, dat ze misschien
een overtreding hadden begaan, of dat dieven de
tempel waren ingebroken. Jagannäthajé verscheen
in de droom van de hoofd-püjäré en vertelde hem,
"Nee. Er waren een paar deva-däsés in het bos aan
het zingen [Géta-govinda] en Ik ging er naartoe om
te luisteren. Geen verheerlijking van Mij is hoger
dan dit."
Mahäprabhu is altijd in de gemoedstoestand van
Śrrīmat
matī
mat Rädhikä
Er was een ander, dergelijk incident. Er was eens
een deva-däsé [over Heer Jagannätha] aan het zingen. Bij het horen van haar gezang rende Çré Caitanya Mahäprabhu snel naar haar toe om haar te
omhelzen. Toen Hij op het punt stond dat te doen,
rende zijn dienar Govinda achter Hem aan en probeerde Hem tegen te houden, maar Mahāprabhu
rende zo hard, dat Govinda Hem niet kon bijhouden. Govinda riep, "Het is een vrouw die zingt!"
Toen deze woorden Mahāprabhu's orgen binnendrongen, stopte Hij. Dankbaar zei Hij tegen Govinda, "Vandaag heb je me gespaard. Had je dat
niet gedaan, had Ik mijn leven opgegeven door in
de oceaan te springen."

Wat is de betekenis? Mahāprabhu demonstreerde het ideale gedrag van brahmacärés en sannyäsés.
Sannyäsés en brahmacärés moeten naiñöika (devoot)
in hun goede karakter zijn. Mahāprabhu zei, als Hij
die vrouw zelfs maar had aangeraakt, Hij zijn leven
had opgegeven door in de zee te springen. Hiervan
moeten we leren. Tegenwoordig geven mensen
hun saffranen kleding op en zelfs hun daëòa en
gaan naar de hel. Sommige meiden komen ook
[naar de maöha] met de bedoeling om een brahmacäré op te pakken. Deze meiden zijn ook niet voorzichtig. We moeten het ideale karakter van
Mahāprabhu volgen. Brahmacärés en sannyäsés moeten hiermee zeer, zeer voorzichtig zijn. Caitanya
Mahāprabhu kan niet toestaan, dat ze dat niet zijn.
Ze moeten naiñöika in hun karakter zijn, anders
wijst Mahāprabhu hen af.
Veel sannyäsés waarderen het, dat zoveel dames
naar hen toekomen en geven hun sannyäsa op. Ze
zeggen, "Oh, er komen zoveel dames naar me toe.
Wat kan ik doen? Ze komen allemaal vanzelf!"
Maar Mahäprabhu luistert niet naar deze argumenten, dus jullie moeten zeer voorzichtig zijn. Als iemand in een feeststemming bij je komt, laat ze niet
toe. Hoewel ik van nature beleefd ben, ben ik met
deze zaken erg strikt. Ik kan dit niet tolereren.
Meisjes vooral moeten voorzichtig zijn met betrekking tot hun motieven om naar de maöha te komen.
Ze komen soms brahmacärés of sannyäsés oppikken.
Ik heb hen gewaarschuwd hiervoor niet te komen.
Ze kunnen alleen komen om kari-kathä te horen en

heel sterk te worden in Kåñëa bewustzijn. [Ze kunnen komen om] liefde en genegenheid [te ontwikkelen], zoals die van de gopīs voor Kåñëa door eerst
liefde en genegenheid te hebben voor guru en ware
Vaiñëava's. Ik veroek jullie allemaal – sannyäsés,
brahmacärés en ook de meisjes – om in dit opzicht
zeer voorzichtig te zijn. Ik heb zoveel genegenheid
voor mijn dochters, maar toch moet ik ook strikt
met hen zijn. Wees voorzichtig.
Waarom rende Mahāprabhu naar de deva-däsé?
Hij had op dat moment vergeten, dat Hij Çacénandana Gaurahari was en herinnerde Zich Kåñëa en
de gopīs. Hij dacht, dat het Rädhäjé of de gopīs waren, die deze kértana zongen. Geabsorbeerd in die
bhäva rende Hij dus achter de deva-däsé aan. [Had
Hij haar omarmd] had Zijn kåñëa-svarüpa (gedaante) Govinda gemanifesteerd. Govinda echter redde
Hem op een indirecte manier en Mahāprabhu zegende hem.
Alleen in de vorm van Kåñëa zou Hij een gopī
kunnen omarmen, niet in de gedaante van Mahäprabhu. Zulke diepe geheimen liggen in ieder
vers verscholen. Hoeveel kan ik aan jullie kwijt?
Wanneer men deze verzen leest, dient men dat met
deze gevoelens [begrip] te doen. Dan alleen is het
een dienst met räsa aan Rädhäjé.
Er is een ander woord in dit lied: bhāva-khaëòana.
Wat betekent bhäva? Het verwijst naar de kringloop
van geboorte, dood en verdriet. Hier betekent het
verdriet. Welk verdriet voelen Rädhäjé en de gopīs?
Afzondering van Kåñëa. Kåñëa komt naar hen toe in

de vorm van een sphürti (innerlijk visioen). Hij sluit
hun ogen en ze raken ondergedompeld in bhäva.
Bhäva-khaëòana. Door de hereniging met Rädhikä
en de gopīs verdrijft Kåñëa in hen de pijn van afgescheidenheid.
Muni-jana-mänasa-haàsa – Kåñëa Bhagavän is de
zwaan, die speelt op het meer van de geest van de
munis. Wie zijn die munis? Rasika persoonlijkheden,
zoals Çukadeva, Vyäsadeva en Närada Prabhu, en
natuurlijk Jayadeva Gosvämé, die niet minder rasika
is. Kåñëa is de zwaan op het meer van de geest van
deze munis. Welke Kåñëa? De Kåñëa, die aanwezig is
en verbonden is aan Rädhikäjé. Als dit niet het geval was, zou de muni-jana Hem niet eren. Begrijp,
dat alle rasika persoonlijkheden zo zijn.
Aan het eind van de kértana zegt Śrīla Jayadeva
Gosvämé, "Sri jayadeva-kaver idaà kurute mudam,
maìgalam-ujjvala-gétaà, jaya jaya deva! hare." Wat
betekent kurte mudam? Dat dit lied Kåñëa een plezier moet doen met de gevoelens, die het tot uitdrukking brengt. En verder, dat deze līlās zich in
het hart van alle mensen moeten manifesteren, alle
jīvas in deze wereld, en hen aldus moeten zegenen
met toegenegen goedgezindheid. Hoe aardig is hij
om dit te bidden!
Maìgalam-ujjvala-gétaà. Wat betekent hier ujjvalagétaà? Het verwijst naar datgene, dat volkomen verzadigd is van unnatojjvala-bhävas. Deze bhävas zijn
in çåìgära-räsa, en dit lied is volkomen verzadigd
van çåìgära-räsa. Jayadeva Gosvämé bidt niet alleen
voor zichzelf; hij bidt dat deze gevoelens heil mo-

gen brengen aan iedereen. Śrīla Rüpa Gosvämé
heeft ook op deze manier gesproken.
anarpita-caréà cirät karuëayävatérëaù kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasäà sva-bhakti-çriyam
hariù puraöa-sundara-dyuti-kadamba-sandépitaù
sadä hådaya-kandare sphuratu vaù çacé-nandanaù
Çré Vidagdha Mädhava (1.2)
[Mag de zoon van Śrīmatī Çacé-devé, Çré Gaurahari,
Zich voor altijd spontaan in de diepste kern van je
hart manifesteren. Getooid met de stralende schittering van gesmolten goud is Hij uit Zijn grondeloze genade afgedaald (avatirëaù) in het tijdperk van
Kali om de wereld datgene te geven, dat lange tijd
niet is gegeven – de schoonheid van Zijn eigen
schitterend stralende ujjvala-prema-rasa bhakti,
dienst met de hoogste genegenheid van amoureuze liefde.]

Śrīla Rüpa Gosvämé bad ook op deze manier. Hij
zei niet, "sphuratu me çacé-nandanaù". Hij bad juist,
"sphuratu vaù çacé-nandanaù." Hij heeft ervoor gebeden, dat iedereen wordt gezegend. Vaiñëava's
zijn altijd vrijgevig op deze wijze. Uit hun grootmoedigheid bidden ze, dat iedereen deze gunst
mag krijgen.
Toen Mahāprabhu dit lied met diepe gevoelens
en grote betekenis hoorde zingen door de devadäsé, veranderde Zijn stemming. Ofschoon Hij in
rädhä-bhäva was, zwenkte Zijn stemming meer naar
die van Kåñëa. Hij wilde die deva-däsé omhelzen,

omdat Hij dacht, dat ze Rädhikä was, of een andere
gopī, zoals Lalitä of Viçäkhä. Dus toen Govinda
Hem tegenhield, omarmde Mahāprabhu Govinda
en zei, "Oh, je hebt Me vandaag gered. Had je dat
niet gedaan, had Ik Mezelf in zee verdronken."
Ook dit gevoel is aanwezig, "O Govinda, je hebt Me
gered, anders had Mijn kåñëa-svarüpa zich gemanifesteerd. Iedereen zou erachter zijn gekomen, dat
Ik Kåñëa ben, maar jij hebt Me tegengehouden."
Dus dit heeft twee betekenissen en beide zijn waar.
Maar die tweede betekenis is een hele goede en
diepe betekenis.
Çré Çré RädhäRädhä-Kåñëa een plezier doen
[Śrīla Gurudeva verzocht de verzamelde toegewijden daarna om Śrīla Jayadeva Gosvämé's Çré Daçävatära-stotram te zingen. Aan het eind van de kértana, chantte de kértana leider, "Jaya daçävatära, jaya
daçävatära – alle eer aan de tien avatäras (incarnaties van Heer Kåñëa)."]
Śrrīla
la Gurudeva:
Gurudeva Zing niet dit eind, "Jaya daçävatära". Zing "Jaya daçävatäré". Dit is een gebed (vandanä) aan Keçava. Het was Keçava, die de tien incarnaties manifesteerde. Als je zingt Jaya daçävatära is
dat niet verkeerd, maar Jaya daçävatäré is juist en
beter.
[Gurudeva vroeg daarna aan Çeñaçäyé Prabhu om
Kåñëa Deva! Bhavantaà Vande en Çré Nandanandanäñöakam te zingen. Daarna vroeg hij Kåñëa-

däsa Prabhu om Çré Rädhä-kåpä-kaöäkña-stava-räja te
zingen, zoals ieder jaar op deze dag wordt gedaan.]
Śrrīla
la Gurudeva:
Gurudeva Wanneer Śrīmatī Rädhikä deze
Çré Nanda-nandanäñöakam hoort, wordt Ze meer dan
gelukkig; dan geeft ze alles [alle heil] aan degene,
die het reciteert en geeft die persoon Haar präëavallabha (de geliefde van Haar leven). Ze manifesteert genegenheid voor Kåñëa (kåñëa-préti) in hun
hart. En van iemand, die Çré Rädhä-kåpä-kaöäkñastava-räja zing, dat een eerbetoon aan Śrīmatī Radhika is, wordt Çré Kåñëa gelukkig en brengt Hij alle
spirituele zegeningen over op de persoon, die aan
de lotusvoeten van Rädhikä zit. Dit is êên bhäva,
maar er is nog een andere bhäva.
De tweede bhäva is, dat deze Çré Nandanandanäñöakam oorspronkelijk voortvloeide uit de
lotusmond van Śrīmatī Rädhikä en werkelijk een
uitdrukking van Haar stemmingen vormt. Of iemand kan het hebben samengesteld na een sphürti
van Haar te hebben ontvangen, of Rädhikäjé heeft
het Zelf gezongen. Wie anders dan Rädhäjé kan
immers Kåñëa bezingen? Niemand anders is daartoe in staat. In dit lied beschrijft Ze al Zijn buitengewone lichaamsdelen en Zijn verbijsterende
schoonheid. Sucäru-vaktra-maëòalaà. Kåñëa zegt,
"In deze wereld is niemand zo knap als Ik. Maar
wanneer Ik de schoonheid van Rädhikä zie, smelt
Mijn hart volkomen. Niemand is hoger gekwalificeerd dan Ik, toch zie Ik êên persoon, Rädhikä,

wier kwaliteiten in alle opzichten superieur zijn aan
de Mijne. Zij is Mijn prema-guru."
Wie is Kåñëa voor de gopīs en wie zijn zij voor
Hem? Dit wordt uitgelegd in Çré Caitanya-caritāmṛta
(Ädi-lélä, Hoofdstuk 4), waar ook wordt vastgesteld,
dat de gopīs alle [primaire] relaties met Kåñëa hebben. Ze zijn Zijn sakhés (vriendinnen), däsés (dienaressen), preyasés (geliefden), bändhavas (sympathisanten), bandhus (kammeraden) en alle andere
relaties. Zelfs is de kwaliteit van moederlijkheid in
Radhika aanwezig. Zij is in feite degene, die deze
eigenschap deelachtig maakt aan Yaçodä Maiyä. Zij
houdt datgene van Hem, waartoe Zijn moeder niet
in staat is. Dus Rädhikä proeft deze vorm van Kåñëa
[zoals in Çré Nanda-nandanäñöakam wordt beschreven] en Kåñëa proeft Haar vorm. Nadat Zij Kåñëa's
glorie ten volle heeft gerealiseerd, reciteert Rädhikä deze "sucäru-vaktra-maëòalaà" in deze verzen
aan anderen.
Zij alleen kan uitleggen, welke soort plezier Kåñëa aan räsa-lélä beleeft. Afgezien van Haar, wie anders kan dit spreken? Kåñëa reciteert dit gebed [Çré
Rädhä-kåpä-kaöäkña-stava-räja], hetzij voor Zichzelf,
of Hij manifesteert het in iemands hart.
Deze Çrémad-Bhägavatam is niet de compositie van
Çukadeva Gosvämé. Van wie is het dan? Het manifesteerde zich in zijn hart als een sphürti. Het is ook
niet de compositie van Śrīla Vyäsadeva. Van wie is
het dan? Çrémad-Bhägavatam manifesteerde zich in
Vyäsadeva's hart door Kåñëa's genade. Evenals de

Veda's is Çrémad-Bhägavatam eeuwig. Het is in feite
een miljoen keer superieur aan de Veda's.
Het vermogen van räsaräsa-lélä
Probeer êên ding in het bijzonder te begrijpen.
Waarom heeft Çré Kåñëa Zijn räsa-lélä gemanifesteerd, dat volgens de algemene opvattingen verfoeilijk is? Een gewone toegewijde kan niet begrijpen, dat Kåñëa de vrouwen van andere mannen
verzamelt en een schijnbaar abominabele daad,
zoals räsa-lélä, verricht. Waarom deed Kåñëa dat?
Śrīla Rüpa Gosvämé legt uit, dat Kåñëa heel mededogend is. Als Hij deze lélä uit Goloka Våndävana
niet naar deze wereld had gebracht en het hier ten
uitvoer had gebracht, had niemand ervan geweten.
Door dit spel en vermaak uit te voeren wilde Hij
vooral in het hart van degenen, die dit ontberen,
een begeerte (lobha) wakker maken om over dit
spel te horen. Welke soort begeerte? Een begeerte
voor parakéya-rasa. Alle gopīs in räsa-lélä waren in
parakéya-rasa, unnatojjvala bhäva. Hij deed het om
lobha wakker te maken in degenen, die het niet
hadden; om de toegewijden, die een dergelijke begeerte reeds wel hadden, aan te zetten om deze
räsa te proeven, en om de gevoelens van degenen,
die deze emoties reeds proefden, een kans te geven
om afgescheidenheid te ervaren; daarom voerde
Kåñëa dit spel uit. Niemand heeft meer mededogen
dan Kåñëa, behalve êên ander persoon. Wie?
Śrīmatī Rädhikä.

Dus deze Çré Rädhä-kåpä-kaöäkña-stava-räja zijn Kåñëa's woorden. Waar heeft Hij ze uitgesproken?
Terwijl Hij op de oever van Çré Rädhä-kuëòa zat.
agha-rupur api yatnäd atra devyäù pradädaprasara-kåta-kaöäkña-präpti-kämaù prakämam
anusarati yad uccaiù snäna-sevänubhandhaiù
tad ati-surabhi rädhä-kuëòam eväçayo me
Çré Rädhä-kuëòäñöakam (3)
[Voor het plezier van Śrīmatī Rädhikä en omdat
Hij ernaar smacht om Haar genadevolle zijdelingse
blik te vangen baadt Kåñëa Zelf regelmatig in Rädhä-kuëòa, waarbij Hij zorgvuldig alle nodige rituelen in acht neemt. Moge die hoogst betoverende
Rädhä-kuëòa mijn toevlucht zijn.]

Wat zegt Śrīla Raghunätha däsa Gosvämé hier?
Dat agha-ripur (Kåñëa), die hoopt Rädhikä's kåpäkaöäkña (Haar genadevolle zijdelingse blik) toegeworpen te krijgen, drie keer per dag (tri-sandhyä)
een bad neemt in Rädhä-kuëòa. Na zijn bad vereert
Hij Haar en bidt, "O Rädhikäjé, wees Me alsjeblieft
genadig. Je bent in mäna met Mij. Als Jij Me dit
aandoet, waar moet Ik heen? Ik ben niet in staat
om in deze conditie zelfs een moment lang Mijn
levensadem vast te houden." Wiens vandanä (gebed) is dit? Het is Kåñëa's vandanä aan Śrīmatī
Rädhikä.
Al deze gevoelens gaan zeer diep. Zonder de äcäryas in onze guru-paramparä, vooral Rüpa, Raghunätha, Viçvanätha Cakravarté Ṭhākura tot Bhaktivino-

da Ṭhākura, kun je de diepten van deze waarheden
niet binnengaan. Zonder Ujjvala-nélamaëi te bestuderen kan niemand Çrémad-Bhägavatam en al deze
çlokas bevatten. Wanneer je Ujjvala-nélamaëi diepgaand bestudeert, manifesteren zich de sphürtis van
al deze spelen in je hart. Dit wordt bhajana genoemd. Iemand die dit niet ervaart, is miljoenen
kilometers verwijderd van de mogelijkheid om bhajana uit te voeren. Daartoe vieren we festivals en
organiseren we hari-kathä, zodat iedereen kan samenkomen. Op die manier kunnen duizenden inwoners van Mathurä komen, zelfs maar voor een
dag, en tenminste tijdens de lezing. We organiseren ook festivals in Våndävana, zodat de inwoners
van Våndävana kunnen komen. Wat is de svarüpa
van Våndävana? Dat weten ze niet. Het zou hen
volkomen zijn ontgaan, indien Gauòéya Vaiṣṇava's
zoals zij [Rüpa, Raghunätha en anderen] niet waren gekomen. Deze onderwerpen bevatten uiterst
diepe gevoelens.
Räsa-lélä, de hoogste van al het spel en vermaak,
is heel effectief. De bälya-lélä (kinderspel) van Yaçodä Maiyä, die Kåñëa vastbindt, is zeer sterk, maar
räsa-lélä is miljoenen keren sterker. Śrīla Çukadeva
Gosvämé zei daarom,
vikréòitaà vraja-vadhübhir idaà ca viñùoù
çraddhänvito 'nuçåëuyäd atha varëayed yaù

bhaktià paräà bhagavati pratilabhya kämaà
håd-rogam äçv apahinoty acireëa dhéraù
Çrémad-Bhägavatam (10.33.39)
[Een bezadigd persoon, die met vol vertrouwen
voortdurend de bovenzinnelijke räsa-lélä van Bhagavän Çré Kåñëa met de jongedames van Vraja hoort
of beschrijft, krijgt eerst parä-bhakti voor de lotusvoeten van Bhagavän. Daarna zal hij snel zijn zintuigen leren beheersen en voor altijd vrij worden
van de ziekte van het hart: wereldse lust.]

Kåñëa heeft dit soort spel gemanifesteerd. Hier
betekent het woord anu 'voortdurend'. Het betekent ook änugatya, onder leiding van een Vaisnava,
die het heeft gehoord uit de lotusmond van çré guru
en die hem heeft gediend. Na te hebben gehoord
van çré guru en datgene te hebben gerealiseerd, dat
werd gesproken, spreekt hij het zelf voor zijn leerlingen, die anuçåëuyäd uitvoeren, onafgebroken
horen. Wat gebeurt er dan? Eerst käma. Wat betekent käma? Premamaya-bhäva (een gevoel voorzien
van prema) komt [in het hart van zo een leerling],
en daarbij komt, dat alle käma-roga, of de ziekte van
materiële lust, wordt uitgebannen. Käma-roga verdwijnt niet [op een andere manier]. Deze käma
wond zelfs Näradajé op en maakte, dat Çaìkarajé
naakt rondliep. Räsa-lélä is het spel, waarin Kåñëa's
käma zegeviert. Niemand anders had dit spel kunnen uitvoeren.
Dus [door het horen en beschrijven] van dit spel
en vermaak verdwijnt håd-roga (de ziekte van het

hart) en ontwikkel je gehechtheid met begeerte
aan Kåñëa. Dit is de reden, waarom onze Gosvämés
dit spel hebben onthuld, en vóór hen, Śrīla Çukadeva Gosvämé. Ze deden dat in opdracht van Kåñëa
en Rädhäjé. Dit noemen we bhajana. Wat voor een
idee van bhajana hebben degenen, die weigeren
deze zaken te horen? Helemaal niets. Maar zulke
bhajana is voor ons het doel van het leven.
Ik kan nu niet meer tijd geven. Ik moet wat rust
nemen. Hierna, tot zes uur vanavond, zal ÇrémadBhägavata-kathä worden gegeven door Tértha Mahäräja, Rasänanda Prabhu, Parivrajaka Mahäräja en
anderen en ze zullen beginnen bij het begin van
het Tiende Canto. De avond-ärati wordt snel gedaan, zodat we tegen achten vanavond weer kunnen gaan zitten [in de tempelkamer bij elkaar komen]. In die tussentijd wordt ook parikramä [van
Tulasé en de Deities] uitgevoerd samen met andere
ceremoniën. Indien er zoveel mensen zijn, dat het
niet voor iedereen mogelijk is om parikramä te
doen [van de Deities en Tulasé], zetten jullie Tulasé
hier neer [in het midden van de kamer] en lopen
jullie om haar heen.
Dus nu gaat het festival van het luisteren naar
Çrémad-Bhägavatam beginnen en iedereen gaat luisteren. Hoewel jullie het spel en vermaak van de
Heer diverse keren hebt gehoord, geeft Bhagavän
Zijn genade aan iedereen, die het nog een keer
hoort. Je moet niet denken, "Ik heb het al een keer
gehoord, dus ik hoef het niet nog een keer te horen. Nu ga ík praten en luisteren anderen." Als ik

gezond was, zou ik ook gaan zitten luisteren. Vroeger, van 1954 tot nu, deed ik de parikramä [van de
dhäma] op blote voeten. Nu kan ik dat niet meer
doen. Ga me niet op allerlei manieren nadoen.
Aanvaard mijn ideaal en gezichtspunt. Ga niet alleen naar klassen, waar ik spreek. Dit is niet juist.
Alleen toegewijden met speciale sevä hoeven een
lezing niet bij te wonen. De rest moet luisteren. Als
de toegewijden uit het Westen moeite hebben met
het verstaan van Hindi, denkt ik, dat het beter voor
hen is om apart te gaan zitten en over ÇrémadBhägavatam te spreken. Zo kunnen we voortgang
maken. Nu ga ik er vandoor. Haal een kleine tafel
en leg Çrémad-Bhägavatam erop voor degene, die de
klas geeft.
Gaura premänande!
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