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K BEN VANDAAG ZEER V ERHEUGD, DAT

deze Hindi uitgave van Çréla Viçvanätha Cakravati Öhäkura’s Çré Camatkära-candrikä aan
de trouwe lezer kan worden gepresenteerd. Çréla Viçvanätha Cakravati Öhäkura is de zeer verheven voorganger
(maha-mahopädhyäya) en het kroonjuweel van de Çré
Gauòéya Vaiṣṇava äcäryas. Van alle kunstenaars, die het
spel en vermaak van Çré Çré Rädhä-Govinda schetsen, is
hij de grootste deskundige. Dit onvergelijkbare, epische
gedicht is geschilderd met de zachte penseel van zijn uitermate lieflijke en natuurlijke prema-bhakti en met de
kleur van de alles betoverende nectar van rasa. Deze
literaire compositie bestaat uit vier verbazingwekkende
en zeer bevallige verhalen van de verboden ontmoetingen van het Goddelijk Paar, Çré Çré Radha-Kåñëa. Het is
geschreven voor rasika en bhävuka lezers en voor sädhakas, die verlangen naar de smaak van vraja-rasa.
Çréla Viçvanätha Cakravati Öhäkura heeft dit gedicht
briljant geschreven in eenvoudige woorden met grote
diepgang en op een manier, waarop de betoverende,
i

Ç RÉ C AMATKÄ RA - C AND RI KÄ
____________________________________________________________

transcendentale sentimenten van deze vier spellen de
harten van alle toegewijden verbijsteren en inspireren,
die weten hoe ze de transcendentale gevoelens moeten
proeven. Dit spel en vermaak is vol transcendentale humor (häsya-rasa), die de lezer in een oceaan van zegenrijke vreugde onderdompelt. De geschriften over retoriek zeggen, "rase säraù camatkäraù – de essentie van
rasa is verbazing". Dit boek is de essentie van rasa,
waaraan het zijn naam ontleent, Çré Camatkära-candrikä
– een manestraal van volslagen verbijstering.
"Ramyavastu samäloke lolatä syät kautühalam – 'gretigheid' (kauthüla) betekent, dat een gevoel van verlangen, of een hunkering oprijst, wanneer men eenvoudig
een betoverend, hartveroverend object ziet". De kern
van deze uitspraak wordt automatisch gerealiseerd in het
hart van de lezers.
Het gevarieerde spel en vermaak in dit boek is des te
wonderbaarlijker, omdat degenen, die het gezelschap
van Çré Rädhä met Çré Kåñëa proberen tegen te houden,
juist een bijdrage leveren aan Hun ontmoeting.
Het eerste ondeugende spel is de ontmoeting in de
doos. In het tweede spel verkleedt Çré Kåñëa Zich als
Abhimanyu om Çré Rädhä te ontmoeten. In het derde
spel vermomt Hij Zich als een vrouwelijk arts en gaat op
pad om Çré Rädhä te behandelen. En in het vierde spel
vermomt Çré Kåñëa Zich als een knappe zangeres om met
Çré Rädhä in contact te komen.

ii
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Dit spel en vermaak wordt in de poëzie en de gezangen van zelfgerealiseerde persoonlijkheden in overvloed
beschreven. Men zegt, dat deze vier spellen zijn geschreven voor de vier delen (yämas) van de nacht om wakker
te blijven tijdens de nacht van Ekädaçé. Vaiṣṇava's uit
vroeger tijden proefden en bespraken het vermaak beschreven in dit boek. Ze deelden met elkaar een aantal
verschillende, transcendentale stemmingen en ervoeren
verwondering. Op deze manier werden ze buitengewoon
zegenrijk.
De levensgeschiedenis van Çréla Viçvanätha Cakravarté
Öhäkura
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura verscheen in een
brahmaanse familie in de gemeenschap van Räòhéya uit
het district Nadiyä in West-Bengalen. Hij was gevierd bij
de naam Hari-vallabha en had twee oudere broers, Rämabhadra en Raghunätha. In zijn jeugd volbracht hij zijn
studie grammatica in het dorp Devagräma. Daarna bestudeerde hij devotionele geschriften bij zijn geestelijk
leermeester aan huis in het dorp Çaiyadäbäda in het district Murçidäbäd. Toen hij in Çaiyadäbäda woonde,
schreef hij Bhakti-rasämåta-sindhu-bindu, Ujjvalanélamaëi-kiraëa en Bhägavatämåta-kaëä. Kort daarna
onttrok hij zich aan het huiselijke leven en ging naar
Våndävana, waar hij diverse andere boeken en commentaren schreef.

iii
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Na het verdwijnen van Çré Caitanya Mahaprabhu en
de zes Gosvämé's van Vraja bleef de stroom onvermengde toewijding (çuddha-bhakti) doorvloeien onder invloed van drie grote persoonlijkheden: Çré Narottama
däsa Öhäkura, Çréniväsa Äcärya en Çré Çyämänanda
Prabhu. Çréla Viçvanätha Cakravati Öhäkura is vierde in
de disciplinaire opvolging afkomstig van Çréla Narottama
däsa Öhäkura.
De discipel van Çréla Narottama däsa Ṭhākura, Śrīla
Gaìgä-näräyaëa Cakravarté Mahäçaya, woonde in Bälücara Gambhilä in het district Murçidäbäd. Hij had een
dochter genaamd Viñëupriyä, maar geen zoons en hij
adopteerde de toegewijde, Çré Kåñëa-caraëa. Kåñëacaraëa was de jongste zoon van een andere leerling van
Çréla Narottama däsa Öhäkura, genaamd Rämakåñëa
Bhaööäcärya, uit de brahmaanse gemeenschap van Värendra. Çré Krsna-caraëa's leerling was Çré Rädhäramaëa
Cakravarté, de geestelijk leermeester van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura.
In Särärtha-darçiné, Çréla Viçvanätha Cakravati Öhäkura's commentaar op Çrémad-Bhägavatam, heeft hij het
volgende vers geschreven aan het begin van de vijf
hoofdstukken, die de räsa-dans (Räsa-païcädhyäyé) beschrijven.
çré-räma-kåñëa-gaìgä-caraëännatvä gurünuru-premnaù
çréla-narottama-nätha çré-gauräìga-prabhuà naumi

iv
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Hier verwijst de naam 'Çri Räma' naar Çréla Viçvanätha
Cakravati Öhäkura's geestelijk leermeester Çré Rädhäramaëa; 'Kåñëa' verwijst naar zijn grootvader geestelijk
leermeester Çré Kåñëa-caraëa; 'Gaìgä-caraëa' verwijst
naar zijn overgrootvader geestelijk leermeester Çré Gaìgä-caraëa; 'Narottama' verwijst naar zijn betovergrootvader geestelijk leermeester Çréla Narottama däsa Öhäkura; en het woord nätha verwijst naar Çré Lokanätha
Gosvämé, de geestelijk leermeester van Çréla Narottama
Öhäkura \. Op deze manier biedt hij zijn eerbetuigingen
aan allen in zijn disciplinaire opvolging tot en met Çréman Mahäprabhu.
Afwijzing van de opvattingen van de atibäòi 1 Rüpa
Kaviräja
Hemalatä Öhäkuräëé was de geleerde Vaiñëavé dochter
van Çréniväsa Äcärya. Een vervreemde leerling van haar,
genaamd Rüpa Kaviräja, bedacht zijn eigen doctrine, die
de filosofische conclusies van het Gauḍīya Vaiñëavisme
tegenspraken. Hij leerde, dat de positie van äcärya alleen kon worden bekleed door iemand in de wereldverzakende levensorde – nooit door een burger. Rūpa Kaviräja veronachtzaamde de noodzaak om vidhi-märga (het
pad van gereguleerde, devotionele beoefening) te volgen

1

Een lid van een van de elf ongeauthoriseerde gemeenschappen
van sahajiyä, die hun eigen methoden voor toegewijde dienst b edenken.
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en propageerde een zogenaamde räga-märga (doctrine
van spontane affectie), die ongedisciplineerd en onorderlijk was. Zijn nieuwe leer stelde, dat men horen en cha nten achterwege kon laten en rägänuga-bhakti kon volgen
door middel van herinnering alleen. Hierdoor heeft Hemalatä Öhäkuräëé ervoor gezorgd, dat Rüpa Kaviräja
werd geroyeerd uit de Gauḍīya Vaiṣṇava gemeenschap.
Sindsdien kennen de Gauḍīya Vaiṣṇava's hem als een
atibäòé.
Gelukkig was in die tijd Śrīla Cakravarté Ṭhākura
aanwezig en hij weerlegde de verkeerde conclusies van
Rüpa Kaviräja in zijn Särärtha-darçiné commentaar op
het Derde Canto van Çrémad-Bhägavatam. Çréla Cakravarté toonde onweerlegbaar aan, dat gekwalificeerde,
burgerlijke nakomelingen van een äcärya als äcärya mogen optreden. Hij zei, dat het onwettig is en tegen de
stellingen van de geschriften indruist, wanneer ongeschikte nakomelingen van äcärya-families de titel 'Gosvämé' aannemen door hun begeerte naar discipelen en
rijkdom.
De burgerleerlingen in de lijn van de zoon van Çré Nityänanda Prabhu, Vérabhadra, en de nakomelingen van
de gediskwalificeerde zonen van Çré Advaita Äcärya
kennen de titel 'Gosvämé' toe aan anderen en aanvaarden zelf de titel, maar dit wordt door Vaiṣṇava äcäryas
als onjuist beschouwd. Hoewel Çréla Cakravati Öhäkura
als äcärya optrad, gebruikte hij nimmer de titel 'Gosvämé', waarmee hij de dwaze en ongeschikte nakomelinvi
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gen van de tegenwoordige äcärya-families een voorbeeld
geeft.
Het beschermen van de standaard van de Gauòéya
Vaiṣṇava Sampradäya door Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa
Op oudere leeftijd bevond Çréla Viçvanätha Cakravati
Öhäkura zich meestentijds in een halfbewuste of innerlijke staat en was diep verzonken in bhajana. In die tijd
barstte een debat los in Jaipur tussen de Gauḍīya Vaiñëava’s en de Vaiñëava’s, die de leer volgden van svakéyä,
Kåñëa’s spel en vermaak in de relatie van echtelijke liefde.
De Vaiñëava’s uit het vijandelijke kamp (in de lijn van
Çré Rämänuja) hadden Koning Jaya Singh II van Jaipur
doen geloven, dat de verering van Çrématé Rädhikä samen met Çré Govindadeva door de geschriften niet wordt
onderbouwd. Hun overtuiging was, dat de naam van
Çrématé Rädhikä in de Çrémad-Bhägavatam, noch in de
Viñëu Puräëa wordt genoemd en dat Ze nooit met Çré
Kåñëa door een Vedisch ritueel in de echt werd verbonden.
De tegendraadse Vaiñëava’s beweerden verder, dat de
Gauòéya Vaiñëava’s niet tot een erkende sampradäya,
een disciplinaire opvolging, behoorden. Sinds mensenheugenis zijn er vier Vaiñëava sampradäyas geweest: de
Çré sampradäya, de Brahmä sampradäya, de Rudra sampradäya en de Sanaka (Kurmära) sampradäya. In dit
vii
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tijdperk van Kali zijn de leidende äcäryas van deze vier
sampradäyas achtereenvolgens Çré Rämänuja, Çré Madhva, Çré Viñëusvämé en Çré Nimbäditya. De Rämänuja
Vaiñëava's zeiden, dat Gauḍīya Vaiñëava’s zich buiten
deze vier sampradäyas bevonden en daarom geen zuivere lijn van geestelijk leermeesters hadden. Verder beweerden ze, dat de Gauḍīya Vaiñëava’s niet in een erkende, Vaiñëava disciplinaire lijn konden volgen, omdat
ze niet over een eigen commentaar op de Brahma-sütra
(ook bekend als Vedänta-sütra) beschikten.
Mahäräja Jaya Singh wist, dat de vooraanstaande
Gauòéya Vaiñëava äcäryas van Våndävana volgelingen
waren van Çréla Rüpa Gosvämé en riep hen naar Jaipur
om de uitdaging van de Çré Rämänuja Vaiñëava’s aan te
nemen. De hoogbejaarde Çréla Cakravarté Öhäkura werd
volkomen geabsorbeerd door de transcendentale zegen
van bhajana en vaardigde daarom zijn leerling, Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa, af naar de conferentie in Jaipur.
Gauḍīya Vaiñëava vedäntäcärya Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa, het kroonjuweel van de afvaardiging van geleerden en de meest verheven leraar van Vedänta, vertrok naar Jaipur vergezeld door de leerling van Srila Cakravarté Öhäkura, Çré Kåñëadeva.
De kasten-gosvamés waren hun eigen relatie met de
Madhva sampradäya vergeten en brachten geen respect
op voor het doctrinaire gezichtspunt van de Gauòéya
Vaiñëava’s door te zeggen, dat dit geen relatie had met
de Vedänta. Dit veroorzaakte aanzienlijke onrust onder
viii
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de ware Gauòéya Vaiñëava’s. Maar Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa gebruikte onweerlegbare logica gecombineerd
met krachtig schriftuurlijk bewijs om aan te tonen, dat
de Gauḍīya sampradäya een zuivere Vaiñëava sampradäya is, die afkomstig is uit de lijn van Çré Madhväcärya.
Çréla Jéva Gosvämé, Çréla Kavi Karëapüra en andere,
voorgaande äcäryas aanvaardden dit ook als feitelijk. De
Gauòéya Vaiñëava’s accepteren Çrémad-Bhägavatam als
het authentieke commentaar op de Vedänta-sütra. Om
deze reden had niemand in de Gauḍīya Vaiñëava sampradäya een afzonderlijk commentaar op de Vedäntasütra geschreven.
De naam van Śrīmatī Rädhikä, de verpersoonlijking
van het pleziervermogen (hlädiné-çakti) en de eeuwige
geliefde van Çré Kåñëa, wordt in verscheidene Puräëa's
genoemd. In het hele Çrémad-Bhägavatam, vooral in het
Tiende Canto in relatie tot de beschrijving van Kåñëa’s
spel en vermaak in Våndävana, wordt indirect en discreet aan Çrématé Rädhikä gerefereerd. Slechts rasika en
bhävuka toegewijden, die op de hoogte zijn met de conclusies van de geschriften, kunnen dit vertrouwelijke
mysterie begrijpen.
Staande de vergadering in Jaipur weerlegde Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa de argumenten en twijfels van de
tegenpartij, die door zijn presentatie tot zwijgen was gebracht. Hij stelde vast, dat de Gaudiya Vaiñëava’s zich
bevinden in de disciplinaire opvolging van Çré Madhväcärya. Ondanks zijn overwinning echter, kon de strijde nde tegenpartij niet aanvaarden, dat de Gaudiya sampraix
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däya een zuivere Vaiñëava lijn is, want de Gauòéya’s
hadden geen commentaar op de Vedänta-sütra geschreven. Toen heeft Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa het bekende Gauòéya commentaar, Çré Govinda-bhäsya, gecomponeerd. De eredienst van Çré Çré Rädhä-Govinda
nam wederom een aanvang in de tempel van Çré Govindadeva en de geldigheid van de Çré Brahma-MadhvaGauòéya sampradäya werd stevig verankerd.
Op gezag van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura
was Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa in staat zijn Çré Govinda-bhäñya te schrijven en de relatie van Gaudiya Vaiñëava’s met de Madhva sampradäya aan te tonen. Hierover
mag geen twijfel bestaan. De zege van Çréla Viçvanätha
Cakravarté Öhäkura, die hij in naam van de Gauòéya
Vaiñëava sampradäya binnenhaalde, zal met gouden letters worden gedocumenteerd in de annalen van het
Gauòéya Vaiñëavisme.
Het begrijpen van de betekenis van de käma-gäyatré
door de genade van Çrématé Rädhikä
In zijn Manträrtha-dépikä beschrijft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura een bijzonder voorval. Toen hij eens
de Çré Caitanya-caritämåta zat te lezen, kwam hij langs
een vers (Madhya-lélä 21.125), dat de betekenis van de
käma-gäyatré-mantra beschreef,
käma-gäyatré-mantra-rüpa, haya kåñëera svarüpa,
särdha-cabbiça akñara tära haya
x
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se akñara 'candra' haya, kåñëe kari' udaya,
tri-jagat kailä kämamaya
De käma-gäyatré is identiek met Çré Kåñëa. In deze koning der mantra's staan vierentwintig en een halve lettergreep en iedere lettergreep is een volle maan. Deze manenkluster heeft de maan van Çré Kåñëa laten rijzen en
heeft de drie werelden met prema overgoten.

Dit vers bevestigt, dat de käma-gäyatré is gecomponeerd
uit vierentwintig en een halve lettergreep, maar ondanks
diep nadenken kon Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura
er niet achter komen, welke lettergreep in de mantra de
halve was. Hij ploos boeken over grammatica na, de Puräëa's, de Tantra's, geschriften over toneel en retoriek
en andere grote teksten. Onder de klinkers en medeklinkers in Çré Harinämämåta-vyäkaraëa, de grammaticale methodologie van Çré Jéva Gosvämé, kon hij slechts
vijftig letters vinden. Hij bestudeerde de opbouw van
letters in teksten, zoals Mätåkänyäsa, en in de Rädhikäsahasra-näma-stotra van de Båhan-näradéya Puräëa trof
hij aan, dat Våndävaneçvaré Çrématé Rädhikä ook genoemd wordt Païcäçad-varëa-rüpiëé, iemand met een
vorm gecomponeerd uit vijftig lettergrepen. In alle literatuur, die hij bestudeerde, echter, trof hij slechts vijftig
klinkers en medeklinkers aan. Er werd niet gesproken
over een halve lettergreep.
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura begon te twijfelen. Hij vroeg zich af, of Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé in zijn geschrift misschien een vergissing had gexi

Ç RÉ C AMATKÄ RA - C AND RI KÄ
____________________________________________________________

maakt. Dit kon natuurlijk niet mogelijk zijn, want Çréla
Kaviräja is alwetend en daardoor vrij van materiële gebreken, zoals het verzeild raken in illusie of het maken
van vergissingen.
Als de stomme letter 't' (in de laatste letter van de
käma-gäyatré) als halve lettergreep zou worden beschouwd, zou Srila Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé zich
schuldig hebben gemaakt aan wanorde, want in de Çré
Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 21.126) heeft hij de
volgende beschrijving gegeven,
sakhé he! kåñëa-mukha – dvija-räja-räja
kåñëa-vapu-siàhäsane, vasi' räjya-çäsane,
kare saìge candrera samäja
dui gaëòa sucikkaëa, jini' maëi-sudarpaëa,
sei dui pürëa-candra jäni
laläöe añöamé-indu, tähäte candana-bindu,
sei eka pürëa-candra mäni
kara-nakha-cändera öhäöa, vaàñé-upara kare näöa,
tära géta muraléra täna
pada-nakha-candra-gaëa, tale kare nartana,
nüpurera dhvani yära gäna
In deze versregels beschrijft Çréla Kåñëadäsa Kaviräja
Gosvämé het gelaat van Çré Kåñëa als de eerste volle
maan; Zijn wangen als twee vollere manen; de stip sandalhout boven op Zijn voorhoofd is de vierde vollemaan;
en precies hieronder staat de maan van de achtste dag
(añöamé), met andere woorden een halve maan. Volgens
xii
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deze beschrijving is de vijfde lettergreep een halve le ttergreep. Maar als de stomme 't', de laatste letter van de
käma-gäyatré-mantra, wordt beschouwd als een halve
lettergreep, kan de vijfde lettergreep niet als zodanig
worden aangemerkt.
Çréla Viçvanätha Cakravaté Öhäkura bevond zich in
een moeilijke impasse, want hij kon de mysterieuze halve lettergreep niet ontcijferen. Hij kwam tot de slotsom,
dat hij niet in staat zou zijn de eerbiedwaardige godheid
van de mantra te bevatten, als de lettergrepen zich niet
zouden openbaren. Hij besloot, dat het beter was te
sterven, indien hij de audiëntie van de godheid van de
mantra niet kon verkrijgen. Terwijl hij dit dacht, vertrok
hij 's nachts naar de oever van Çré Rädhä-kuëòa om zijn
leven op te geven.
Nadat de tweede helft van de nacht was verstreken,
viel Çré Cakravarté Öhäkura in een lichte sluimer, terwijl
de dochter van Våñabhänu Maharaja, Çrématé Rädhikä,
voor hem verscheen. "O Viçvanätha, O Hari-vallabha,"
zei Ze liefdevol, "treur niet. Datgene, wat Çréla Kåñëadäsa Kaviräja heeft geschreven, is de absolute waarheid.
Met Mijn zegen kent hij alle innerlijke gevoelens van
Mijn hart. Twijfel niet over zijn uitspraken. De kämagäyatré is een mantra om Mijn grote geliefde en Mij te
eren en door de lettergrepen van deze mantra worden
we aan de toegewijden geopenbaard. Niemand is in staat
Ons te kennen zonder Mijn goedheid. De halve lettergreep wordt beschreven in het boek, Varëägamabhäsvat. Na het raadplegen van deze tekst kon Çré Kåxiii
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ñëadäsa Kaviräja de werkelijke identiteit van de kämayäyatré bepalen. Bestudeer dit boek en deel zijn betekenis mee voor het welzijn van alle trouwe mensen."
Toen hij deze instructie hoorde van Våñabhänunandiné Çrématé Rädhikä Zelf, stond Çréla Cakravarté
Öhäkura op en slaakte een grote zucht van verlichting,
"O Rädhä, O Rädhä!" Toen hij bij zijn positieven kwam,
ging hij over tot de uitvoering van de opdracht van Çrématé Rädhikä.
Volgens de aanwijzing van Çrématé Rädhikä wordt de
letter "-ya" voorafgaand aan "vi-" in de mantra als een
halve lettergreep beschouwd en alle andere lettergrepen
zijn hele lettergrepen, of volle manen.
Dus door de zegen van Çrématé Rädhikä raakte Çréla
Viçvanätha Cakravarté Öhäkura op de hoogte van de
diepe betekenis van de mantra. Hij kreeg een rechtreekse verschijning van zijn eerbiedwaardige godheid en in
zijn innerlijke, volmaakt spirituele lichaam (siddhadeha) was hij in staat om deel te nemen aan het eeuwige
spel en vermaakt van Kåñëa als Zijn geliefde metgezel.
Hij installeerde de murti van Çré Gokulänanda op de oever van Rädhä-kuëòa en terwijl hij zich daar had gevestigd, ervoer hij de zoetheid (mädhurya) van het eeuwige
tijdverdrijf van Çré Våndävana. Dit was de periode, waarin hij zijn Sukha-varttiné commentaar schreef op Änanda-våndävana-campüù van Çréla Kavi Karëapüra en stelde daarin,
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rädhä-parastéra-kuöéra-vartinaù
präptavya-våndävana-cakravartinaù
änanda-campü-vivåti-pravartinaù
sänto-gatir me sumahä-nivartinaù
Ik, Cakravarté, laat alle andere zaken volkomen achterwege en verlang alleen om Çré Våndävana te bereiken.
Terwijl ik in een eenvoudige hut leef op de oever van Çré
Rädhä-kuëòa, de meest verheven plaats in het spel en
vermaak van Çré Rädhä, schrijf ik dit commentaar op
Änanda-våndävana-campüù.

Çréla Cakravarté Öhäkura bracht zijn oudedag grotendeels door in een volkomen innerlijke, of halfbewuste
staat en was diep verzonken in bhajana. Zijn belangrijkste leerling, Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa, nam de verantwoording over voor het onderrichten van de geschriften.
De herbevestiging van de leer van parakéyä
Toen een lichte afname van de invloed van de zes Gosvämé’s in Çré Våndävana plaats had, ontstond er onenigheid rond de doctrines van echtelijke liefde (svakéyäväda) versus amoureuze liefde (parakéyäväda). Teneinde
misvattingen met betrekking tot svakéyäväda uit de weg
te ruimen, schreef Çréla Cakravarté Öhäkura Rägavartma-candrikä en Gopé-premämåta, die beide vol staan
met schriftuurlijk filosofische conclusies. Daarna toonde
hij aan in zijn commentaar op het vers, laghutvam atra
yat proktam in Çré Ujjvala-nélamaëi (1.21), dat de theorie
xv
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van svakéyä verkeerd was en vestigde het begrip parakéya aan de hand van schriftuurlijk bewijs en onweerlegbare argumenten. In zijn Särärtha-darçiné commentaar
op het Çrémad-Bhägavatam gaf hij een sterke onderbouwing van parakéyä-bhäva.
Toen eens bepaalde geleerden zich keerden tegen de
conclusies van Çréla Cakravarté Öhäkura over de verering
van Çré Çré Rädhä-Kåñëa in de stemming van parakéyä,
versloeg hij hen met hogere kennis en een glasheldere
redenering. Uit jaloezie besloten de geleerden hem te
vermoorden. Ze wisten, dat Çré Cakravarté in de vroege
ochtend de gewoonte had om rond Çré Våndävana te lopen, en verscholen zich in een dicht begroeid, donker
struikgewas en wachtten af, totdat hij langs kwam. Toen
zijn tegenstanders hem zagen naderen, verdween hij
plotseling en in zijn plaats verscheen een mooi, jong
meisje van Vraja, die met haar vriendinnen bloemen
plukte.
De geleerden vroegen het meisje, "Lief kind, zojuist
kwam een groot toegewijde deze kant op. Heb je gezien,
waar hij naartoe ging?" Het meisje antwoordde, dat ze
hem had gezien, maar niet wist, waar hij naartoe was
gegaan. Haar verbijsterende schoonheid, milde glimlach,
elegante bewegingen en zijdelingse blikken boeiden de
geleerden. Hun hart smolt en alle onzuiverheden in hun
hoofd verdwenen. Ze vroegen het meisje wie ze was en
ze antwoordde, "Ik ben een dienares van Çrématé Rädhikä. Ze is op dit moment in het huis van haar schoonfami-
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lie in Yävaöa en Ze heeft me hier naartoe gestuurd om
bloemen te plukken." Toen ze dit had gezegd, verdween
het meisje en in haar plaats zagen de geleerden Çréla Cakravarté Öhäkura weer. Ze vielen aan zijn voeten en baden om vergeving. Hij vergaf hen allemaal. Er hebben in
het leven van Çréla Cakravarté Öhäkura veel van dergelijk verbijsterende voorvallen plaatsgehad.
Op deze manier weerlegde Çréla Cakravarté Öhäkura
de theorie van svakéyä en vestigde de waarheid van zuivere parakéyä – een prestatie, die van groot belang is
voor de Gauòéya Vaiñëava’s.
Niet alleen beschermde Çréla Cakravarté Öhäkura de
integriteit van de Çré Gauòéya Vaiñëava dharma, maar hij
herstelde tevens zijn invloed in Çré Våndävana. Iedereen,
die deze overwinning evalueert, wordt verslagen door
verwondering over zijn ongewone intellect. Gauòéya
Vaiñëava äcäryas hebben het volgende vers gecomponeerd als lofzang op zijn buitengewone verdienste.
viçvasya nätharüpo 'sau bhakti-vartma-pradarçanät
bhakta-cakre vartitatvät cakravarty äkhyayäbhavat
Hij wordt gekend bij de naam Viçvanätha, meester van
het universum, want hij wijst op het pad van bhakti en hij
is bekend als Cakravarté, hij rond wie de kring van geleerden cirkelt, want hij verkeert altijd binnen de kring
(cakra) van zuivere toegewijden. Daarom is zijn naam
Viçvanätha Cakravarté.
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Ongeveer in 1754, op de vijfde dag van de wassende
maan in de maand Mägha (januari-februari), toen Çréla
Viçvanätha Cakravarté Öhäkura rond de honderd jaar
was, verliet hij deze materiële wereld in Våndävana, terwijl hij diep was verzonken in innerlijk bewustzijn. Zijn
samädhi staat tegenwoordig naast de tempel van Çré Çré
Rädhä-Gokulänanda in Çré Dhäma Våndävana.
De glorie en nalatenschap van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura
Door in de voetsporen te volgen van Çréla Rüpa Gosvämé componeerde Çréla Cakravarté Öhäkura een overvloed aan transcendentale literatuur over bhakti, waarmee hij in deze wereld het diepste verlangen in het hart
van Çréman Mahäprabhu inloste. Hij weerlegde tevens
foute conclusies, die waren gekant tegen het authentieke
pad van Çré Rüpa Gosvämé (rüpänuga) en wordt dientengevolge in de Gauòéya Vaiṣṇava gemeenschap geëerd
als een illustere äcärya en een gezaghebbende, zelfgerealiseerde ziel. Hij is vermaard als een groot transcende ntaal filosoof en dichter, en als een rasika toegewijde.
Een Vaiṣṇava dichter, Kåñëa däsa, heeft de volgende
regels geschreven bij de conclusie van zijn vertaling van
Mädhurya-kädambiné van Çréla Cakravarté Öhäkura.
mädhurya-kädambiné-grantha jagata kaila dhanya
cakravarté-mukhe vaktä äpani çré-kåñëa-caitanya
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Srila Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft de hele wereld gezegend door Mädhurya-kädambiné te schrijven. In
werkelijkheid heeft Çré Kåñëa Caitanya Mahäprabhu dit
werk gesproken door de mond van Çréla Cakravarté Öhäkura.

keha kahena-cakravarté çré-rüpera avatära
kaöhina ye tattva sarala karite pracära
Sommigen zeggen, dat Çréla Cakravarté Öhäkura een incarnatie is van Çréla Rüpa Gosvämé. Hij beheerst de
kunst om complexe waarheden te beschrijven op een gemakkelijk te begrijpen manier.

ohe guëa-nidhi çré-viçvanätha cakravarté
ki jäniba tomära guëa muïi müdha-mati
O oceaan van zegen, Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura. Ik ben een dwaas, dus hoe kan ik uw kwaliteiten begrijpen? (Weest u zo goed om uw transcendentale kwaliteiten in mijn hart te openbaren. Dit is mijn gebed aan
uw lotusvoeten.)

Er zijn weinig Gauòéya Vaiñëava äcäryas, die zoveel
boeken hebben geschreven als Çréla Cakravarté Öhäkura.
De volgende uitspraak met betrekking tot drie van zijn
boeken wordt tot vandaag de dag door Vaiṣṇava's aangehaald, "kiraëa-bindu-kaëä, ei tina viye vaiñëavapanä –
Na deze drie boeken op de juiste wijze te hebben begrepen, Ujjvala-nélamaëi-kiraëa, Bhakti-rasämåta-sindhu-
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bindu en Bhägavatämåta-kaëä, kan men zeggen een Vaiñëava te zijn."
Hieronder staat een lijst van zijn boeken, commentaren en gebeden, die een schat aan onvergelijkbare rij kdom bevatten van de devotionele literatuur van Gauòéya
Vaiṣṇava's.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Vraja-rīti-cintāmaṇi
Çré Camatkāra-candrikā
Çré Prema-sampuṭa (khaṇḍa-kāvyam)
Gītāvalī
Subodhinī (commentaar op Alaṅkāra-kaustubha)
Ānanda-candrikā (commentaar op Çré Ujjvalanīlamaṇi)
7) Commentaar op Çré Gopāla-tāpanī
8) Stavāmṛta-laharī, waaronder:
a) Çré Guru-tattvāṣṭakam
b) Mantra-dātṛ-gurorāṣṭakam
c) Parama-gurorāṣṭakam
d) Parātpara-gurorāṣṭakam
e) Parama-parātpara-gurorāṣṭakam
f) Çré Lokanāthāṣṭakam
g) Çré Śacīnandanāṣṭakam
h) Śrī Svarūpa-caritāmṛtam
i) Śrī Svapna-vilāsāmṛtam
j) Śrī Gopāladevāṣṭakam
k) Śrī Madana-mohanāṣṭakam
l) Śrī Govindāṣṭakam
m) Śrī Gopināthāṣṭakam
xx
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n) Śrī Gokulānandāṣṭakam
o) Svayam-bhagavattāṣṭakam
p) Śrī Rädhä-kuṇḍāṣṭakam
q) Jaganmohanāṣṭakam
r) Anurāgavallī
s) Śrī Vṛndādevyāṣṭakam
t) Śrī Rädhikä-dhyānāmṛtam
u) Śrī Rūpa-cintāmaṇiḥ
v) Śrī Nandīśvarāṣṭakam
w) Śrī Vṛndāvanāṣṭakam
x) Śrī Govardhanāṣṭakam
y) Śrī Saṅkalpa-kalpadrumaḥ
z) Śrī Nikuñja-keli-virudāvalī (virutkāvya)
aa) Surata-kathāmṛtam (āryaśatakam)
bb) Śrī Śyāma-kuṇḍāṣṭakam
9) Śrī Kåñëa-bhāvanāmṛtam Mahākāvyam
10) Bhāgavatāmṛta-kaṇā
11) Ujjvala-nīlamaṇi-kiraṇa
12) Bhakti-rasāmṛta-sindhu-bindu
13) Rāga-vartma-candrikā
14) Aiśvarya-kādambinī (niet beschikbaar)
15) Mādhurya-kādambinī
16) Commentaar op Bhakti-rasāmṛta-sindhu
17) Commentaar op Ānanda-Våndävana-campū
18) Commentaar op Dāna-keli-kaumudī
19) Commentaar op Śrī Lalita-mādhava-nāṭaka
20) Commentaar op Śrī Caitanya-caritāmṛta (incompleet)
21) Commentaar op Śrī Brahma-saṁhitā
22) Sārārtha-varṣiṇī commentaar op Śrīmad Bhagavad-gītā
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23) Sārārtha-darśinī commentaar op Śrīmad-Bhāgavatam
Mijn hooggeëerde Çré Gurudeva, äcärya-keçaré añöottaraçata Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja, is de hoeder van de Çré Gauòéya sampradäya en de
stichter-äcärya van de Çré Gaudiya Vedänta Samiti en
van de Gauòéya maöhas gevestigd onder zijn auspiciën.
Hij publiceerde behalve zijn eigen boeken de boeken
van Çréla Bhaktivinoda Öhäkura en andere, voorgaande
äcäryas in het Bengaals. Vandaag de dag worden door
zijn hartgrondige verlangen, zijn geestdriftige zegeningen en zijn grondeloze genade boeken gedrukt in het
Hindi, de nationale taal van India, zoals de volgende,
Jaiva-dharma, Śrī Caitanya-çikñämåta, Śrī Caitanya Mahäprabhu ki Çikñä, Śrī Çikñäñöaka, Bhakti-rasämåtasindhu-bindu, Ujjvala-nélamaëi-kiraëa, Bhägavatämåtakaëä, Śrī Géta-govinda, Bhajana-rahasya, Gauòéya-gétiguccha, Çrémad Bhagavad-géta, Śrī Veëú-géta, Bhaktitattva-viveka, Vaiñëava-siddhänta-mälä, Śrī Brahmasaàhitä,
Räga-vartma-candrikä,
Śrī
Båhadbhägavatämåtam, Gauḍīya-kaëöhahära en Śrī Premasamputaù. Geleidelijk aan zullen ook andere boeken
worden uitgegeven.
Srila Viçvanätha Cakravarté Öhäkura componeerde dit
boek in het Sanskriet en veel uitgaven zijn sindsdien ui tgebracht in het Bengaals. Hiervan is degene, die is vertaald en uitgebracht door Śrī Hari-bhakta däsa van Çré
Dhäma Våndävana vooral vol transcendentale stemminxxii
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gen, en de taal, waarin het is geschreven, is gemakkelijk
te begrijpen. Deze vertaling uit het Hindi is gebaseerd
op de uitgave van Çré Hari-bhakti däsa.
Ik vertrouw erop, dat rasika en bhävuka sādhakas en
sādhakas op het pad van rägänuga-bhakti, die graag vraja-rasa willen proeven, grote eerbied voor dit boek he bben. De getrouwe lezers, die dit boek bestuderen, zullen
in staat zijn om de prema-dharma van Çré Caitanya Mahäprabhu binnen te gaan, de eeuwige, transcendentale
religie van zuiver bovenzinnelijke, liefdevolle dienst aan
Śrī Kåñëa.
Moge mijn meest eerbiedwaardige Çréla Gurupädapadma, de belichaming van het mededogen van de Allerhoogste, zijn overvloedige genade over me heenstorten. Op die manier word ik in toenemende mate gekwalificeerd om met mijn dienst zijn diepste wens te vervullen. Dit is mijn nederige gebed aan zijn lotusvoeten, die
prema kunnen verlenen.
Vanwege de snelheid, waarbij de druk van deze eerste
uitgave tot stand is gekomen, kunnen er enkele kleine
foutjes zijn binnengeslopen. We vragen de getrouwe lezers om ons van zulke fouten op de hoogte te stellen,
zodat we ze bij de volgende druk kunnen corrigeren.
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Aspirant voor een klein beetje genade van Çré Hari, Guru
en de Vaiṣṇava's,
nederig en onbeduidend,
Tridaëòibhikñu Çré Bhaktivedänta Näräyaëa
Çré Mokñadä Ekädaçé, 11 december 2005
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nitya-lélä-praviñöa oà viñëupäda
ÇRÉ ÇRÉMAD
BHAKTIVEDÄNTA N ÄRÄYAËA G OSVÄMÉ M AHÄRÄJA

nitya-lélä-praviñöa oà viñëupäda
ÇRÉ ÇRÉMAD
BHAKTIVEDÄNTA V ÄMANA G OSVÄMÉ M AHÄRÄJA

nitya-lélä-praviñöa oà viñëupäda
ÇRÉ ÇRÉMAD
A.C. BHAKTIVEDÄNTA S VÄMÉ M AHÄRÄJA

nitya-lélä-praviñöa oà viñëupäda
ÇRÉ ÇRÉMAD
BHAKTI PRAJÏÄNA KEÇAVA GOSVÄMÉ M AHÄRÄJA

çré çré kåñëa-caitanya-candräya nämaù

(Heilzame aanroeping)
yat-käruëyaà çuci-rasa-camatkära-väräà nidhéàs tän
nåbhyo rädhä-girivara-bhåtoù sparçayet tarñayen naù
teñäm ekaà påñatam aciräl labdhum äçäkñi-dänaiù
so' vyaë måtyor daçana-vitateù kåñëa-caitanya-rüpaù
Çré Kåñëa Caitanya Mahäprabhu de Allerhoogste Zelf.
Moge Zijn genadevolle blik ons beschermen tegen overtredingen gelijkend een rij dodelijke slagtanden en mag
Hij ons de hoop geven op een druppel uit de verbazingwekkende oceaan van ujjvala-rasa, de goddelijk amoureuze nectar van zuivere liefde.
Door de genade van Çré Caitanya Mahäprabhu zijn mensen in staat de wonderbaarlijke en oneindige oceaan van
unnata-ujjvala-rasa aan te raken, de meest verheven nectar van het amoureuze spel en vermaak van Çré Çré Rädhä-Girivaradhäré, en door Zijn genade dorsten ze ook
naar de smaak van deze rasa. Zoals iemand, die is uitgedroogd door dorst, gretig hunkert naar water, zo hunkert
iemand, die de genade van Çré Caitanya Mahäprabhu
heeft gekregen, gretig naar het horen vertellen over dat
spel vol unnata-ujjvala-rasa van Çré Çré Rädhä-Kåñëa.
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Ontmoeting met Çré Kåñëa in de doos
mätäù prätaù kim iha kuruñe nahyate peöikeyam
yatnäd asyäà kim iha nihitaà kià tavänena süno!
jïätavyena praëäyi-sakhibhiùkhela gehäd bahis tvaà
jijïäsä me bhavati mahité brühi no cen na yämi (1)

O

P EEN VROEGE OCHTEND WAS ÇRÉ YAçoda, de koningin van Vraja, druk bezig met

het inpakken van kleding en verscheidene
sierraden in een doos. Op dat moment kwam Çré Kåñëa
binnen en vroeg haar, "Moeder, wat doet u zo vroeg in
de ochtend?"
"Mijn lieve zoon," antwoordde Yaçodä, "ik pak een
doos in."

1

Ç RÉ C AMATKÄ RA - C AND RI KÄ
____________________________________________________________

"En wat stopt u dan zo zorgvuldig in die doos?" vroeg
Hij.
"Dat hoef je niet te weten," zei ze tegen Hem. "Ga
fijn buiten spelen met Je dierbare vriendjes."
"Maar moeder," drong Çré Kåñëa aan, "Ik wil het echt
weten. Vertel het Me alstublieft. Ik ga niet buiten spelen, totdat u het vertelt." (1)
asyäà candana-candra-paìkajarajaù-kasturikä-kuëkumädyaìgänäm anulepanärtham atha
tan nepathya-hetos tathä
käïcé-kuëòala-kaëkaëädyanupamaà viaduryya-muktäharidratnädy-ambara-jätam apy atimahän
arghyaà kramäd varttate (2)
"Mijn lieve kind," legde Yaçoda uit, "in deze doos stop
ik sandalhout, kamfer, lotuspollen, muskus en kurkuma
voor de ledematen. Ik doe er ook gordels, oorbellen,
armbanden en onvergelijkbare sierraden in met lazuli,
parels, smaragden en andere kostbare edelstenen en
prachtige, waardevolle kleding." (2)
atredaà nidadhäsi kià mama
kåte rämasya vä nandana!
brümas tväm avadhehi yä tu
bhavatoù hetuù kåtä peöikä
sä 'nyä 'to 'pi båhaty anarghyamaëi-bhäg evaà balasyäparä

2

tat kasmiàçcana te janany urur
iyän sneho yato yäsyati (3)
"Moeder, is alles in deze doos voor Mij," vroeg Çré Kåñëa, "of is het voor Mijn broer Balaräma?"
"Luister, mijn kind, dan zal ik het Je vertellen. Er is
een andere doos met zelfs veel mooiere kleding en kos tbare sierraden voor Jou. Die doos is veel groter dan deze
en ik heb voor Balaräma een zelfde doos ingepakt."
"Maar Moeder, als u deze doos niet voor Mijn oudere
broer of voor Mij inpakt, voor wie is hij dan wel bedoeld? Wie anders geniet het voorrecht van uw liefde en
genegenheid?" (3)
asmat-puëya-tapaù phalena vidhinä
datto 'si mahyaà yathä
mat-präëävana-hetave vrajapurälaìkära süno tathä
kanyä käcid ihästi man-nayanayoù
karpüra-varttiùparä
tasyä ambara-maëòanädi-dhåtaye
seyaà kåtä peöikä (4)
"O zoon, O sierraad van Vraja," zei Çré Yaçoda, "Jij bent
de behoeder van ons leven. De Voorzienigheid heeft Jou
aan ons gegeven als gevolg van een paar deugden, of een
paar sobere daden, die we hebben uitgevoerd. Zo woont
hier in Gokula ook een jong meisje, die ons dicht aan het
hart ligt. Ze lijkt op onvergelijkbare kamferbalsem, die
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brandende en vermoeide ogen verzacht. Voor Haar stop
ik deze doos vol met kleding en sierraden." (4)
kä 'sau kasya kutastaräà janani!
vä tasyäm atisnihyasi
kvä 'ste tad vada sarvam eva
çåëu bho yä me sakhé kérttidä
tasyäù kukñi-khaner anarghyam
atulaà mäëikyam etat svabhävécébhir våñabhänum ujjvalayate
mürttaà tadéyaà tapaù (5)
"Moeder, wie is dat meisje? Wiens dochter is Ze? Waar
woont Ze? Waarom geef je Haar zoveel liefde en genegenheid? Wilt u Me alstublieft alles vertellen?"
"Luister, mijn kind, ik heb een vriendin genaamd Kértidä en dit onbetaalbare en ongeëvenaarde juweel van
een jong meisje manifesteerde zich in haar baarmoeder.
De vader van dit meisje is Våñabhänu Mahäräja, koning
der koeherders, en Zij is zowaar het verpersoonlijkte
resultaat van de soberheden, die Ze heeft uitgevoerd.
Haar uitstraling verlicht zelfs de zon (bhänu) in de
warmste maand Jeñöha (die volgens de vedische kalender
in het astrologische teken van de Stier (våña) verschijnt).
Dit meisje manifesteert dus overal de roem van Haar
vader." (5)
saundaryäëi suçélatä guru-kule
bhaktis trapä-çälitä
säralyaà vinayitvam ity adhidharaà
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ye brahma-såñöä guëäù
te yatraiva mahatvam äpur atha
me snehas tu naisargukaù
sä rädhety atha gätram utpulakitaà
kåñëo 'àçukenäpy ädhät (6)
"Lieve jongen, Çré Brahmä heeft talloze verheven vrouwelijke kwaliteiten in deze wereld gecreëerd, zoals extreme schoonheid, natuurlijke lieftalligheid, dienstbaarheid aan ouderen, verlegenheid, eenvoud en besche idenheid. Doorgaans wordt iemand groot door het bereiken van zulke nobele kwaliteiten, maar deze kwaliteiten
hebben zelf hun grandeur verkregen door hun toevlucht
tot dit meisje te nemen. Dit is de wonderbaarlijke waarheid en daarom heb ik van nature genegenheid voor
Haar. Haar naam is Rädhä."
Toen Çré Yaçoda de kwaliteiten van Çré Rädhä loofde
en Haar naam uitsprak, veroorzaakte de onmetelijke
vreugde van Çré Kåñëa, dat Zijn lichaamshaar overeind
ging staan, maar Hij wist dit symptoom van extase met
Zijn kleding te verhullen. (6)
sä patyuù sadane 'sti samprati patiç cäsyä ihaivägato
goñöhendreëa samaà svagaihika-kåti-vyäsaìga-hetor bahiù
äste saàsadi yarhi vékñit um ayaà mäm eñyati prétito
vakñyämy enam imäà vahan nija-gåhaà täà präpayan yäsyäti (7)

Çré Yaçoda vervolgde, "Deze jongedame is gehuwd met
Abhimanyu. Op dit moment bevindt Ze Zich in het huis
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van Haar echtgenoot, maar Abhimanyu is hier naartoe
gekomen. Hij staat juist buiten in de vergaderzaal en
vraagt advies over civiele kwesties aan Çré Nandaräya,
Koning der weidegronden. Wanneer hij binnenskamers
komt om me te begroeten, zal ik genegen zeggen,
'Abhimanyu, neem deze doos mee naar huis en geef hem
aan Rädhä'." (7)
aträntare nikaöam ägatayä lavaìgavallyä drutaà nija-gade çåëu goñöha-räjïi!
ähüta-pürvam iha yat tad idaà suvarëakära-dvayaà kalaya raìgaëa-öaìgaëäkhyam (8)
Op dat moment kwam de bediende, Lavaìgalatä, gehaast binnen en gaf de volgende boodschap aan Vrajeçvaré Çré Yaçoda, "O, Koningin der weidegronden, de
twee goudsmeden, Raìgaëa en Öaìgaëa, die u hebt geordonneerd, zijn gearriveerd." (8)
çrutvaitadä 'tta måd uväca tato vrajeçä
kåñëasya kuëòala-kiréöa-padäìgadädi
nirmäpayanty acirato bahiremi yävat
tvä peöikäà naya gåhäntarito dhaniñöhe (9)
Çré Vrajeçvaré was blij dit te horen en zei tegen Dhaniñ öhä, "Ik ga even weg om oorbellen, kronen, armbanden
en andere sierraden voor Kåñëa te laten maken. Ik ben
zo weer terug. Jij moet goed de wacht houden bij deze
doos, totdat ik ben teruggekomen." (9)
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ity uktväsyäà gatäyäà subala-mukhasuhåt-svägateñvätta-modas
taiù säkaà mantrayitvä kim api
rahasi täà peöikäm udghaöaya
niñkäçyätaù samastaà maëi-vasanakulädy-arpayitvä dhaniñöhäpäëau tasyäà praviçya svayam atha
sakhibhir mudrayäm äsa täà saù (10)
Nadat Vrajeçvaré Çré Yaçoda naar de goudsmeden was
vertrokken, kwamen Subala en een paar andere boezemvrienden van Çré Kåñëa binnen. Çré Kåñëa was dolblij
om hen te zien. Nadat ze even hadden gepraat, brachten
Hij en Zijn vrienden de doos naar een veilige plek. Daar
maakten ze hem open, haalden de juwelen, de decoraties
en kledingstukken eruit en gaven alles aan Dhaniñöhä.
Daarna klom Çré Kåñëa in de doos en sloot het deksel
met hulp van Zijn vrienden. (10)
dvi-tri-kñaëoparamataù praëamantam etya
taträbhimanyum abhivékñya puro yaçodä
påñövä çamäha çåëu bho bhavato gåhiëyä
hetoù kåtadya maëi-maëòana peöikeyam (11)
Niet lang daarna keerde Çré Vrajeçvaré terug en kwam
Abhimanyu binnen, die haar zijn eerbied betoonde. Ze
informeerde naar zijn gezondheid en welzijn en zei toen,
"Abhinanyu, ik heb deze doos klaargemaakt. Hij zit vol
ornamenten bezet met juwelen en hij is voor je vrouw."
(11)

7

Ç RÉ C AMATKÄ RA - C AND RI KÄ
____________________________________________________________

asyäm anarghya-maëi-käïcana-däma-väsaù
kastürikädy-atimanoharam asti vastu
nänyatra viçvasimi tena vahaàs tvam eva
gatvä gåhaà nibhåtam arpaya rädhikäyai (12)
"Deze doos zit vol betoverende voorwerpen, zoals kos tbare juwelen, gouden halskettingen, prachtige kleding en
muskus. Je moet dit meenemen naar huis en persoonlijk
bij Çré Rädhikä in Haar privêvertrek afleveren. Dit vertrouw ik niemand anders toe dan jou alleen." (12)
sandeñöavyam idaà mad-akñi-sukhade çré-kérttidä-kérttide
rädhe preçita-peöikäntara-gatenätyujjvalaà jyotiñä
tvad-gätrocita-maëòanena nitaräà tvad-vallabhena sphuöaà
tvaà çåìgäravaté sadä bhäva ciraïjéveti saubhägyataù (13)

"Je moet Haar ook deze boodschap van mij geven, 'O
Madakñi-sukhadä (Jij die mijn ogen streelt), O Kértidäkértidä (Jij die bijdraagt aan de roem van Jouw moeder
Kértidä)! O Rädhä, ik stuur Je deze schitterende doos
met ornamenten [Çré Çyämasundara], die Je zeer dierbaar zullen zijn. Deze accessoires zullen J e goed staan.
Opdat Je hiermee altijd gekleed mag gaan? 2 [met andere
woorden, verzonken zijn in ujjvala-rasa]. Opdat Je groot

2
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Het woord, dat hier wordt gebruikt, is çåìgäravaté, dat zowel kan
betekenen 'gekleed' zijn als 'verliefd' zijn. De woorden binnen
vierkante haakjes zijn toegevoegd door Çré Çrémad Bhaktivedänta
Näräyaëa Gosvämé Mahäräja..

geluk mag vinden en voor altijd mag blijven leven'."
(13)
çrutvaitat tvaritaà vrajeçvaré!
yathaiväjïä taveti bruvan
dhåtvä mürdhäni peöikäà svabhavanaà prétyä 'bhimanyur yadä
gantuà prakramate sma tarhy
abhisaran kåñëas tam äruhya tadbhäryäà hanta! nija-priäà smitam
adhät svaà kautukäbdhau kiran (14)
"O Koningin van Vraja, ik zal uw opdracht uitvoeren
zonder verder vragen te stellen," antwoordde Abhimanyu. Hij tilde de doos onmiddellijk op en zette hem op
zijn hoofd. Vol vreugde vertrok hij huiswaarts.
Bovenop het hoofd van Abhimanyu werd Śrī Kåñëa
ondergedompeld in een oceaan van ondeugende speelsheid. Hij lachte zachtjes en teder in Zichzelf, terwijl Hij
werd afgevoerd naar een ontmoetingsplaats met Zijn
geliefde, Çré Rädhikä – Abhimanyu's eigen vrouw. (14)
gopaù so 'pi mudä hådäha tad ahaà
dhanyaù kåtärtho 'smi yan
maïjüñäntar ihästi käïçanamaëi-räçér mahädurlabhaùbhäräd
eva mayänuméyata itaù
kréëämi koöir gaväà
yad govardhana-mallavan mama
gåhe lakñmér bhavitré parä (15)
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De gopa Abhimanyu dacht, "Vandaag ben ik gezegend
en heb ik succes. Uit het gewicht van deze doos leid ik
af, dat hij vol moet zitten met uitermate zeldzame juwelen. Ik ga ze gebruiken om duizenden koeien te kopen
en dan word ik even rijk als Govardhana Malla. Ons huis
wordt de residentie van Lakhñmé, Oppergodin van het
fortuin." (15)
goñöhädhéça-puräd vrajan sva-nélayäbhyäsävadhi-sthänam
apy ärohat pulakollasat-tanur atipréti-plutäkñi-dvayaù
tädåg bhära-çirä api kñaëam api glänià sa naivänvabhüt
pürëänanda-ghanaà vahan katham aho jänätu vartmaçramam (16)

Terwijl hij dit dacht, begon Abhimanyu zijn voettocht
vanuit Nandagräma, de woonplaats van Çré Nanda Mahäräja, de Koning der weidegronden. Hij liep in extase
naar huis. Zijn hele lichaam voelde gelukkig aan en er
stroomden tranen over zijn wangen van intense vreugde.
Hoewel hij een aanzienlijk grote last op zijn hoofd
droeg, voelde hij zich niet vermoeider, dan wanneer hij
hem slechts een moment had opgetild. Hoe kan men een
moment de last ervaren van een object, dat schittert met
een dergelijk volkomen genoegen? (16)
gatvä puraà sva-jananéà jaöiläm uväca
mätaù! çubha-kñaëata eva gåhäd agaccham
paçyädya käïcana-maëé-vasanädi-pürëa
labdhä 'tibhägya-bharataù kila peöikeyam (17)
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Zodra Abhimanyu thuiskwam, vertelde hij zijn moeder,
Jaöilä, "Moeder, ik ben vandaag op een gunstig moment
van huis gegaan. Kijk eens! Door een of ander geluk
kreeg ik deze doos met goud, juwelen en andere kos tbaarheden." (17)
datvä svayaà vrajapayaiva tava snuñäyai
çåìgära-hetava ihäpratima-prasädam
kurväëayä sapadi täà pratipädyam ekaà
proce ca tat kalaya säpi çåëotv adüre (18)
"Uit haar onvergelijkbare goedheid heeft Çré Vrajeçvaré
persoonlijk dit geschenk gestuurd alleen om uw schoondochter te kleden. Ze componeerde ook een gedicht en
zei tegen me, 'Luister alsjeblieft naar dit gedicht en herhaal het dan voor Çré Rädhä'." (18)
sandeñöavyam idaà mad-akñi-sukhade çré-kérttidä-kérttide
rädhe preñita-peöikäntara-gatenätyujjvala-jyotiñä
tvad-gätrocita-maëòanena nitaräà tvad-vallabhena sphuöaà
tvaà çåìgäravaté sadä bhäva ciraïjéveti saubhägyataù (19)

"'O mijn oogappel! O Jij, die bijdraagt aan de faam van
Jouw moeder Kértidä! O Rädhä, Rädhä ik heb Je deze
doos gestuurd met het meest schitterende ornament erin.
Dit sierraad zal Je zeker koesteren. Het is volkomen geschikt voor Jouw lichaam. Opdat het Je altijd mag sieren. Opdat het grote geluk Je mag bereiken en Je voor
altijd mag blijven leven.'" (19)
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hådäha tuñöä jaétlätibhadram
abhüd idaà sämpratam eva diñöyä
vadhür bhaviñyaty ati-suprasannä
putre 'tra me labdhä nijopakärä (20)
Jaöilä voelde zich door deze zegeningen zeer verheugd
en dacht, "Door goed geluk hebben we vandaag een
gunstige dag. Onze schoondochter zal buitengewoon zijn
ingenomen met Abhimanyu, wanneer Ze dit geschenk
ontvangt." (20)
smitvä 'tha sä spañöam uväca süno!
snuñä tathähaà bhavataù svasä vä
na pärayiñyaty atibhäram etad
itaù samutthäpayituà kadäpi (21)
Jaöilä glimlachte en zei hardop, "O zoon, jouw vrouw,
noch jouw zuster, of ik, kunnen deze loodzware doos
optillen." (21)
naïjuñikäà tattvam ito gåhétvä
çayyä-gåhäntar-våñabhänu-putryäù
vedyäm nidhäyaihi yathodghaöaya
semäà priyäà maëòanam äçu paçyet (22)
"Je zal hem zelf naar het slaapvertrek van Våñabhänukumäré moeten brengen. Ze kan hem onmiddellijk openen en deze schitterende ornamenten en accessoires
aanschouwen." (22)
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aträntare sahacaréñv atiharñiëéñu
rädhä rahasya-mälä-dhér lalitäm uväca
adyäli! väma-kuca-dor-nayanoru-cäru
kià spandate mama vadety atha sä jagäda
manye manoharam ihästi maëéndra-bhüñäjataà svayaà vraja-payä hy ata eva dattam
tat-präpti-rüpa-çubha-sücaka eva rädhe!
spando 'tisaubhaga-bharävadhi-hetur eñaù (24)
Abhimanyu bezorgde de doos op het slaapvertrek van
Çré Rädhä en vertrok weer. De vriendinnen van Çré Rädhä begonnen ongeëvenaard plezier te ervaren. Çré Rädhä, de belichaming van zuiverheid en intelligentie, vroeg
in vertrouwen aan Lalitä, "Mijn vriendin, hoe komt het,
dat Mijn linker borst, linker arm, linker oog en linker dij
vandaag van plezier trillen? Gezien tijd en plaats zouden
zulke gunstige tekenen onwaarschijnlijk moeten zijn.
Kun je Me dit alsjeblieft uitleggen?"
Lalitä antwoordde, " Çré Rädhä, het ziet ernaar uit, dat
zich in deze doos een ornament bevindt, dat is gemaakt
van de meest kostbare juwelen [met andere woorden, Çré
Kåñëa, die Zich kleedt in sierraden van edelstenen], 3 dat
uiteindelijk door Śrī Vrajeçvaré zelf werd gestuurd. Mijn
beste vriendin, Je linker zijde en al Je ledematen trillen

3

De tekst tussen vierkante haaktjes is toegevoegd door Śrī Çrémad
Bhaktivedänta Nārāyaṇa Gosvämé Mahäräja.
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als gunstige voortekenen, dat Je dit ornament gaat krijgen, het absolute uiterste van alle geluk." (23-24)
dåñövaiva man-manasi kaïcana bhävan eñä
maïjüñikaiva lalite! vitanoti bäòham
udghäöayämi tad imäm adhuraiva vékñe
saubhägya-daà kim iha bhüñaëa-ratnam asti (25)
Śrī Rädhä antwoordde, "O, Lalitä, door slechts naar deze doos te kijken welt een onbeschrijflijk ontdeugende
speelsheid in Me op. Open hem snel en laten we kijken
naar de schat aan sierraden bezet met edelstenen." (25)
itthaà sakhéñu sakaläsu tadotsukäsu
täà peöikäm abhita eva samästitäsu
drañöuà gatäsu nibiòatvam atha svayaà sä
dämäny udasya rabhasäd udaghäöayat täm (26)
De sakhés van Śrī Rädhä hunkerden ernaar de geheime
inhoud van de doos te aanschouwen en kwamen er allemaal omheen staan. Śrī Rädhä deed al Haar sierraden af
en maakte daarna de doos snel open. (26)
yävat kim etad iti tä ahaheti hocur
yävad bhåçaà jahasur eva sva-hasta-tälam
jävat trapä sahacaré pratibhodham äpa
yävat pramoda-laharé-çatam ullaläsa (27)
yävan nirävaraëam aìgam anaìga-nakro
jagräsa yävad atisambhramam äpa puñöim
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tat-pürvam eva sahasä tataù utthitaù sa
sarväù kalä-nidhir aho yugapac cucumba (28)
Toen Śrī Rädhä het deksel eraf haalde, barstten Haar
vriendinnen uit in een lachbui en klapten in hun handen.
"Aaah! Wat is dit nou?" riepen ze uit. Op dat moment
werd de metgezel van Śrī Rädhikä, genaamd verlegenheid, wakker en honderden golven van vreugde liepen
over Haar ledematen. De krokodilachtige Cupido greep
het lichaam van Rädhikä zonder sierraden en Zij raakte
van verlegenheid onthutst. Vreemd genoeg was Kalänidhi Śrī Kåñëa, Bron van alle kunstvormen, een moment
eerder uit de doos gesprongen en had tegelijkertijd op
het gezicht van ieder meisje een kus gedrukt. (27-28)
dhanyaà bhüñaëa-vastu te gåha-patir dhanyo yadänétavän
dhanyä goñöha-maheçvaré sakhé! yayä snehäd idaà preñitam
tvaà çåìgäravati bhaveti ca puna dhanyaiva sandeça-väg
dhanyaà geham idaà yad etya nibhåtaà maïjüñikä khelati
(29)

Lalitä zei tegen Śrī Rädhä, "Sakhé, dit 'sierraad en kleed'
is uitermate glorieus. Jouw echtgenoot, die het hier naartoe bracht, is glorieus. Het huis, waar deze doos naartoe
is gekomen om dit spel en vermaak uit te voeren, is gl orieus. Goñöha-maheçvaré Śrī Yaśodā, die dit met zoveel
liefde en genegenheid heeft opgestuurd, is glorieus. En
haar boodschap, 'O Rädhe, moge Jij altijd gekleed gaan
met dit sierraad, dat ik heb gestuurd', is ook glorieus."
(29)
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goñöheça nidideça te bahutara-snehät tatas te patiù
çvaçrür äli tad anvatéva rabhasäd datvaiva maïjüñikäm
tvaà çåìgäravaté bhavet ayi guru-trayyä vacaù-pälanaà
gändharvve! kuru sarvatheti lalitä-väëyätha sä tatrape
(30)
Lalitä vervolgde, "O sakhé, Goñöheçvaré Śrī Yaśodā heeft
Je met genegenheid gezegd, 'Moge Je door dit geschenk
prachtig worden versierd'. Bovendien hebben Jouw
echtgenoot en schoonmoeder ermee ingestemd. Gändharvikä, Je dient daarom volkomen te gehoorzamen aan
de opdracht van deze drie gezagdragers." Toen Śrī Rädhä Lalitä's woorden hoorde, werd Ze overweldigd door
verlegenheid. (30)
maïjüñikäntar iha me bahu-ratna-bhüñä
äsan svayaà vraja-payä sakhī! yä vitérëäù
saàrakñya täù kvacana dhürtta iha praviñöaç
caurä 'yam asti tad idaà vada bho mad-äryäm (31)
Śrī Rädhä antwoordde, "Vriendin, natuurlijk heeft Śrī
Vrajeçvaré een verzameling sierraden met juwelen voor
Mij in deze doos gestopt. Maar een uitgekookte dief
heeft ze gestolen en ze ergens verstopt en is toen Zelf in
de doos gekropen. Ga snel Mijn schoonmoeder vertellen, wat er is gebeurd." (31)
rädhäbhisärinn abhimanyu-vähana!
kñitià saté-çünyatamäà cikérño!
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prayaccha ratnäbharaëäni çighraà
no ced ihäryäm aham änayämi (32)
Lalitä zei tegen Çré Kåñëa, "O Jij, die graag Çré Rädhä
wilt ontmoeten. O Jij, die Abhimanyu als drager gebruikte. Door op het hoofd van Abhimanyu te rijden
met het verlangen zijn eigen vrouw, Rädhä, te ontmoeten, heb Je Jouw gretigheid getoond, waarmee Jij de
aarde van alle kuise vrouwen hebt ontvreemd. Geef al
die juwelen snel terug, anders roep ik de edele Jaöilä erbij." (32)
dhürttä sakhé te lalite! svakåtye
dakñävahitthäm adhunä lalambe
mäm änayat preñya patià baläd yä
maïjüñikäntaù kutukäd vasantam (33)
"Luister, Lalitä," antwoordde Çré Kåñëa, "die vriendin
van jou, Çré Rädhä, weet precies hoe Ze Haar zin kan
krijgen. Ik ben louter uit nieuwsgierigheid in deze doos
gevallen en toen heeft Zij Haar echtgenoot gestuurd om
Mij hier onder dwang naartoe te brengen, maar nu verbergt Ze de waarheid voor jullie allemaal." (33)
maïjüñäyäù saurabhaà vékña tasyä
vastüdasya präpayaàs täà dhaniñöhäm
tatra prétyä präviçaà svaà sugandhékarttuà daiväd änayan mäà patis te (34)
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Çré Kåñëa wendde Zich toen tot Çré Rädhikä en zei, "O
Rädhä, Ik heb alles uit de doos gehaald en aan Dhaniñ öhä gegeven, zodat zij het met liefde naar Jou kon sturen.
Toen ben Ik in de doos geklommen om van de geur te
genieten en Mijn lichaam even aromatisch te laten worden. Maar juist op dat moment kwam onverwacht Jouw
echtgenoot eraan en bracht de doos hier naartoe met Mij
erin!" (34)
nyäyaà sakhyo nau kurudhvaà yad asyä
doñaù syäc ced astu daëòyä mameyam
no ced yuñmad-dor-bhujäìgogra-päçair
baddhaù sthäsyämy atratämäàs tri-rätram (35)
Toen zei Kåñëa tegen de meisjes, "Sakhés, beoordelen
jullie deze zaak en geven jullie de uitspraak. Indien Çré
Rädhikä schuldig is, zal Ik Haar straffen. Indien Ik ec hter schuldig ben, zal Ik hier drie verschrikkelijke nachten
doorbrengen gevangen in de ferme greep van jullie slangenarmen." (35)
yasyaivaà vibhavena tan-nāmayuva-dvandvaà sphurad yauvanaà
sakhyäly-akñi-cakorikäù çara-tatià
kämorasäù svädanäm
dhyänaà bhakta-tatiù sadä kavikulaà svéyä viciträ giraù
kérttià kñmä bhuvaneñu sädhu
saphalé-cakre numas tat-param (36)

18

We eerbiedigen dat eeuwig jeugdige paar van Vraja, Çré
Çré Rädhä-Kåñëa, dat voortdurend in speels vermaak is
verzonken. Door Hun Beider majestueuze invloed hebben de sakhés het verlangen van hun cakora-ogen vervuld; heeft Cupido zijn pijlen geheel succesvol gemaakt;
hebben de toegewijden het volkomen resultaat van hun
meditatie bereikt; heeft rasa het plezier compleet gemaakt; hebben de dichters hun verbijsterende verzen
geperfectioneerd; en zijn de faam en glorie van dit aardse Våndävana door alle veertien werelden verspreid geraakt. (36)
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Ontmoeting met Çré Kåñëa
vermomd als Abhimanyu
prätaù pataìga-tanayä manayä padavyä
snänäya yäti kim iyaà våñabhänu-putré
ity äkulaiva kuöilä vraja-räja-veçma
kåñëaà vilokitum agän miñato 'timandä (1)

D

E JONGE DOCHTER VAN VÅÑABHÄNU

Mahäräja, Çré Rädhä, deed eens de gelofte
om regelmatig en vroeg in de ochtend te baden in de Yamunä Rivier. Hierdoor kreeg de minder
intelligente Kuöilä argwaan, want het was de maand
Mägha, de koudste periode van de winter.
Toen Çré Rädhä op een ochtend naar de rivier was vertrokken, werd Kuöilä nieuwsgierig en wilde weten, wat
21
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Ze werkelijk ging doen. Kuöilä verzon een smoes om
naar het huis te gaan van Nanda Maharaja, Koning van
Vraja, want ze wilde wel eens weten, of Çré Rädhä eigenlijk het pad had genomen, dat naar de Yamunä liep, en
ze wilde weten, of Çré Kåñëa thuis was of niet. In haar
hart wilde ze ook Kåñëa graag zien. Dus Kuöilä ging op
pad naar de residentie van de koning van Vraja. (1)
snätuà sa cäpi nijamätur anujïayaiva
tad yämunaà taöam agäditi samvidänä
gantuà tadéya pada-lakñmadiç aicchad eñä
tatraiva yatra sa tayä suvilälasäti (2)
Kuöilä hoorde daar van een paar dienaren, dat Kåñëa's
moeder, Yaçodä, Hem had weggestuurd om in de rivier
te gaan baden. Haar verdenking nam toe en ze vertrok,
terwijl ze Zijn unieke voetafdrukken naar de rivier volgde. Kuöilä wilde naar de plek gaan, waar Çré Kåñëa Zich
kostelijk amuseerde met Çré Rädhä. (2)
aträntare sahacaré tulasé praviçya
kuïjaà vilokya lalitädi-sakhé-sametäm
rädhäà priyeëa saha häsa-viläs-lélälävaëya-majjita-hådaà mumude 'vadac ca (3)
Tulasé, een van de dierbare dienaressen van Śrī Rädhä,
merkte, dat Kuöilä de kuïja naderde. Tulasé ging die kuija binnen en trof Çré Rädhä aan omringd door Lalitä en
de andere sakhés. Ze waren allemaal diep verzonken in
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het betoverende plezier en vermaak met hun geliefde.
Tulasé liep over van bodemloos geluk en zei, (3)
bho bhoù prasüna-dhanuño januño 'tibhägyavikhyäpanäya yad imaà mahamätanudhve!
tat sämprataà çåëuta sämpratam enam eva
drañöuà vrajällaghutaraà kuöilä sameti (4)
"O gopés, luister. Jullie viering van dit betoverende festival hier vandaag heeft de geboorte van Kämadeva, de
God van verliefdheid, eindeloos succesvol gemaakt.
Niettemin is er iets, dat jullie moeten weten. Kuöilä komt
vanuit Vraja hier naartoe om een glimp van jullie heerlijke feest op te vangen. Ze kan ieder moment hier zijn."
(4)
sä kva kva hanta! kathayeti saçaìka-netraà
pratyäçam älibhir iyaà nijagäda påñöä
saööékaräöavim asau samayä vyaloki
tarhy eva samprati tu vo 'ntikam apy upägät (5)
Toen de sakés dit hoorden, keken ze hier en daar rond
met ogen vol angst en riepen, "Oh, nee! Waar is ze, T ulasé? Vertel het ons!"
"Ik zag haar zojuist vlak vóór het Chaööékarä (Çakaöékarä) bos lopen," antwoordde Tulasé. "Ze kan ieder
moment hier zijn." (5)
proce hariù kñaëam udarkam ihaiva kuïje
sthitvälayaù kalayatäham ito jihänaù
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täà vaïcayan pratibhayä racitä 'bhimanyuveçaù kutühalam ito 'py adhikaà vidhäsye (6)
"Sakhés," zei Śrī Kåñëa, "jullie blijven hier in de kuëja.
Ik ga Me vermommen als Abhimanyu. Ik ga met Mijn
briljante intelligentie Kuöilä op een dwaalspoor brengen
om onze stoute pret nog te vergroten. Jullie zullen de
afsluiting van deze affaire met dezelfde zekerheid beleven, als het getuigen van de zonsopgang." (6)
ity uktvä rahasi praviçya
vipinädhéçätta tat tat påthaì
nepathyaù pihita-sva-lakñmanicayaù kaëöha-svaraà taà çrayan
niñkramyäëusasära täà såtimayaà
sä 'yäti düräd yayä
närthe hanta! vicakñaëaù kva nu
bhaven nana-kalä-kovidaù (7)
Śrī Kåñëa ging naar een andere kuïja, waar Våndä-devé,
de bosgodin, Hem kleding en accessoires gaf, die precies
hetzelfde waren als die van Abhimanyu. Hij kleedde
Zich om en bedekte vol aandacht al Zijn onderscheidende kenmerken. Hij imiteerde de stem van Abhimanyu en
liep het pad af, waar Hij Kuöilä tegemoet kwam. Ah!
Kan iemand, die volkomen bekwaam is in alle vormen
van kunst, ooit Zijn gewenste doel missen? Zeker niet.
(7)
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kasmät tvaà kuöile! vrajäd bhramasi
kià vadhvä ihänveñaëä
yäyätä kva nu särkajäpasu
makara-snänaà miñaà kurvaté
atraivästi gatä kvacit kva
ramaëé-cauraù sa cäpy ägataù
snätuà bhrätar ato 'nvayäsmi
gamitä kurve kim äjïäpaya (8)
Çré Kåñëa, die was vermomd als Abhimanyu, ontmoette
Kuöilä een klein stukje op het pad. Met de stem van
Abhimanyu vroeg Hij, "O Kuöilä, wat ben je aan het
rondlopen in dit deel van Vraja op dit uur van de dag?"
"Om Jouw vrouw te zoeken," antwoordde Kuöilä.
"Waarom zou Ze hier komen?" vroeg Hij.
"Om in de Yamunä Rivier te baden – of zoiets zegt
Ze," antwoordde Kuöilä. "Maar dit is slechts een voorwendsel. Ze is hier ergens in de buurt."
"En waar zit die vrouwendief?" vroeg Çré Kåñëa vermomd als Abhimanyu.
"Hij kwam hier ook naartoe om te baden, dus Hij zit
ook ergens in de buurt. Toen onze moeder dit verna m,
heeft ze me hier naartoe gestuurd om poolshoogte te
nemen. Zeg me, broer, wat zal ik doen?" (8)
yady apy adya paricyuto mama
våño navyo hale yoganäd
anveñöuà tam ihägato 'smi tad
api svalpaiva sä håd-vyathä
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mad-däreñv api lampaöatvam iti
yat soòhyuà kim etat kñame
gatvä kaàsam itaù phalaà tad-ucitaà
däsyämi tasmai svasaù (9)
"Zuster," antwoordde Çré Kåñëa, "Ik ben hier naartoe
gekomen om te zoeken naar Mijn nieuwe stier. Hij brak
los en rende weg, toen ik hem optuigde om het veld te
ploegen. Mijn hart is gepijnigd, want hij is waarschijnlijk
gestolen, maar deze pijn weegt niet op tegen de kwellingen, die Ik doormaak vanwege die hork, die Mijn vrouw
steelt, want dat kan een man niet verdragen. Ik zal direct
naar Koning Kaàsa in Mathurä gaan. Hij zal de dief
straffen op een manier, die Hij verdient." (9)
yuktià käm api me çåëu prathamato
nihnutya tiñöhämy ahaà
kuïje 'smin paritas tvayä 'tra
rabhasäd anviñyatäà rädhikäsä
kåñëena vinästi ced iha
miñeëänéyatäà so 'pi ced
äste 'lakñitam eva tatra naya
mäà vékñyaiva taà dürataù (10)
"Luister, hier is Mijn plan. Ik ga me verstoppen in deze
kuïja, terwijl jij snel gaat zoeken naar Rädhikä. Als je
Haar alleen vindt, breng je Haar met een smoes hier
naartoe, maar als je Haar met Kåñëa aantreft, moet je
Hen van een afstand observeren en Mij stiekem daar
naartoe brengen." (10)
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bhrämaà bhrämaà phaëi-hrada-taöäd
vékñya vékñyaiva kuïjanantaù prodyat-kuöilä-madhurä
keçi-térthopakaëöhe
puñpodyäne 'mālā-parimaläà
kérttidä-kérttivalléà
präpälénäà tatibhir abhitaù
sevyamänäà çanaiù sä (11)
Toen Kuöilä, die een uitermate oneerlijk (kuöila) karakter heeft, deze instructies hoorde, ging ze zoeken in alle
kuïjas van Käliyä-hrada tot Keçé-ghäöa. Vlakbij Keçéghäöa kwam ze langs een bloementuin, waar ze Çré Rädhä aantrof, die is begunstigd met zuiver aroma en die de
bloemenrank vormt van de faam van Haar moeder Kértidä. Ze werd omringd door Haar sakhés, die Haar met
volle aandacht bedienden. (11)
kià snätum eñi kuöile! na hi tat kim arthaà
yuñmac-caritram avagantum ihänvagaccham
jïätaà tad äçu lalite! vada tad bravémi
kinvä 'tra vakti nikhilaà hari-gandha eva (12)
Lalitä zag Kuöilä aankomen en vroeg, "Ah, Kuöilä, ben
je gekomen om een bad te nemen?"
"Nee," antwoordde Kuöilä.
"Waarom ben je dan gekomen?" vroeg Lalitä.
"Ik ben gekomen om jouw morele karakter te onderzoeken," antwoordde Kuöilä.
"Heel goed," zei Lalitä. "Dan doe je dat maar."
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"Ik heb alles al begrepen, Lalitä."
"Begrepen? Wat heb je begrepen? Vertel op."
"De geur van Hari is overduidelijk aanwezig. Wat kan
ik daaraan toevoegen?" (12)
siàhasya gandham api vetsi sa ced ihästi
nihnutya kutracana, tad bibhimo 'ti mugdhäù
türëaà paläya tad ito gåham eva yämaù
snehaà vyadhäs tvam amalaà yad ihaivam ägäù (13)
Lalitä vatte het woord hari op als 'leeuw' en antwoordde, "Kuöilä, als jij hier een leeuw ruikt, moet hij zich ergens schuilhouden. Wij zijn eenvoudige, kwetsbare meisjes en daarom zijn we bang. We rennen terug naar huis!
Jij hebt ons zulke zuivere genegenheid getoond door
hier naartoe te komen om ons te waarschuwen." (13)
jäsyanti gehamayi dharma-ratä bhavatyaù
kérttià vaneñu viracaya kula-dvayasya
kintv agrato ya iha räjati népa-kuïjas
tad-dväram udghaöayatäsmi didåkñur etam (14)
Sarcastisch en vol woede riep Kuöilä uit, "Oh, jullie kuise
meiden! En gaan jullie de goede naam van jullie familie
verkondigen van het ene bos naar het andere, waar jullie
langskomen? Maak de deur naar die kadamba-kuïja
eens open en laat me naar binnen kijken!" (14)
etat kayä 'pi vana-devatayä sva-veçma
ruddhä gataà çara-çaläka-kaväöikäbhyäm
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kä näma sähasavaté parakéya gehadväraà vinudya bata doñam açeñam icchet (15)
Lalitä zei, "Een bosgod heeft de ingang van zijn boshut
afgesloten met een deur van twijgen. Hij is ergens anders
naartoe gegaan en het past niet om de deur van zijn kadamba-hut te openen. Welke vrouw durft de zonde van
het openen van andermans huis te begaan?" (15)
satyaà bravéñi lalite! kulajä 'si mugdhä
naiväviçaù para-gåhaà januño 'pi madhye
kintu praveçayasi bhoù sva-gåhaà paraà yat
tac-chästra-päöhana-kåte tvam ihävatérëä (16)
ity uktväruëitekñaëä drutam iyaà
iyaà gatvä kuöiräntikaà
bhitvä puñpa-kaväöikäm atijaväd
antaù praviçya sphuöam
dåñövä kausuma-talpam atra
ca harer mälyaà tathä rädhikähäraré ca truöitaà para-gåhya
rabhasäd agäräd bahiù (17)
Kuöilä zei tegen Lalitä, "Wat je zegt, is waar. Jij bent een
zuiver en eenvoudig meisje en je bent nooit in je leven
ongevraagd het huis van iemand anders binnengegaan.
Maar je weet wel goed hoe je een buitenechtelijk vriendje naar je huis moet uitnodigen. Jij bent naar deze wereld gekomen om onderricht te geven uit de geschriften,
die uitleggen hoe je een vriendje gemakkelijk toegang
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kunt verlenen tot het huis van een jongedame uit een
respectabele familie."
Met rooddoorlopen ogen van woede stormde Kuöilä
naar de bloemendeur van de kuïja, die was afgesloten
met twijgen, en trapte hem open. Daar zag ze op een
bloembed een bloemenkrans liggen, die was achtergelaten door Çré Hari, en een gebroken halssnoer van parels,
die aan Çré Rädhä had toebehoord. Ze griste ze weg en
ging weer naar buiten. (16-17)
mägha-snänam idaà yathä vidhi-kåtaà
puëyaà tathopärjitaà
putaà yena kula-dvayaà ravisutä-tére raviç cärcitaù
tad yüyaà lalite! yiyäsatha gåhaà
kiàvätra rätrin-divaà
dharmaà karttum abhépsatheti
vada me çrotraà samutkaëöhate (18)
Terwijl Kuöilä ze voor Lalitä omhoog hield, zei ze, "Jullie gelofte om tijdens de winterkou in de heilige Yamunä
Rivier te baden levert zoveel religieuze verdienste op.
Dergelijke soberheden stelt jullie in staat om de families
te zuiveren van zowel jullie vader als schoonvader. Ik
zie, dat jullie hier op de oever van de rivier ook de zonnegod op correcte wijze vereren. Vertel me eens, willen
jullie naar huis terugkeren, of blijven jullie liever dag en
nacht hier om vrome bonussen te verdienen? Mijn oren
willen je antwoord graag vernemen." (18)
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kià kupyaséha kuöile! na mamaiña häro
bhrätus tavaiva çapathaà karavai prasida
ity uktavaty amala-candramukhé sakampaçérañaà sa-huàkåti kaöu-bhrutayä tatarje (19)
Toen de onbevlekte Çré Rädhä met Haar vollemaansgelaat de aantijgingen van Kuöilä aanhoorde, zei Ze, "Kuöilä, waarom word je onnodig boos? Ik zweer op je broer,
dat deze halsketting niet van Mij is. Kalmeer alsjeblieft."
Toen fronsde Çré Rädhä met een boze blik, schudde
Haar hoofd en schold Kuöilä luidkeels uit. (19)
netaù prayäsyata gåhaà yadi na prayäta
räjyaà kurudhvam iha tävad ahaà tu yämi
täà mätaraà bhagavatém api hära-mälye
sandarçya yuñmad uciteñöa-vidhau yatiñye (20)
"Als Je niet naar huis wilt teruggaan, dan doe Je het
niet", zei Kuöilä. "Dan blijf Je in dit bos en regeer Je
Jouw koninkrijk. Maar ik ga naar huis om dit halssnoer
en die bloemenkrans aan mijn moeder en Bhagavaté
Paurëamäsé te tonen. Ik zal ervoor zorgen, dat Je naar
behoren wordt gestraft." (20)
kämaà prayähi kuöile! kaöu kià bravéñi
häraà pradasçaya gåhaà gåham eva sarväù
näsmäkam eña yad ato na bibhemi kiïcan
mithyä-pravädam api no na kadä dadäsi (21)
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"Je bent vrij om te gaan, Kuöilä," zei Çré Rädhä, "maar
wat voor zin heeft jouw reprimande? Je kunt van huis
naar huis gaan om iedereen dit halssnoer te tonen. Ik
ben helemaal niet bang, want dit is niet van Mij. Je moet
tegen Mij geen valse beschuldigingen uiten." (21)
sä kruddhä drutam eva goñöha-gamanaà
svasya pradarçyaiva tä
yaträste harir äjagäma çanakais
tatraiva nihnutya sä
bhrätar mälyam agha-dviñaù kalaya
bho vadhväç ca häraà mayä
präptaà saurata-talpa-gaà rahasi
tä dåñöäù sa nälokitaù (22)
Kuöilä pretendeerde terug naar haar huis te stormen,
maar ze haastte zich naar de plek, waar Çré Hari vermomd als Abhimanyu stond te wachten. "Beste broer,"
fluisterde ze, "kijk eens, wat ik heb gevonden! Deze
bloemenkrans is van Çré Kåñëa, de tegenstander van Agha, en deze gebroken parelsnoer is van Jouw vrouw. Deze trof ik aan op Hun liefdesbed. Rädhikä en de anderen
waren daar op die geheime plek, maar die vrouwendief
heb ik nergens gezien." (22)
bhadraà bhadraà babhüva mathuräà
gacchämi türëaà bhaginy
etäväd dvayam eva lambanam
abhüd vijïäpane räjani
kintu svéya-gåhasya vaktum ucito
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na syät kalaìko mahäàs
tasmin våñëi-sadasy ataç
caturimämnätvya eko mayä (23)
Çré Kåñëa zei, "Beste zuster, jij hebt goed jouw best gedaan. Nu ga Ik snel naar Mathurä. Geef Mij de bloemenkrans en dat gebroken halssnoer. Ik zal ze hem tonen en een formeel verzoek indienen. Hij zal Me zeker
geloven. Ik zal een of andere list moeten bedenken, zodat in de vergadering van Yadu's onze blaam niet wordt
onthuld." (23)
govarddhanaà priyā-sakhaà prativäcyam etac
candrävalém api bhavad-gåhiëéà nikuïje
änéya düñayati nanda-sutas tad etad
vastu-dvayaà kalaya tan-mithunasya labdham (24)
"Ik zal de koning niet zelf benaderen. Ik zal Mijn beste
vriend, Govardhana Malla, vragen om te gaan. Ik zal
zeggen, 'Mijn beste vriend, de zoon van Nanda heeft
jouw vrouw, Candrävalé, naar een boshut gelokt en haar
bevuild. Kijk, dit is haar gebroken halsketting en dit is
Zijn bloemenkrans.'" (24)
itthaà lampaöatäà vraje pratigåhaà
dåñöveva tasyädhikäà
tväm äjïäpayam adya tattvam
adhunä vijïäpya räjïi drutam
patténäà çatam açvavära daçakaà
preñyaiva nandéçvarän
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nandaà sätmajam änayan madhu-puréà
taà tat phalaà präpaya (25)
"'Luister, Mijn vriend, vandaag heeft Kåñëa deze onbeheerste daad met jouw vrouw gepleegd en morgen doet
Hij het met al onze vrouwen! Ik verzoek jou dringend
om Koning Kaàsa te vragen honderd soldaten te voet en
tien ruiters naar Nandagräma te sturen om Nanda en zijn
zoon te arresteren en hen voor de rechtbank in Mathurä
te slepen.'" (25)
ity uktvaiva mayä punaù sva-bhavanaà
pürvähna evaiñyate
madhyähne khalu räjakéya-puruñä
yäsyanti te tu vrajam
tvaà gatvä gåha eva mätå-sahitä
tiñöheriti procivän kåñëo
dakñiëä-diì-mukho 'vrajad
atho sä täç ca veçmäyayuù (26)
"Dit ga Ik tegen Govardhana Malla zeggen. Dan keer Ik
huiswaarts vóór het middaguur, want de Koninklijke
Landmacht zal rond het middaguur in Vraja moeten arriveren. Ga jij nu naar huis en blijf bij Moeder." Çré Kåñëa, die was vermomd als Abhimanyu, vertrok via de
zuidelijke route richting Mathurä, terwijl Kuöilä naar
huis terugkeerde. De gopés keerden ook terug naar hun
eigen woning. (26)
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kåñëo vilambya ghaöikä-trayato 'tha tädågveçaù svayaà sa jaöilä-gåham äsasäda
bhoù kväsi mäta rayi bho kuöile! sametya
jänéhi våttam iti te prati kiïcid üce (27)
Çré Kåñëa wachtte, totdat ongeveer een uur was verstreken. Toen ging Hij – nog steeds in Zijn vermomming –
naar het huis van Jaöilä en riep, "Moeder! Kuöilä! Waar
bent u? Wilt u komen om te horen, wat Ik heb te vertellen?" (27)
vijïäpitaù sa nåpatiù prajighäya yad yad
drag açvavära-daçakaà tad ihaiti düre
kintv atra lampaöa-varo dhåta-mat-svarüpo
mad-geham eti tad-alakñita ägato 'smi (28)
Toen Jaöilä en Kuöilä eraan kwamen, zei Çré Kåñëa, "Alles is aan Koning Kaàsa verteld en er zijn tien soldaten
te paard onderweg hier naartoe. Maar die immorele bedrieger heeft zich als Mij verkleed en is juist nu op weg
hier naartoe. Ik ga Me binnen verstoppen." (28)
bahir-dväraà ruddhä bhagini! saha mäträ drutam itaù
samärudhyaiväööaà kalaya taruëé-lampaöa-patham
tam eñyantaà tarjanty atikaöu-girä tiñöha suciraà
vadhüà rundhan vartte tāla-sadana eväham adhunä
(29)
"Mijn beste zuster, je moet de buitenpoort afsluiten en
daarna snel met Moeder naar het balkon op de boven-
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verdieping gaan. Houd die jeugdige schurk in de gaten.
Zodra hij eraan komt, moet je hem aanvallen met termen, die vlijmscherp zijn en hout zagen. In die tussentijd
zal Ik met jouw schoonzuster wachten op de begane
grond van het huis." (29)
athäyäntaà dåñövä tvaritam abhimanyuà kaöu-raöanty
are dharma-dhvaàsin vraja-kula-bhuväà kià nu yatase
praveñöuà mad bhrätür bhavana-mayi loñörälibhir itaù
çiro bhindanti te bata capala däsye pratiphalam (30)
Çré Kåñëa ging met Çré Rädhikä naar de benedenverdieping. Even later kwam Abhimanyu thuis. Zodra Kuöilä
hem zag, begon ze vanaf het balkon te gillen, "O jij, die
de vroomheid van de kuise meisjes van Vraja verziekt!
Waar haal je het lef vandaan om het huis van mijn broer
binnen te lopen! Luister, O zwakkeling, als jij hier durft
binnen te komen, klief ik met deze steen je hoofd in
tweeën! Dat zou een geschikte beloning voor je zijn."
(30)
tavänyäyäà çrutvä kupita-manasaù kaàsa-nåpater
bhaöä äyänty addhä sa-pitåkam api tväà sukhayitumyadä kärägäre nåpati-nagare sthäsyasi ciraà
niruddhas tarhi tvac-capalataratä yäsyati çamam (31)
"Koning Kaàsa ontstak in woede, toen hij hoorde van
jouw miserabele gedrag en heeft zijn Koninklijke Garde
gestuurd om jou en je vader 'een genoegen' te doen. Ze
kunnen ieder moment arriveren. Ze komen je halen en
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gooien je voor de rest van je leven in de gevangenis van
Mathurä Stad. Dat zal je wispelturigheid onder controle
houden." (31)
iti çrutvä jalpaà vikalam abhimanyuù katham aho
svasäraà me preto 'lagad ahaha kacit kaöuraù
tadänetuà yämi tvaritam iha tan-mäntrika-janän
iti grämopäntaà vitata-bahu-cintaù sa gatavän (32)
Toen Abhimanyu al die verwarde woorden van zijn zuster hoorde, werd hij zeer bezorgd en dacht, "Ach, mijn
zuster is bezeten door een angstaanjagende geest. Ik kan
beter een duiveluitdrijver gaan halen" en ging op pad
om de dokter te roepen, die bedreven was in het chanten
van mantras en aan de rand van het dorp woonde. (32)
evaà hari sa jaöilä gåha eva tasyä
vadhvä sahäramata citra-caritra-ratnaù
yatnaù ka eva phalavattvam agän na tasya
kimvä phalaà para-vadhü-ramaëäd åte 'sya (33)
Op deze manier houdt dat wonderbaarlijke en verbazingwekkende juweel, genaamd Çré Hari, Zich bezig met
allerlei soorten spel en vermaak met de schoondochter
van Jaöilä in Jaöilä's eigen huis. Hij heeft niets anders te
doen dan onafgebroken achter de vrouw van anderen
aan te zitten. Zijn ondernemingen werpen altijd vruchten af. (33)
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Ontmoeting met Çré Kåñëa
vermomd als vrouwelijk arts
athaikadä sä jaöilä vivikte
cintäturä kiïcid uväca putréà
na rakñituà hä prabhavämi kåñëäd
vadhüà tataù kià karaväëy upäyam (1)

RÉ RÄDHÄ'S GROTE LIEFDE VOOR ÇRÉ

Kåñëa bleek uit talloze aanwijzingen. Hoe meer
Jaöilä zich hiervan bewust werd, hoe bezorgder
ze werd. Op zekere dag riep ze haar dochter Kuöilä bij
zich en sprak met haar onder vier ogen. "Luister, mijn
lieve dochter, ik ben niet langer in staat om Rädhä tegen
die Kåñëa te beschermen. Wat gaan we eraan doen?" (1)
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tvaà putri! tasmäd gåha eva rundhi
vadhüà bahir yäti kadäpi neyam
yathä yathäyäti harir na gehaà
tathä tathä hä bhāva sävadhänä (2)
"O Kuöilä, ik weet maar êên oplossing. We moeten op
een of andere manier zien te voorkomen, dat Rädhä om
een of andere reden het huis verlaat, en op dezelfde manier moeten we koste wat kost voorkomen, dat die Kåñëa
ons huis binnenkomt. Je moet goed blijven opletten." (2)
mätar bhavatyä na vadhür niroddhuà
çakyä yathaù pratyaham eva yatnät
vrajeçvaré bhojayituà sva-putraà
päkärtham etäà nayati sva-geham (3)
Na het horen van de woorden van haar moeder an twoordde Kuöilä, "Moeder, het is niet mogelijk om de
bewegingen van je schoondochter onder controle te
houden. Hoe kunnen we Haar tegenhouden, wanneer
Vrajeçvaré Çré Yaçodä Haar opdraagt om iedere dag
zonder uitzondering voor haar zoon te koken?" (3)
putri! tvam adya vraja täà vadaitan
nätaù paraà kväpi vadhüù sva-gehät
prayäty atas tvaà suta-bhojanärthaà
päke niyuktäà kuru rohiëéà täm (4)
"Dochter," antwoordde Jaöilä, "ga nu naar Vrajeçvaré en
zeg haar, dat mijn schoondochter met ingang van van-
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daag ons huis niet meer zal verlaten om waar dan ook
naartoe te gaan. Zeg tegen Vrajeçvaré, dat ze Rohiëé
voor haar zoon kan laten koken." (4)
mätas tayä vakñyata eva tasyai
durväsasä ko 'pi varo vitérëaù
tvad-dhasta-pakkaudana-bhoktur äyuù
nirvighnam astv ity adhikä prasiddhiù (5)
Kuöilä antwoordde, "Maar Moeder, Vrajeçvaré zegt dan
natuurlijk, 'Çré Rädhä heeft van Durväsä Muni zo'n buitengewone gunst gekregen, dat deze niet in woorden valt
uit te drukken. Iedereen in Vraja-maëòala weet, dat degenen, die de gerechten van Çré Rädhä eten, langer zullen
leven en dat hun hindernissen in het leven zijn opgeheven.'" (5)
ekaù suto me bahu-duñöa-dänavädyariñöavattve 'pi kuçaly-abhüd yataù
tatas tvayä sädhita-modanädikaà
nityaà sutaà bhojayituà prayatsyate (6)
"Vrajeçvaré zegt dan, 'Kåñëa is mijn enigst kind. Door
het voedsel te eten, dat Rädhä heeft toebereid, is Hij in
staat om veilig en gezond te zijn en vrij te blijven van
obstakels, die de demonen op zijn pad werpen. Dat is de
reden, waarom ik probeer te zorgen, dat Hij dagelijks
het voedsel eet, dat door Haar hand is gekookt.' Als ze
dat zegt, wat moet ik dan antwoorden?" (6)
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putri! tvayä väcyam idaà para-çvaù
çvo vä sa ägatya muniù pradadyät
rädhä spåçed yaà sa ciräyur astv
ity evaà varaà ced ayi tarhi kià syät (7)
"O dochter," zei Jaöilä, "dan moet je tegen Vrajeçvaré
zeggen, 'En als de grootste wijze morgen, of de dag erna
zou langskomen en Rädhä zou zegenen met het vermogen, dat Haar aanraking van wie dan ook tot een lang
leven van die persoon zou leiden? Wat zou er dan gebeuren? Wat denk je!'" (7)
kià sparçayanté nija-putram etäm
äkärayiñyasy ayi néti-vijïe!
kuläìganä yat para-veçma gatvä
nityaà paced ity api kià nu nétiù (8)
"'O Vrajeçvaré, die zo geleerd is in de ethiek, zou je
Rädhä dan bij je thuis roepen en door Haar je zoon laten
aanraken? En nog iets anders is het volgende. Welke
zedelijke gedragscode verklaart, dat een goed opgevoed
meisje dagelijks naar het huis van een andere man kan
gaan om voor hem te koken?'" (8)
vadhväù kalaìkaù pratideçam eña
bhüyän abhüd yat kim u sahyam etat
sneho yathä te nija-putra evaà
sneho mamäpy asti nija snüñäyäm (9)
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"'De slechte naam van mijn schoondochter heeft zich
door heel Vraja verspreid. Hoe kan ik dat tolereren?
Heb ik niet evenveel genegenheid voor mijn schoondochter als jij hebt voor jouw zoon?'" (9)
tathäpi te prauòhir iyaà bhavec ced
dhaniñöhayä preñitayaiva nityam
vadhu-kåtaà modaka-laòòukädi
tri-sandhyam evänaya putra-hetoù (10)
"Daarna zeg je, 'Dus nu heb je gehoord, welke mijn reden is om mijn schoondochter niet naar jouw huis te sturen. Als je bij je besluit blijft om jouw zoon te voeden
met het voedsel, dat Rädhä heeft gekookt, stuur dan
Dhaniñöhä drie maal per dag naar mijn huis om modaka,
laòòu en ander suikerwerk op te halen, dat Ze voor Hem
heeft toebereid.'" (10)
ity evam ukte 'pi yadi vrajeçä
kupyet tadä tan-nagaréà vihäya
kåtvaiva deçäntara eva väsaà
vadhum aviñyämi tadéya-puträt (11)
evaà nirodhe sati tau viñaëëau
parasparädarçana-däva-täpitau
babhüvatur hanta! yathä tathä svayaà
sarasvaté varëayituà kñameta kim (12)
"Leg alles aan Vrajeçvaré uit. Als ze ontsteekt in woede,
zullen we haar stad verlaten en elders gaan wonen. Ik zal
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er alles aan doen om mijn schoondochter te redden van
die zedeloze zoon van haar."
Na dit gesprek hielden Jaöilä en Kuöilä Çré Rädhä in
huisarrest om iedere kans, dat Ze Çré Kåñëa zou ontmoeten, te dwarsbomen. Ach, zelfs Sarasvaté, de godin van
taal, kunsten en wetenschappen, kon het verdriet niet
beschrijven van het jonge Paar, dat in afzondering van
Elkaar als door een bosbrand werd verzengd. (11-12)
saroja-patrair vidhu-gandha-särapaìka-praliptai racitäpi çayyä
rädhäìga-saàsparçanataù kñaëena
hä hanta hä murmuratäà prapede (13)
Om Çré Rädhä's vuur van afgescheidenheid van Çré Kåñëa te blussen maakten de sakhés voor Haar een koel
bed van lotusblaadjes ingesmeerd met een pasta van
kamfer en sandalhout. Toen Çré Rädhä dat bed echter
aanraakte, verlepten de bloemblaadjes onmiddellijk en
droogden uit door de koortsachtige hitte in Haar lichaam. (13)
ninded vidhià pakñma-kåtaà bhåçaà yä
väïched apakñmottama-ména-janma
nandätmajälokamåte kathaà sä
yämäñöakaà yäpayituà kñameta (14)
nävekñate näpi çåëoti kiïcid
acetanä sédati puñpa-talpe
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dhaniñöhayäthaitya tathävidhä sä
vrajeçvaré-preñitayä vyaloki (15)
Hoe kan Çré Rädhä vierentwintig uur doorbrengen zonder Çré Nanda-nandana te zien? Ze kan zelfs de korte
momenten niet verdragen, dat Haar oogleden knipperen
en Haar zicht op Hem een moment wordt onderbroken.
Ze vervloekt Brahmä, de schepper, omdat hij oogleden
heeft gemaakt, en Ze bidt om te worden wedergeboren
als vis met ogen die nimmer sluiten.
Çré Rädhä viel bewusteloos op het bloembed en kon
niets meer zien of horen. Toen Dhaniñöhä daar in opdracht van Vrajeçvaré arriveerde, nam ze de conditie
waar van Çré Rädhä, die in afgescheidenheid van Çré Kåñëa in brand stond. (14-15)
adya prabhäte lalite papäca
çré-rohiëé kåñëa-kåte yad annam
tat präçya so 'gäda vipinaà vrajeçä
mäà prähiëod atra viñaëëa-cetäù (16)
"O Lalitä," zei Dhaniñöhä, "Çré Rädhä is vanochtend niet
gekomen om voor Çré Kåñëa te koken; in Haar plaats
heeft Çré Rohiëé voor Hem gekookt. Na Zijn ontbijt is
Hij weggegaan om de koeien te laten grazen. Vrajeçvaré
kon zien, dat Kåñëa niet zoals gewoonlijk met dezelfde
smaak had gegeten, daardoor werd ze heel verdrietig in
haar hart en stuurde mij hier naartoe." (16)
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säyaà rajanyäm api yat tathä çvaù
sa bhokñyate tasya kåte 'ham ägäm
iyan tu saàjïä-rahitaiva paktuà
kathaà kñametädya karomi hä kim (17)
"Ik ben gekomen om modaka en andere preparaties
voor vanavond voor Kåñëa te halen en ook voor morgenochtend, voordat Hij de koeien meeneemt om te grazen. Maar ach, hoe kan Rädhä snoepgoed maken in deze
bewusteloze toestand? O lieve, wat moet ik nu doen?"
(17)
kåñëaù puras te kalayeti tad-väk
täà bhagna-mürcchäm akarod yadaiva
tadä dhaniñöhä sahasä vrajeçäsandiñöam äha sma saroruhäkñém (18)
kaöäha mätränaya rüpa-mäïjari!
pralipya cullém iha vahnim arpaya
yathä vrajeçädiçad evam eva tat
kåñnasya bhakñyaà kila sädhayämy aham (19)
Dhaniñöhä zag geen andere oplossing en boog zich over
Çré Rädhä heen. Ze sprak luidkeels in Haar oor, "O
Rädhä, kijk eens; Kåñëa staat hier vlak voor Je." Zodra
deze woorden Haar oren binnenkwamen, kreeg de l otusogige Çré Rädhä Haar bewustzijn weer terug. Dhaniñöhä vertelde Haar, dat Vrajeçvaré haar had gestuurd om
Rädhä te vragen modaka en ander snoepgoed voor Kåñëa klaar te maken.

46

Ofschoon Çré Rädhä brandde in het vuur van afgescheidenheid van Kåñëa en zodra Ze het verzoek van
Vrajeçvaré uit de mond van Dhaniñöhä vernam, kwam er
opeens kracht in overvloed Haar lichaaam binnen. "Rüpa Maïjaré," zei Ze, "maak snel de oven gereed en steek
een vuur aan. Haal de kleine pan, dan ga Ik alle gerechten maken, die Vrajeçvaré voor Kåñëa verlangt." (18-19)
karomi yävat sakhī! nityam etac
catur-guëaà kurva iti bruväëä
cullé-taöe divya-catuñkikäyäà
rädhopaveçaà sahasä cakära (20)
"Sakhé, vandaag maak Ik vier maal de hoeveelheid modaka en gevarieerde gerechten, die ik anders vervaardig.
Maak je over Mijn gezondheid in het minst geen zorgen." Met deze woorden nam Çré Rädhä onmiddellijk
plaats in een prachtige zithoek bij de oven. (20)
yat-sparçanät paìkaje-patra-çayyä
yayau kñaëän murnuratäà tadeva
pakvänna-karmaëy analärciñaiva
rädhä-vapuù çétalatäà prapede (21)
Hoe wonderbaarlijk! Een ogenblik eerder raakte Çré
Rädhä's bed van lotusblaadjes nog verlept en uitgedroogd door Haar brandende lichaam, maar nu, terwijl
Ze snoepjes maakt voor Haar geliefde, wordt Haar lichaam juist verkoeld door het vuur van de oven! (21)
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premottamo 'tarkya-vicitra-dhämä
yato janaà täpayate çaçäìkaù
vahniù punaù çétalayaty atas taà
tad-äçrayaà vä kim u ko 'pi vetti (22)
Het hoogste niveau van prema beschikt over een wonderbaarlijk en onbevattelijk vermogen, waarin de koelte
van de maan in een verzengende hitte verandert en
waarin vuur verkoeling geeft. Hoe kan ooit iemand zulke
prema begrijpen? En hoe kan iemand, die tot zulke prema zijn toevlucht heeft genomen, ooit worden begrepen?
(22)
jagäda kiïcil lalitä dhaniñöhe!
vidyud-ghanävagraha eña bhüyän
samaà kim eñyaty adhunä sakhénäm
änanda-çasyäni vinäçam éyuù (23)
Çré Lalitä zei toen, "O Dhaniñöhä, valt er uit wolken vol
bliksem geen overvloed aan regen? Verschijnt de verfrissende regenwolk [Çré Kåñëa] ingelegd met de klimrank van bliksemflitsen [Çré Radha] niet meer? Als deze
regenwolk zich niet vertoont, verschijnt er ook geen
motregen van rasa en dan zal de oogst van extatische
vreugde van de sakhés kwijnen en uiteindelijk verdwijnen." (23)
bravéñi satyaà lalite vayasyaiù
saha svayaà sédati so 'pi kåñnaù
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våndävana-sthäù çuka-keki-bhåìga
mågädayo'py äkulatäm aväpuù (24)
"Wat je zegt, is waar," antwoordde Dhaniñöhä. "Kåñëa
en Zijn sakhäs lijden onder hetzelfde verdriet als jullie
sakhés van Rädhä. Wat kan ik nog zeggen? Zelfs de reeën, de pauwen, de papegaaien, de hommels en andere
dieren van Våndävana hebben te lijden onder dit grote
verdriet." (24)
tataç ca rädhä lalitädi karëe
käïcit kathäà procya yayau gåhaà sä
säyaà viçäkhä jaöiläm upetyälékaà rurodädhidharaà luëöhanté (25)
hä kià viçäkhe! kim u rodiñi tvaà
rädhäà dadaàçähir alakñya-rüpaù
kathaà kva vä koli-tale tadéyaratne gåhéte nija-ratna-buddhayä (26)
Toen Çré Rädhä klaar was met het bereiden van de zoete
hapjes, overhandigde Zij ze aan Dhaniñöhä. Dhaniñöhä
fluisterde iets in het oor van Çré Rädhä, Lalitä en de andere sakhés, en keerde toen terug naar het huis van Nanda Mahäräja.
Die avond ging Viçäkhä naar Jaöilä en voerde een
show voor haar op, waarbij ze brulde van het huilen en
over de grond rolde van verdriet. Bij het zien van Viçäk-
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hä in een dergelijke staat vroeg Jaöilä, "Viçäkhä, waarom
huil je?"
" Çré Rädhä is door een zwarte gifslang gebeten. Ze
zag hem niet," antwoordde Viçäkhä door haar tranen
heen. Zichtbaar aangedaan vroeg Jaöilä, "Waar is het
gebeurd? Hoe heeft hij Haar kunnen bijten?"
"De slang had zich verstopt onder de badré-boom,"
snotterde Viçäkhä. "Rädhä zag het juweel op zijn kop
aan voor een exemplaar van Haarzelf. Toen Ze zich uitstrekte om het juweel te pakken, beet de slang Haar in
Haar hand." (25-26)
hä mürdhni ko 'yaà mama vajra-päta
iti bruväëä tvarayä yayau sä
vilokya rädhäà bhuvi vepamänäà
tatäòa soccaiù svam uraù karäbhyäm (27)
"Oh, nee! Ik ben verdoemd!" klaagde Jaöilä. "Ik ben
door de bliksem getroffen." Snotterend haastte ze zich
naar de kamer van Çré Rädhä, waar Rädhä trillend op de
grond lag. Toen Jaöilä haar schoondochter in deze staat
aantrof, schreide ze luidkeels en sloeg zich met beide
vuisten op de borst van angst en verdriet. (27)
gaväà gåhäd änaya putri! tävat
sva-bhrätaraà çéghram itaù prayätu
sa mäntrikän änayatu prakñåöäàs
te me vadhuà nirviñayan tu mantraiù (28)

50

Jaöilä riep tegen Kuöilä, "Ren snel naar de koestal, mijn
dochter. Zeg tegen je broer, dat hij iemand haalt, die de
kunst verstaat van het neutraliseren van slangengif met
mantras. Zo iemand kan het vergif uit mijn schoondochter verdrijven." (28)
ity evam uktvä jaraté jagäda
snuñe tanuù samprati kédåçé te
sandahyamänäà viña-vahninenam
avaimi vaktuà prabhavämi närye (29)
mantraiù karäbhyäà mama mäntrikäç
ced ekäà padasyäìgulikäm apéha
spåçet tadäsün sahasä tyajämi
kuläìganäyä niyamo mamaiñaù (30)
Jaöilä vroeg toen aan Çré Rädhä, "Schoondochter, hoe
voel Jij Je nu?"
"Oh schoonmoeder," antwoordde Çré Rädhä, "Ik weet
alleen, dat Mijn lichaam brandt van het gif. Meer weet Ik
niet en meer kan Ik niet zeggen. Maar zodra een man,
die geleerd is in mantras, zelfs maar êên van Mijn tenen
aanraakt, verlaat Ik onmiddellijk dit lichaam. Ik ben een
nette vrouw en Mijn gelofte van kuisheid is sterk." (2930)
snuñe! kim evaà vadaséha bhakñayed
abhakñyam aspåçyam api spåçen naraù
mantrauñadhädau na hi düñaëam bhaved
äpad-gatasyeti vidäà çruti-småti (31)

51

Ç RÉ C AMATKÄ RA - C AND RI KÄ
____________________________________________________________

"Mijn beste schoondochter, zo mag Je niet spreken. In
een noodgeval kan een deugdzaam persoon iets eten, dat
normaal gesproken niet is toegestaan, of iets aanraken,
dat hij normaal gesproken niet zou aanraken. Wanneer
er gevaar dreigt, steekt er geen kwaad in het gebruik van
mantras of andere remedies. Dit is het voorschrift van
degenen, die in de geschriften geleerd zijn." (31)
äjïäà tavemäà na hi pälayämi
praëän pura-sthe kalaya tyajämi
çrutveti vadhvä vacanaà sa-cintäà
jagäda käcit prativäsiné täm (32)
yaù käliyäghädi-bhujaìga-marddhé
dåñöyaiva täù péta-viñodakä gäù
ajévayat taà harim änayärye!
sa te vadhüà nirviñayed vilokya (33)
Çré Rädhä antwoordde, "Luister naar Me, alsjeblieft. Ik
geef Mijn leven pal voor jullie ogen op. Ik kan aan uw
opdracht onder geen enkele voorwaarde gehoor geven."
Toen Jaöilä dit van haar schoondochter vernam, raakte
ze vol angst en bezorgdheid.
Juist op dat moment kwam er een buurvrouw langs,
die haar het volgende adviseerde, "Nobele dame, u moet
Çré Hari roepen. Hij heeft de sterke gifslangen, Käliya en
Agha, verdreven. En louter met een vluchtige blik
bracht Hij de koeien terug naar het leven, toen ze waren
gestorven langs het water, dat door Käliya-hrada was
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vergiftigd. Hij kan het vergif laten verdwijnen door eenvoudig een vluchtige blik op uw schoondochter te werpen." (32-33)
rädhäbravéd yat pariväda-péòäà
viñänaläd apy adhikäm avaimi
tam eva yä darçayituà yatante
tä vairéëér eva cireëa vedmi (34)
Toen Çré Rädhä dit hoorde, zei Ze, "De pijn, die wordt
veroorzaakt door de valse beschuldigingen, welke Ik heb
moeten incasseren in relatie tot die Kåñëa, is veel heviger dan dit bijtende slangengif. Een ieder, die probeert
Hem in Mijn buurt te laten komen, zal levenslang Mijn
vijand worden." (34)
tarhi snuñe 'haà sa-sutä prayämi
täà paurëamäséà drutam änayämi
tan-mantra-tanträgama-çästra-vijïa
sä susthayiñyaty alam anya yuktyä (35)
"Luister," zei Jaöilä tegen Çré Rädhä, "Kuöilä en ik gaan
snel naar Paurëamäsé. Ze is belezen in de tantrische en
ägama geschriften en kent uitstekende mantras om slangenbeten te neutraliseren. Zij zal komen om Jou te genezen. Hiertegen kun Je geen bezwaar maken." (35)
proce viçäkhä tad alaà vilambair
viñaà mayäruddham avaihi sutraiù
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yamärddha-paryantam ataù parantu
çiro 'dhirüòhaà tad asädhyam eva (36)
Viçäkhä zei, "Nobele dame, dit is een uitstekend idee.
Stel het niet uit! Ga snel heen. Ik zal een koord om
Rädhä’s pols binden om te voorkomen, dat het vergif
zich door Haar lichaam verspreidt, maar dit werkt
slechts anderhalf uur. Heeft het vergif eenmaal Haar
hoofd bereikt, kan niets Haar meer redden." (36)
sä paurëamäsyäù sthalam abhyupetya
natvä 'klilaà våttam avedayat täm
papraccha gärgém atha paurëamäñé
tvaà sarpa-manträn pitur adhyagéñöhäù (37)
kià putri! säkhyan na hi vedmi kiïca
kanéyasé me bhaginé tu vetti
kva sä kim äkhyä kila kin niväsä
käçé-purät sä çvaçurasya gehät (38)
pitur gåhaà våñëi-püre gatä 'bhüt
tato 'pi mäm atra didåkñamänä
pürvve dyur evägamad asti nämnä
vidyävalir mad-gåha-madhya eva (39)
Jaöilä ging linea recta naar Paurëamäsé, betuigde haar
eerbied en vertelde haar alles, dat was gebeurd. Pauëamäsé wendde zich tot Gargäcärya's dochter, Gärgé, en
vroeg, "O mijn dochter, heb jij van je vader de kunst geleerd van het reciteren van slangen-mantras?"
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"Nee, dat heb ik niet," antwoordde Gärgé, "maar mijn
jongere zuster wel."
"Wat is de naam van je zuster?" vroeg Paurëamäsé.
"Waar woont ze en waar is ze op dit moment?"
"Haar naam is Vidyävalé," antwoordde Gärgé. "Ze
woont met haar schoonfamilie in Käçépura. Op dit moment is ze op bezoek bij mijn ouders in Mathurä en gisteren heeft ze mij hier een bezoek gebracht. Toevallig is
ze nu bij mij thuis." (37-39)
jaraty athoce bahu-viklaväçrusiktänanä gärgi! natä'smy ahaà tväm
täm änayäsmad bhavanaà sa-pträà
kåéëéhi mäà svéya-kåpämåtena (40)
Toen de oude Jaöilä dit hoord, wendde ze haar betraamde gezicht naar Gärgé en zei bezorgd, "O Gärgé, ik val
aan je voeten. Kom alsjeblieft met jouw zuster naar ons
huis en vergul mij en mijn zoon met de weldaad van je
zoete genade." (40)
gärgi! tvam ädau sva-gåhaà prayähi
tataù sa-kanyä jaöilä prayätu
prasädya täm änayatäà tataù sä
rädhäà dhruvaà nirviñayiñyate dräk (41)
"Gärgé," zei Paurëamäsé, "eerst ga jij naar huis en later
komen Jaöilä en Kuöilä daar ook naartoe. Als ze in staat
zijn om Vidyävali gunstig te stemmen en Haar naar hun
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te brengen, zal Rädhikä onmiddellijk bevrijd zijn van het
effect van het slangengif." (41)
pürvvaà dhaniñöhä-vacasaiva gärgé
stré-veçinaà kåñëam agära-madhye
asthäpayat tarhi tu sä jaratyä
sahaiva tat-pärçva-gatä jagäda (42)
Eerder op die dag had Dhaniñöhä aan Gärgé gevraagd om
Çré Kåñëa als een prachtig meisje aan te kleden. Gärgé
had dit al gedaan en had Hem naar haar huis meegenomen. Ze zag daarom geen reden om er eerder naartoe te
gaan dan dat Jaöilä daar zou zijn. Daarom gingen ze allemaal samen naar het huis, waar Gärgé zich richtte tot
Çré Kåñëa vermomd als een bevallig jong meisje. (42)
vidyävale! bho bhagini! vraje 'smin
yä nitya-räjad-guëa-rüpa-kérttiù
tvayä çrutä çré-våñabhänu-putré
tasyä vipattim arhaté batädya (43)
kenäpi dañöä maëi-dhäriëä sä
sarpeëa hälähala-püritä 'bhüt
çvaçrur amuñyäù sa-sutä prapannä
tväà tat tvam etad bhavanaà jihéthäù (44)
"Zuster Vidyävali, Je hebt de naam van Çré Våñäbhänunandiné gehoord. Ze is in Vraja wereldberoemd en Ze
beschikt over alle goede kwaliteiten. Vandaag echter
heeft Haar een groot onheil getroffen. Ze werd gebeten
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door een slang vol juwelen en nu zit Haar lichaam vol
vergif. Dat is de reden, waarom Haar schoonmoeder en
schoonzuster, Kuöilä, Je komen bezoeken. Je moet direct
met hen mee naar huis gaan." (43-44)
vidyävaliù präha bhaginy ayi tvaà
vijïäpya vijïeva giraà tanoñi
kuläìganä vipra-vadhür ahaà kià
bhavan-mate jäìgaliké bhavämi (45)
"O zuster," antwoordde Vidyävali, "je bent in feite geleerd, maar je spreekt als een onwetend persoon. Ach,
ach, ik ben een kuis en zuiver meisje en tevens de vrouw
van een brähmaëa, maar volgens jou ben ik op de hoogte
met de ordinaire kunst van het slangenbezweren." (45)
pituù kulaà våñëi-püre 'sti patyuù
kulan tu käçyäà prathitaà nå-loke
kalaìka-paìkena nimajjayanté
mäà tvaà kathaà snihyasi tan na budhye (46)
"Luister naar Me, alsjeblief. Mijn vaders familie in Mathurä is gerenommeerd en de illustere familie van Mijn
echtgenoot is in Käçé vooraanstaand. Wie heeft in deze
wereld niet van deze twee families gehoord? Ik begrijp
niet, hoe je dergelijk nobele geslachten in de drek van de
slechte reputaties kunt storten. Is dit de manier, waarop
je jouw genegenheid toont?" (46)
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jaraty avocet tava päda-padme
natä 'smi saïjévya vadhüà madéyäm
mäà tvaà sa-puträà nija-päda-dhülikrétäà vidhehéty atha kià bravémi (47)
De oude Jaöilä richtte zich toen tot Vidyävali en zei, "I k
betuig mijn eer aan Jouw voeten. Als Jij mijn schoondochter gezond maakt, geven ik en mijn zoon zich met
het stof van Je voeten aan Je over. Wat kan ik nog meer
zeggen?" (47)
vidyävaliù präkhyad ayi vraja-sthe
jänäsi na brahma-kulasya ritim
gåhaà gåhaà gopya iva bhramanti
na vipra-vadhvaù su-mahäbhijätyät (48)
proväca gärgé çåëu bho çruti-småtiproktaà niñiddhaà vihitaï ca yad bhavet
jïätväpi tat sarvam idaà bravéñi
na te 'sti dåñöiù kila päramarthiké (49)
"Oud mens van Vraja," antwoordde Vidyävali, "jij bent
je niet bewust van de traditie van ons brahmaanse geslacht. Uit eerbetoon aan de verheven bloedlijn van haar
familie slentert de vrouw van een brähmaëa niet van het
ene huis naar het andere, zoals een gewone koeherderin."
Toen zei Gärgé tegen Vidyävali, "Zuster, Jij bent gestudeerd in de standaarden en restricties van de Çruti's
en Småti's, maar desondanks lanceer Jij Jouw eigen op-
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vattingen over klasse en familie. Dit toont aan, dat Je
geen transcendent inzicht hebt." (48-49)
vraje sthitäù kértti-dayänvitä yä
gopyas tathä ye våñabhänu-tulyäù
gopä na teñäà tvam avaiñi tattvaà
näpy äbhijätyaà na ca viñëu-bhaktim (50)
"En luister naar me, de gopés van Vraja beschikken over
uiterst respectabele kwaliteiten, zoals faam en mededogen, en de gopas zijn gelijk aan Våñabhänu Mahäräja. Jij
begrijpt niets van hun ware natuur, hun familielijn en
hun toewijding aan Çré Viñëu." (50)
käçyäà sthitä viñëu-bahirmukhä ye
viprä bhavatyäù çvaçurädayas tän
jänämi no väcaya mäà taveyaà
käçyäà sthiter bhuddhir abhüt kaöhorä (51)
"Ik weet alles over die brähmaëas uit Käçé, vooral Jouw
schoonfamilie. Ze zijn allemaal tegen Çré Viñëu. Je hoeft
me niets meer over hen te vertellen. Sinds Je naar Käçépura bent verhuist, is Jouw uitdrukkingsvermogen even
hard geworden als dat van hen." (51)
mä kupya çäntià bhaja tävad ärye
bhaginy ahaà te hanta taväçritä 'smi
yathä bravéñy evam ahaà karomi
kintv atra çaìkä mama käcid asti (52)
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"Goed zuster, wees niet boos op Mij," pleet Vidyävali.
"Wees rustig. Ik ben uiterst afhankelijk van je. Ik zal
doen, wat je van Me verlangt, maar wat dit betreft, koester Ik een grote vrees." (52)
pure çrutä käcana kià vadanté
nandasya putro 'jani ko 'pi véraù
sa svaira-caryyo bata lampaöatvän
na brahma-jäter api bhétim eti (53)
"In Mathurä heb Ik het gerucht gehoord, dat Nanda
Mahäräja een machtige zoon heeft, die zowel doet, wat
Hij wil, als zedeloos is en zelfs geen eerbied heeft voor
brähmaëas." (53)
atretya näréñv iva mayy api dräk
sa lobha-dåñöi yadi vartmani syät
sadyas tadäsün visåjämi naiva
kula-dvayaà hanta! kalaìkayämi (54)
"Als Hij, wanneer Ik op het pad loop, plotseling naar Me
kijkt met dezelfde gretige blik, die Hij naar alle andere
vrouwen van Vraja werpt, geef Ik Mijn leven onmidde llijk op. Alas, Ik mag Mijn beide aristocratische families
op geen enkele manier in discrediet brengen." (54)
na tatra çaìkä tava käpi yasmäd
ahaà svayaà tvat-sahitä prayämi
ity eva gärgyä vacanäc calanté
vidyävalir vartmani kiïcid üce (55)
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"Mijn lieve zuster," zei Gärgé, "er is geen reden om bevreesd te zijn, want ikzelf zal met Je meereizen." Vidyävali stemde daarmee in en Zij en Gärgé vertrokken met
de anderen naar het huis van Jaöilä. Onderweg zei Vidyävali tegen Jaöilä, (55)
mantrauñadhäbhyäà garalasya näças
taträsti mantro mama kaëöha eva
yac cauñadhaà tat tv ahi-valliparëaà
mantraà japantyä rada-piñöam eva (56)
tat te vadhüù sä mama bhakñayet kià
na vetti påñöä jaöilä jagäda
sä me snuñä brähmaëa-jäti-bhaktä
tat bhakñayed eva kim atra citram (57)
proväca gärgé na kilauñadhädäv
abhakñya-bhakñyasya bhaved vicäraù
taträpi bhüdeva-kulasya çeñaà
räjä 'pi bhuìkte kim utänya-jätiù (58)
"Luister naar Me, alsjeblieft. Het slangengif moet worden verwijderd met mantra en medicatie. De mantras
zitten in Mijn keel en de medicatie is de tämbüla, waarop
Ik heb gekauwd en die door de mantras in Mijn keel
wordt geheiligd. Beste vrouw, zal jouw schoondochter
deze medicatie aanvaarden?"
"Mijn schoondochter is zeer dienstbaar aan de brähmaëas," antwoordde Jaöilä. "Natuurlijk zal Ze Jouw
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voorgekauwde tämbüla eten. Daarover bestaat geen
twijfel."
"Wat betreft medicijnen," zei Gärgé, "bestaan er geen
regels met betrekking tot hetgeen wel en niet eetbaar is.
Zelfs een groot keizer, die over andere grote vorsten
heerst, neemt de restanten van brähmaëas, laat staan
andere kasten." (56-58)
praviñöavatyäù sva-gåhaà tataù sä
vidyävaleù päda-yugaà sa-puträ
adhävayat tat-salilaà sva-vadhväç
cikñepa mürddhäkñi-mukhorasi dräk (59)
Vidyävali arriveerde spoedig bij het huis van Jaöilä. Toen
Ze binnenkwam, wasten Jaöilä en Abhimanyu met eerbied Haar voeten. Daarna ging Jaöilä naar Çré Rädhä en
sprenkelde het badwater op Haar hoofd, ogen, mond en
borst. (59)
proce snuñe! käpi mahänubhävä
gargasya putryägamad atra bhägyät
sä susthayiñyaty acireëa vijïä
mantrais tvad-aìgäni muhuù spåçanté (60)
kiïcähi-vallé-dala-véöikäré ca
saïcarvavya dantaiù paöhitaiù sva-mantraiù
nidhäsyate tan-mukha eva tatra
ghåëä na käryä çapatho mamätra (61)

62

Jaöilä zei tegen Çré Rädhä, "O schoondochter, door groot
geluk is deze nobele ziel, de dochter van Gargäcärya,
zojuist gearriveerd. Ze is deskundig in de wetenschap
van het neutraliseren van slangengif. Tijdens het chanten
van mantras, gaat Ze al Jouw ledematen aanraken, zodat
Je spoedig weer gezond wordt. Maar er is nog iets anders: wees erop voorbereid, dat Ze Haar voorgekauwde
tämbüla, die door mantras is geheiligd, in Jouw mond
gaat stoppen. Verzet Je hiertegen niet." (60-61)
vidyävalis tan-nilayaà praviñöä
vilokya rädhäà vasanävåtäìgém
vadhväù padän mastakataç ca vastram
udaïcayädau jaratéty avocat (62)
bhujaìga-mantrair abhimantrya päëià
saïcälayämy aìghrita urddhva-gätre
yad yävad aìgaà viñam äruroha
jïätvaiva tan nirviñayämi mantraiù (63)
Toen Vidyävali het vertrek van Çré Rädhä binnentrad,
zag Ze, dat Rädhä's lichaam van top tot teen was bedekt
met doeken. Ze zei tegen Jaöilä, "Oude vrouw, verwijder
de doeken, die het lichaam van je schoondochter bede kken. Ik moet bij het chanten van een mantra Mijn handen over Haar lichaam kunnen bewegen om de slangenbeet te genezen, te beginnen bij Haar voeten. Mijn handen zullen ontdekken, in welke delen van Haar lichaam
het vergif zich heeft verspreid, en wanneer Mijn handen
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langs die plekken gaan, reciteer Ik de mantras, die het
gif verdrijven." (62-63)
tataç calan päëir agäd amuñyä
vakñaù-sthalaà norddham ataù paraà yat
tad ghaööayäm äsa muhuù karäbhyäm
asyä uro gäruòa-mantra-päöhaiù (64)
Jaöilä verwijderde de doeken en Vidyävali begon Haar
handen over het lichaam van Çré Rädhä te bewegen. Ze
begon bij Haar voeten en werkte geleidelijk over Haar
lichaam naar boven. Toen Ze Çré Rädhä's borsten bereikte, ging Ze niet verder, maar hield beide handen op
die plek, terwijl Ze keer op keer de invocatie van
Gäruòa chantte. (64)
vidyävaliù präkhyad aho kim etad
viñaà na çämyet karavai kim atra
våddhä 'bravét sväsyata auñadhaà tadäsye snuñäyäù kñipa bhojayämum (65)
Vidyävali wendde Zich toen tot Jaöilä en zei, "Oude
vrouw, er klopt iets niet! Het vergif verdwijnt niet. Wat
zal Ik nu doen?"
Jaöilä antwoordde, "Wees zo vriendelijk en neem wat
van dat voorgekauwde medicijn uit Jouw mond en stop
het in de Hare en kijk dan, wat er gebeurt." (65)
muhur muhuù präkñipam auñadhaà tadäsye amuñyäù kåta-mantra-päöhä
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tathäpi vaivarëavaté vadhus te
prakampate niùçvasiti pragäòham (66)
sarvä bahir yäta-gåhaà kaväöenävåtya sarpasya japämi mantram
muhürtta-mätreëa tam eva sarpam
ähüya tenäpi sahälapämi (67)
cintä na käryä tila-mätry api dräk
saïjévayiñyämi vadhüà tvadéyäm
ekägra-cittä ghaöikä-trayänte
mantraà prajapyäkhilam ikñayämi (68)
"Ik blijf dat gezuiverde medicijn in Haar mond stoppen," zei Vidyävali, "maar Ze blijft trillen en zwaar
ademhalen. Ze ziet nog steeds geel van het gif. Ik zal de
behandeling moeten bijstellen. Verlaten jullie allemaal
de kamer, alsjeblieft. Ik zal de deur afsluiten en een
mantra reciteren om de slang, die je schoondochter heeft
gebeten, aan te roepen. De slang kan ieder ogenblik komen en Ik zal met hem spreken. Maak je niet in het
minst bezorgd; Ik zal jouw schoondochter heel snel weer
tot leven brengen. Nadat Ik deze mantra drie uur lang
aandachtig heb gereciteerd, zal Ik jullie allemaal het resultaat tonen." (66-68)
gärgé-girä tä yayur anya-gehaà
muhürttataç cäyayur apy athätra
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vidyävaler väcam aheç ca gopyo
gåhäntare bhoù çåëutety athocuù (69)
Op het advies van Gärgé ging iedereen naar een ander
vertrek en na een poosje keerden ze terug naar de binnenplaats buiten de kamer van Çré Rädhä. De gopés, die
de ware identiteit van Vidyävali kenden, zeiden binnen
gehoorafstand van Jaöilä en Kuöilä, "Kom, laten we het
gesprek tussen Vidyävali en de slang afluisteren." (69)
svara-dvayenaiva jagäda kåñëo
yat tat tu sakhyaù sahasä 'vajagmuù
yäù kautukänanda-samudrayor dräg
ävartta-magnäù su-bhåçaà virejuù (70)
bho sarpa-räjätra kutas tvam ägäù
kailäsataù kasya nideça-kåt tvam?
candrärddha-mauleù sa ca kédåço 'bhüd
bhuìkñväbhimanyuà jaöilä-sutaà dräk (71)
Çré Kåñëa veinsde twee verschillende stemmen: die van
Vidyävali en die van de slang. De sakhés, die alles in de
gaten hadden, waren verzonken in plezier. Ze werden
door een draaikolk geboeid in een oceaan van feestvreugde en straalden van opgetogenheid.
Met de stem van Vidyävali vroeg Çré Kåñëa, "O koning
der slangen, waar kom je vandaan?"
Met de stem van de slang antwoordde Hij, "Uit Kailäça."
"Op wiens gezag ben je gekomen?"
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"Candrärdhamauli 4 Çiva heeft me opdracht gegeven
om hier naartoe te gaan."
"Wat was zijn opdracht?"
"De opdracht was om de zoon van Jaöilä, Abhimanyu,
te bijten." (70-71)
aghaù kim etasya, na kiïca kintu
tan-mätur evästy aparädha-yugmam
sä kià na dañöä, garalänaläd apy
apatya-çokägnir atéva-tévraù (72)
tayä 'nubhüto bhavatu pragäòham
ity etad arthaà na hi daçyate sä
tyaktvä 'bhimanyuà katham asya jäyä
dañöä 'tra sädhavya-vara-pradänät (73)
durväsasäsau prathamaà na tasmäd
dañöaù sa dañöavya iha prabhäte
putrasya vadhväç ca yathä 'tiçoke
jäjjvalyate sä nikhilaà svam äyuù (74)
"Welke misdaad heeft Abhimanyu begaan?" vroeg Vidyävali.
"Hij heeft geen misdaad begaan," antwoordde de
slang. "Maar zijn moeder heeft er twee begaan."
"Waarom heb je Abhimanyu's moeder dan niet gebeten?"

4

"Hij die een halve maan op zijn hoofd draagt."
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"Omdat Jaöilä een groter vuur ervaart bij het treuren
om haar zoon dan door mijn bijtende vergif," antwoordde de slang. "Daarom heb ik haar niet gebeten."
"Waarom heb je dan Abhimanyu's vrouw gebeten in
plaats van hem?" informeerde Vidyävali.
De slang legde uit, "Durväsä, de grootste wijze, heeft
aan Çré Rädhä de zegen van saubhägyavaté gegeven, het
kroonjuweel der kuise vrouwen. Omdat hij Haar die zegen gaf – een vrouw te zijn wier echtgenoot in leven is –
kan Abhimanyu niet sterven, zolang Zij in leven is. De
gift van Durväsä en de kuisheid van Çré Rädhä zijn uiterst krachtig. Daarom kan ik Abhimanyu niet doden
zonder eerst Çré Rädhä te bijten en Haar te doden. Vandaag beet ik Çré Rädhä en morgen bij zonsopgang ga ik
Abhimanyu bijten. Jaöilä zal de rest van haar leven lijden
in angst, wanneer ze zowel om haar zoon als haar
schoondochter treurt." (72-74)
kià hanta tasyäù aparädha-yugmaà
durväsasi çréla-hara-svarüpe
kaöäkña eko'sty aparan tu çambhor
ya iñöadevo harir asya cäàçe (75)
nandätmaje 'léka mahäpravädas
tad-bhojane bädha-karaù sva-vadhväù
nirodhatas tan-nija-kanyayä sä
särddhaà vraje roditu sarva-kälam (76)

68

Vidyävali vroeg toen, "Vertel Me eens, welke zijn de
misdaden van de oude vrouw, Jaöilä?"
De slang antwoordde, "Jaöilä's eerste overtreding was
het onteren van de wijze, Durväsä, die een manifestatie
is van Çré Çiva zelf. De tweede overtreding was het vals
beschuldigen van de zoon van Nanda Mahäräja, die de
bron is van Çré Hari, de eerbiedwaardige Godheid van
Çré Çiva. Door haar schoondochter in Haar kamer te arresteren heeft Jaöilä verhinderd, dat Nanda-nandana Çré
Kåñëa Zijn maaltijden kreeg. Vanwege deze twee overtredingen zullen Jaöilä en haar dochter Kuöilä hier in
Vraja-maëòala voor de rest van hun leven in diepe
treurnis wenen om het verlies van Çré Rädhä en Abhimanyu." (75-76)
hä putra! hä präëa-same snuñe kià
çåëomi hä hanta! ciräyuñaus tam
vidyävale! tvac-caraëau prapannä
prasädayämuà bhujagädhiräjam (77)
vadhüà na rotsyämi kadäpi seyaà
prayätu nandasya puraà yatheñöam
sambhojayitvaiva harià prakämaà
paktä punar mad-gåham etu nityam (78)
Toen de oude Jaöilä dit hoorde, begon ze luidkeels te
wenen. Ze huilde in groot verdriet, "Alas, alas, O mijn
zoon, O schoondochter, jullie zijn mijn levensadem! Ik
zal nooit meer de zegen horen, die jullie kregen, 'Mogen
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jullie beiden lang leven.'" Daarna nam ze poolshoogte
bij Vidyävali, "O Vidyävali, ik geef me over aan Jouw
voeten. Kalmeer deze koning der slangen op de een of
andere manier. Van nu af aan zal ik mijn schoondochter
nooit meer verhinderen om naar Nanda Mahäräja's huis
te gaan om voor Çré Kåñëa te koken. Ze is vrij om te
gaan en te staan waar Ze wil. Ze hoeft alleen thuis te
komen, wanneer Ze daarginds al Haar plichten heeft
voltooid." (77-78)
durväsasaà taà çataço namämi
mune 'parädhaà mama hä kñamasva
jaräturäyä atimanda-baddher
äjanma-bätulatayä sthitäyäù (79)
"O Durväsä, grootste wijze! Honderdduizend keer breng
ik mijn eerbetuigingen aan uw voeten. Ik smeek u mijn
overtreding te vergeven. Ik sta erom bekend, dat ik oud
en zwakzinnig ben en sinds mijn geboorte behoorlijk
gestoord ben geweest." (79)
kanyä mameyaà tu sadä kubuddhir
vadhüù suçéläà prasabhaà dunoti
çrutveti mätur vacanaà dharaëyäà
nipatya soce kuöilä 'pi natvä (80)
kñamasva sarpendra-kåpäà kuruñva
mad-bhrätaraà mä daça naiva rotsye
vadhüà na cäpi pravadämi jätu
taträlibhir yatra bhavet tad-icchä (81)
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"Het verstand van mijn dochter Kuöilä is altijd al kwaadaardig en verwrongen geweest. Het karakter en de positie van Śrī Rädhä daarentegen zijn deugdzaam en mijn
dochter heeft Haar zonder enige reden veel lijden bezorgd." Bij het horen van haar moeders woorden viel
Kuöilä op de grond om haar respect aan de slang te betuigen. "O koning der slangen, vergeeft u me alstublieft.
Weest u zo goed om niet mijn broer te bijten. Ik zal
nooit meer een beschuldiging jegens Rädhä uiten en ik
zal Haar nooit meer verhinderen om het huis te verlaten.
Vanaf nu kan Ze met Haar sakhés overal gaan en staan,
waar Ze wil." (80-81)
sarpo 'vadad bhoù çåëutäçu gopyaù
sädhvy eva rädhä çapatho 'tra çambhoù
tvaï cäpi kåtvä çapathaà sva-sünor
mürddhëo vadäträstu mama pratétiù (82)
De koning der slangen sprak, "O gopés, luister goed wat
Ik zeg. Ik zweer bij Çré Çambhu, dat Çré Rädhä een
deugdzame en kuise echtgenote is. O Jaöilä, Ik vertrouw
je alleen, indien je dit feit aanvaardt en een eed aflegt op
het hoofd van je zoon." (82)
tvad-ukta itthaà çapathaù kåto 'yaà
vadhüà na rotsyämi kadäpy ahéndra!
snuñä ca putraç ca ciräya jévatu
imaà varaà me kåpayä prayaccha (83)
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Toen ze dit hoorde, legde Jaöilä haar hand op het hoofd
van haar zoon en zwoor de eed. Daarna zei ze, "O koning der slangen, ik heb volkomen vertrouwen in uw
woorden. Ik zal mijn schoondochter nooit meer aan huis
gebonden houden. Geeft uw genade deze keer door mijn
zoon en schoondochter met een lang leven te zegenen."
(83)
bäòhaà prasanno 'smi jaraty ayi tvaà
durväsasaà püjaya bhojayasva
rädhäìgataù svaà garalaà gåhétvä
vrajämi kailäsam ito 'dhunvaiva (84)
kåñëa-pravädaà yadi te snuñäyai
dadäsi dehy atra na me 'sti kopaù
ruëatsi täà cet sahasägatas te
vadhüï ca putraï ca ruñä daçämi (85)
Toen zei de slang, "Zo zij het. Ik ben zeer tevreden met
jou, oude dame. Je moet ook de Wijze Durväsä vereren
en hem verantwoord voedsel aanbieden. Ik zal nu het
vergif uit het lichaam van Çré Rädhä halen en terugkeren
naar Kailäça. Je mag, als je wilt, je schoondochter vals
beschuldigen van een of andere relatie met Kåñëa; daarom zal Ik niet boos op je worden. Maar als je Haar vanaf
vandaag ooit verhindert hier en daar naartoe te gaa n,
word Ik zo furieus, dat Ik je zoon en schoondochter onmiddellijk zal bijten, zodat ze beiden sterven." (84-85)
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proväca vidyävalir ätta-modä
bho gopikä dhatta-mudaà mahiñöhäm
viñaà gåhétvänta radhäd ahéndro
nirämayäbhüd våñabhänu-putri (86)
Daarna riep de stem van Vidyävali opgetogen uit, "O
gopés, nu mogen jullie heel blij zijn. De slang heeft het
vergif verwijderd en is verdwenen en Våñabhänu-nandiné
is helemaal genezen!" (86)
udghäöayäm äsa yadä kaväöaà
tadaiva sarvä viviçur gåhäntaù
papracchur etäm ayi! kédåçé tvaà
susthä 'smi täpo mama nästi ko 'pi (87)
Ze openden de deur en gingen het vertrek binnen.
"Rädhe," vroegen ze, "hoe voel Jij Je nu?"
"Ik voel Me goed," antwoordde Ze. "Ik heb geen
brandend gevoel meer." (87)
vidyävaler aìghri-yugaà praëemur
dhanyaiva vidyä tava dhanya-kértte
saïjévya rädhäm ayi puëya-véthéà
dhanyäm avindas tava dhanyam äyuù (88)
Iedereen boog respectvol aan de voeten van Vidyävali
en zei, "O Vidyävali, alle eer aan U! U hebt oneindig
veel vrome verdiensten verkregen door het leven van Çré
Rädhä te herstellen en Uw leven is volkomen heilzaam
geworden." (88)
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laläga karëe kuöilä jaratyaù
sä präha kanye kim idaà bravéñi
ekena häreëa kim adya sarvälaìkäram asyä adhunaiva däsye (89)
Kuöilä fluisterde Jaöilä in haar oor, "Moeder, geef Çré
Rädhä's halsketting als beloning aan Vidyävali."
"Wat zeg je, Kuöilä?" antwoordde Jaöilä. "Waarom alleen een halsketting? Ik geef Haar alle juwelen van Çré
Rädhä!" (89)
snuñe! praséda sva-kareëa sarvälaìkäram etäà paridhäpaya tvam
vrajeçvaré tvaj-janané ca çéghraà
däsyaty anekäbharaëäni tubhyam (90)
"Schoondochter," zei Jaöilä, "tooi met opgetogen hart
Vidyävali met al Jouw sierraden. Jouw moeder en Vrajeçvaré Çré Yaśodā zullen Jou spoedig vele nieuwe geven."
(90)
vidyävale! mac-chapatho na neti
mä brühyato maunavaté tava tvam
tatas tu rädhä paridhäpayanté
bhüñämbarädi-svagataà jagäda (91)
"Vidyävali, mijn schoondochter zal U persoonlijk met
deze sierraden kleden. Aanvaard ze alstublieft omwille
van mij; zegt U alstublieft niet, dat U deze geschenken
niet kunt aanvaarden." Çré Rädhä kwam naar voren en
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nam Haar kleding, sierraden, enzovoort, om Çré Kåñëa,
die als Vidyävali was vermomd, te kleden. Terwijl Ze
hiermee bezig was, dacht Ze, (90)
yo mäà sakhénäà purato 'pi naiva
çaçaka sambhoktum ayaà priyo me
çvaçrvä nanänduç ca samakñam eva
mäà nirvivädaà sama-bhuìkta bäòham (92)
"Mijn geliefde en Ik kunnen Zich onmogelijk vermaken
temidden van Mijn sakhés, ook al liggen ze even dicht bij
Mijn hart als Mijn eigen ziel; toch heeft Hij Zich naar
hartewens met Mij geamuseerd en wel pal in het gezichtsveld van Mijn schoonmoeder en schoonzuster!"
(92)
vämyaï ca karttum mama nävakäço
'bhüvaà paraà kevala-dakñiëaiva
kintv adya väïchä januño 'py apüri
tac-carvitaà bhuktam aho muhur yat (93)
"Vandaag kreeg Ik geen kans om aan Mijn rebelse natuur (vämya-bhäva) uiting te geven; Ik kon alleen een
onderdanige houding (dakñiëa bhäva) aannemen. Enfin,
de wens, die ik leven na leven heb gekoesterd, is vervuld,
want vandaag heb Ik de tämbüla, die door Mijn geliefde
werd voorgekauwd, herhaaldelijk geproefd." (93)
päde nipatyaiva madéya-käntam
änéya säkñät samabhojayan mäm
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vadhüà tad asyäç caraëe nanänduù
çvaçrväç ca me bhaktir avicyutä 'stu (94)
"Ik heb Mijn schoonmoeder en schoonzuster lange tijd
als Mijn vijanden beschouwd, maar vandaag hebben ze
de grote liefde van Mijn leven naar ons huis gebracht. Ze
hebben zich voor Hem neergebogen en Zijn voeten geëerd en ze vormden de aanleiding voor Zijn ontmoeting
en Zijn openlijke plezier met Mij. Daarom bid Ik voor
een steevaste dienstbaarheid aan hun voeten." (94)
sambhoga-paçcäd api tan-nideçäc
chåìgävayämi priyam agrato 'pi
asyä aye dhanya vidhe numas tväà
våttaà tavaitat kva nu varëayämi (95)
"Vandaag hebben We elkaar ontmoet en nu versier Ik
Mijn geliefde Präëa-vallabha direct onder het toeziend
oog van Mijn schoonmoeder en nota bene op haar aa ndringen! O Voorzienigheid, U bent gezegend! Ik bied U
Mijn eer aan en bezing Uw glorie. Waar en aan wie kan
Ik in 's hemelsnaam dit incident vertellen, dat door U
werd geregisseerd?" (95)
vidyävaléù präha bhaginy ataù kim
ärye! tvad-äjïäà karavai vadaitat
yä vo gåhaà çéghram ataù paran tu
rätrir niçéthäd api hy adhikä 'bhüt (96)
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"Nobele Jaöilä," zei Vidyävali, "het is al na middernacht.
Vertel ons alsjeblieft, wat jij wilt, dat we nu doen. Als je
verder geen instructies meer hebt, moeten wij, twee zusters, snel terugkeren naar huis." (96)
jaraty avädéd ayi gärgi! vidyävalis tathä tvaï ca haöhäd iyatyäm
rätrau kathaà yäsy atha äù sukhena
mamaiva gehe svapitaà kathaà na? (97)
De oude Jaöilä zei, "Gärgé en Vidyävali, hoe kunnen jullie nu midden in de nacht naar huis terugkeren? Waarom
blijven jullie niet gezellig bij ons thuis overnachten?"
(97)
jagäda gärgi jaöile! tvad-uktam
avaçyam etat karaväva bäòham
na yäti cittäd viña-çeña-gandhasambhävanä me khala-sarpa-jäteù (98)
Gärgé antwoordde, "Ik zal zeker aan je woorden gehoor
geven, want een spoor van het gif van die leugenachtige
gifslang is nog in ons hart achtergebleven en is niet volkomen verdwenen. Wanneer iemand door deze zwarte
slang is gebeten, neemt zijn koorts aanvankelijk af, maar
er blijft een kans bestaan, dat de koorts weer toeneemt.
Het is voor de patiënt noodzakelijk om in de nabijheid te
blijven van degene, die met de mantras op de hoogte is."
(98)
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proväca bäòhaà jaöilä sa-kanyä
tad adya vadhvä saha puñpa-talpe
ekatra vidyävalir iddha-manträ
sukhaà balabhyäà svapitu prakämam (99)
Kuöilä en Jaöilä zeiden in koor, "Het zij zo. Laat Vidyävali, die geleerd is in mantras, gezellig samen met Çré
Rädhä uitrusten op het bloembed in de kamer op het
dakterras." (99)
iddaà viläsa-rasikau rata-sindhü cäru
hillola-khelana-kaläù kila tena tuñöau
premäbdhi-kautuka-mahiñöha-taraìga-raìge
sakhyaù sukhena nanåtur na virämam äpuù (100)
Çré Rädhä en Çré Kåñëa zijn uitermate bedreven in het
proeven en genieten van goddelijk spel en vermaak. Het
ingenieuze, artistieke sport en spel, dat Zij manifesteren,
vormt reusachtige golven in de oceaan van zuiver geestelijke verliefdheid. Ook de sakhés dansen onafgebroken in
de arena van golven sportieve vrolijkheid in de oceaan
van prema. (100)
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Ontmoeting met Çré Kåñëa
vermomd als zangeres
rädhä kadäcid atimänavaté babhüva
täà na prasädayitum aiñöa hariù prañahya
sämädibhir bahu-vidhair vitatair upäyaiù
kaundyä sahätha kim api pratatäna mantram (1)

O

P ZEKERE DAG BEVOND ÇRÉ RÄDHÄ ZICH

in diepe mäna (gedeprimeerde stemming).
Ook al bracht Çré Kåñëa Haar geschenken,
ook al prees Hij Haar en trachtte Hij Haar op alle mogelijke manieren op te vrolijken, Zijn pogingen hadden
geen enkel effect. Uiteindelijk ging Hij naar Kundalatä
om haar onder vier ogen te vragen, wat Hij eraan kon
doen. (1)
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bhüñämbarädi paridhäya vidhäya näréveçaà vikasvara kika-svara-maïju-kaëöhaù
särddhaà tayä mådu-raëan-maëi-nüpuräbhyäà
padbhyäà jagäma jaöilä-nilayaà niléya (2)
Nadat Hij de situatie met Kundalatä had besproken,
vermomde Hij Zich als een mooi meisje. Hij kleedde
Zich in de dracht en sierraden van een jong meisje en
nam een stem aan, die zo zoet en betoverend was, dat
het melodieuze lied van de koekoek zich erbij moest
schamen. Zo ging Hij met Kundalatä naar het huis van
Jaöilä, terwijl Zijn enkelbelletjes met juwelen bij het lopen zacht rinkelden. (2)
äräd vilokya sahasä sahasä sahäliù
saundarya-vismita-manä avadan mågäkñé
ehy ehi kundalatike! vada våttam äçu
kià hetukaà gamanam etad abhüd akasmät (3)
Çré Rädhä bevond Zich in het gezelschap van Haar sakhés. Op het moment, dat Śrī Rädhä Haar gazellenogen
liet vallen op deze buitengewoon aantrekkelijke, jonge
vrouw, die in de verte met Kundalatä kwam aanlopen,
raakte Zij volkomen betoverd. Ze richtte Zich met een
glimlach tot Kundalatä, "Kom, kom, Kundalatä. Vertel
ons eens, waarom verras je ons vandaag met een bezoek?" (3)
keyaà kutaù kim abhidhänavatéti påñöä
çré-rädhayävadad imäà prati kundavallé
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nämnä kalävalir iyaà mathurä-pradeçäd
aträgatä çruta-bhavad-guëa-näma-kérttiù (4)
gänair giräà gurum api prabhaved vijetuà
kim väcyam etad avagacchata gäpayitvä
kasmäd açikñad iyatém ayi! gäna-vidyäà
säkñät purandara-guroù kva nu tat-prasaìgaù (5)
"En wie is deze prachtige, jongedame bij jou? Waar
komt Ze vandaan en wat is Haar naam?"
"Rädhä," antwoordde Kundalatä, "Haar naam is
Kalävali. Toen Ze over Jouw naam, faam en kwaliteiten
hoorde spreken, is Ze vanuit Mathurä hier naartoe gekomen om Jou te ontmoeten. Haar zangkunst overstijgt
zelfs die van Indra's guru, Båhaspati. Wat kan ik hieraan
toevoegen? Je kunt alleen begrijpen, wat ik bedoel,
wanneer Je Haar hoort zingen."
"Mijn vriendin, Kundalatä," vroeg Śrī Rädhä toen,
"van wie heeft Kalävali de zangkunst geleerd?"
"Van Båhaspati zelf," antwoordde Kundalatä.
"En hoe is het Haar gelukt om hem te ontmoeten?"
(4-5)
satraà yad äìgirasam atra varäìgi! våñëipuryäà vyatanyata nu mäthura vipra-varyaiù
tarhy eva so 'mara-purät sahasaitya mäsaà
väsaà vidhäya paramädåta änananda (6)
"Schoonheid Rädhä," antwoordde Kundalatä, "toen de
brähmaëas van Mathurä een groot äìgirasa offer aan het
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uitvoeren waren, daalde Båhaspati daar af uit het oord
van halfgoden en verbleef een maand in Mathurä. In die
stad kreeg hij grote eerbetuigingen en dat verheugde
hem zeer." (6)
madhye satäà sa hi kadäcid agäyad evaà
gétaà yad etad adadhäd iyam äli! sadyaù
medhävaté tad aparedyu radho jagau tat
tena svareëa bata tair api täla-tänaiù (7)
"Sakhé Rädhä, temidden van dat eerbiedwaardige geze lschap voerde Båhaspati gedurende êên dag het recital
van een hemels lied uit. Dit lied is buitengewoon moeilijk om te zingen, maar Kalävali is zo begaafd, dat Ze het
– wonderlijk genoeg – onmiddellijk onthield en het de
volgende dag nazong met exact hetzelfde, gecompliceerde ritme en op dezelfde subtiele melodie, die hij had gebruikt." (7)
çrutvä båhaspatir aho mama gétam ärät
kä gäyatéti bahu-vismayavän avädét
martyo 'py açikñad ayi mat-sakåd-uktito yad
durgaà dyu-gänam api vipra! tad-änayaitäm (8)
"Toen Båhaspati Haar hoorde zingen, was hij stomverbaasd en informeerde bij een van de Mathurä brähmaeas, 'Wie is deze jonge vrouw, die mijn ingewikkelde,
hemelse lied zingt? Ik ben volslagen verbijsterd! Ze is
louter een inwoonster van deze sterfelijke wereld en
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toch heeft Ze dit lied onthouden, nadat Ze het slechts
eenmaal heeft gehoord. Laat Haar bij me komen.'" (8)
viprädeçam aväpya géñpati-puro
yätäm imäà so 'bravét
tväm dyäpayitä 'smi dhémati!
paräà gändharva-vidyäm aham
medhä te 'nupamä pikäli-vijayé
kaëöho yadä dåçyate
naivädåì manu-jeñu labdha-januñäà
no kinnaréëäm api (9)
"Op verzoek van Båhaspati bracht de brähmaëa Kalävali naar hem toe. 'Zeer intelligent jong meisje,' zei Båhaspati, 'Jouw genialiteit is ongeëvenaard en Jouw stem
overstijgt die van de koekoek. Hoe wonderbaarlijk! Ik
geef Jou daarom de hoogste kennis van de Gandharva's.
Een dergelijke, fijnbesnaarde intelligentie en zoete stem
zijn in de wereld van de mensen niet te vinden, zelfs niet
onder de Kinnara's.'" (9)
adhäpya mäsam iha varñam api svayaà svar nétäm apäöhayad imam iyam äçvinänte
präpyävanéà madhu-purém agamad vraje hyaù
säyaà tathädya tu tavägrataù ägatä 'bhüt (10)
"Gedurende de rest van zijn verblijf in Mathurä gaf Båhaspati dit meisje onderricht. Toen hij terugkeerde, nam
hij Haar mee naar de hemelse planeten, waar hij Haar
nog eens een jaar onderwees. Op het eind van de maand
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Äçvina keerde Ze terug naar planeet Aarde en arriveerde gisteren in Mathurä. Vandaag is Ze bij zonsondergang naar Jou gekomen hier in Vraja." (10)
tad géyatäà kim api bhävini kaà nu rägaà
gäyäni mälava-hima-praëaya-pradoñe
kaà vä svaraà su-mukhi! ñaò-jam atha çrutià vä
käà tasya vacmi catasåñv iti cädiça tvam (11)
Nadat Ze Kundalatä's verhaal had aangehoord, zei Śrī
Rädhä, "O Bhävini (prachtvrouw), wil Je zo lief zijn om
iets voor Me te zingen?"
"Våndävaneçvaré," antwoordde Kalävali, "welke räga
wil Je Me horen zingen?"
Śrī Rädhä antwoordde, "Het schemert, dus Je mag een
mälava räga zingen."
"Sumukhi (schoonheid met je mooie gezichtje), op
welke melodie moet Ik zingen?"
"Zing in ñaòaja," antwoordde Śrī Rädhä.
Kalävali vroeg toen, " Rädhä, in welke van de vier
verschillende çrutis van die melodie moet Ik zingen?"
(11)
kaëöhe çrutir na tava väta-kaphädidoñä
çuddhä bhaviñyati kadäpi vinaiva viëäm
tad-räga-täla-gamaka-svara-jäté-tänagräma-çriyä madhuram ätanu gétam ekam (12)
"O schoonheid," antwoordde Śrī Rädhä, "als je een lichamelijke aandoening hebt, waarbij de kapha of väta in
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de keel uit balans is, is het onmogelijk om zuiver te zingen. Op dezelfde manier is het niet mogelijk om zuivere
tonen te zingen zonder de begeleiding van een véëä.
Niettemin zou Ik Je graag een lieflijk lied horen zingen
vol muzikale elementen, zoals octaaf (räga), ritme (täla),
muzikale noten (svara), sierelementen (gamaka), de bijzondere soort räga (jäti), geïmproviseerde variaties (täna) en het vedische melodiesysteem (gräma)." (12)
rädhe! vinaiva bhavatém iha gäna-vidyäà
jänanti käù kalayatä 'militäù çrutés täù
procyettham ätanuta keky-ali-vånda-ninditänä-nanä-tanana-réti suréti-gänam (13)
"Rädhä," zei Kalävali, "wie anders in dit universum is zo
deskundig in muziek en zang dan Jij? Ik kan alleen eenvoudige melodieën zingen. Luister." Terwijl Ze dit zei,
begon Kalävali te zingen, "Tä nä na nä ta na na å," met
zo een prachtige stem, dat Ze zowel de pauwen als de
hommels zich liet schamen. (13)
ädau priyäli-vitater nayanäçru-nadyaù
sasrus tataù sthagitatäà yayur eva madhye
antya-kñaëe tu kara-kopalatäm aväpya
petuñ öhanaö-öhanad iti kñiti-påñöha eva (14)
Toen de dierbare sakhés van Śrī Rädhä het zoete gezang
van Kalävali hoorden, stroomden de tranen als rivieren
over hun wangen. Naarmate het lied vorderde, werd hun
tranenvloed door hun vervoering en betovering zelfs
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gestopt. Op het eind van het lied kletsten toen die tranen
op de grond als een stortvloed van kleine steentjes. (14)
tasyäù kaöhoratara-mänajuñas tu cittahéropalaà dravam aväpa yadaiva sadyaù
säçcaryam äkhad ayi hanta! kalävale tvadgänaà sudhäà sura-purasya tiraskaroti (15)
Vanwege Haar mäna was het hart van Śrī Rädhä zo hard als
een diamant geworden, maar nu smolt het en dat verbaasde Haar. "Devé, Kalävali," zei Ze, "Jouw lied is zo
lieflijk, dat het de zoete nectar van de halfgoden veruit
overstijgt." (15)
tvädåg jano yadi mamästika eva tiñöhed
bhägyäj janus tad akhilaà saphalé-karomi
nandätmajo yadi punaù çåëuyäd guëan te
kaëöhäd bahir na hi karoti tadä kadäpi (16)
"Als iemand met Jouw talenten toch eens altijd bij Me
bleef. Oh, dan zou Ik zo fortuinlijk zijn. Dan alleen zou
Mijn leven een succes worden. Maar luister, Devé, als de
zoon van Nanda Mahäräja Jouw zangkunst hoort, zal Hij
Je zeker altijd als een sierraad om Zijn hals dragen."
(16)
abruta kundalatikä na vadaitad etäà
sädhvéà tvam eva nija-kaëöha-taöéà nayainäm
naivänyathä kuru tatas tu parärddha-niñkaà
ditsuù sukhena parirabdhüm iyeña rädhä (17)
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karëe laläga lalitä 'tha vimåçya subhrü
rüce bravéñi vara-varëini satyam etat
sammänanaà samucitaà na hi niñka-dänät
syät tena sarva-vasanäbharaëäni däsye (18)
"Rädhä," zei Kundalatä, "van alle vrouwen beschikt
Kalävali over een concentratie aan deugden, dus dit kun
Je beter niet tegen Haar zeggen. Je zou Haar eenvoudig
kunnen omhelzen zonder verder iets te doen." Toen trad
Śrī Rädhä naar voren om Kalävali te omhelzen en Haar
een kostbare halsketting te schenken, maar Lalitä fluisterde Śrī Rädhä in Haar oor, "Rädhä, wie is de persoon,
die Je nu gaat omhelzen? Het is niemand minder, als dat
sluwe, leugenachtige vriendje van Jou, die is vermomd
als een prachtig meisje."
"Mijn dierbare vriendin Lalitä," antwoordde Śrī Rädhä luidkeels, "je geeft uiterst waardevol advies. Na een
zorgvuldige overweging speek je inderdaad de waarheid.
Ik wilde juist Mijn waardering tot uitdrukking brengen
door Haar eenvoudig een halsketting aan te bieden,
maar dat gebaar zou niet getuigen van het juiste respect
voor Haar. Ik zal Haar daarom allerlei soorten sierraden
met juwelen en delicate kleding schenken." (17-18)
tad rüpa-maïjari! mad-agrata eva yüyaà
citrämbaräëi paridhäpayata prayatnaiù
udghätya samprati-purätana-kaïcukaà draì
navyaà samarpayata tuìga-kuca-dvaye 'syäù (19)
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Śrī Rädhä wendde Zich toen tot Rüpa Maïjaré en zei, "O
Rüpa Maïjaré, kleed Kalävali zorgvuldig om in een heldere, nieuwe outfit met veel kleuren en doe dat onder
Mijn ogen. Trek Haar oude bloes uit en bekleed Haar
opgeheven borsten met een nieuw exemplaar." (19)
kaundy abravét sumukhi! nodghaöayäìgam asyäù
saìkocam äpsyati paraà bhavad agra eñä
tad dehi yad yad ayi ditsasi sarvam eta
gatvä sva-dhäma paridhäsyati na tv ihaiva (20)
Kundalatä wierp hier snel tegenin, "Knappe Rädhä," zei
ze, "trek de kleding van dit mooie jonge meisje alsjeblief
niet uit, want Ze gaat Zich verlegen voelen en zal Zich
voor Jou schamen. Geef Haar gewoon wat Jij Haar wilt
schenken en laat het Haar naar huis meenemen om het
daar te passen." (20)
na stré-sadasy api bhiyaà kurute hriyaï ca
stréti prasiddhir adhikä sakhī! sarvadeçe
änanda-vartmani kathaà na yiyäsasi tvaà
saìkoca-kaëöakam ihärpayasi svayaà kim (21)
"Sakhé Kalävali," zei Śrī Rädhä, "iedereen weet, dat
vrouwen zich onder andere vrouwen nooit verlegen voelen of angstig zijn. Vertel eens, werp Je bij deze zeer
blijde gelegenheid niet de doornige hindernis van verlegenheid op?" (21)
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rädhe! na mälya-vasanäbharaëädi kiïcid
aìgé-karomi kim u gäyaka kanyakäham?
tvaï cet prasédasi sakåt parirambham ekaà
dehy ehi mäà na dhana-gådhnu mavehi mugdhe (22)
"Oh, Rädhä," zei Kalävali, "Ik wil helemaal geen bloemenkransen, kleding en sierraden aannemen. Na ïef
meisje, Ik ben geen dochter van een zanger ! Als Jij met
Mij tevreden bent, geef Me dan êên keer de weelde van
Jouw omhelzing. Denk niet, dat Ik begerig ben naar enig
andere schat." (22)
vämyaà kim atra kuruñe aridhehi sädhu
no ced baläd api vayaà paridhäpayämaù
ekä tvam atra çataço vayam ity atas te
svätantryam astu katham ity avadhehi mugdhe (23)
"Oh, sakhé," antwoordde Śrī Rädhä toen, "waarom ben
Je zo eigenwijs? Waarom weiger Je Mijn aanbod? Trek
alsjeblieft deze delicate kledingstukken met juwelen aan.
Als Je hiermee niet vrijwillig instemt, kleed Ik Je onder
dwang Zelf aan. Kijk eens, Jij bent alleen, maar Ik heb
honderden sakhés om Me heen. Dom meisje, Ik waarschuw Jou, dat Jij in Mijn aanwezigheid niet zo onafhankelijk moet optreden. Ik zeg Jou, wees op Jouw hoede!"
(23)
dve skandhayor dadhatur aïcalam agrato 'syäù
påñöhe vyamocayata kaïcuka-bandham ekä
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vakñaù-sthaläd apatatäà subåhat-kadambapuñpe tadä sapadi karttita-kiïcid aàço (24)
Nadat Ze dit had gezegd, gaf Śrī Rädhä de sakhés opdracht om Kalävali de nieuwe bloes aan te trekken.
Twee sakhés stonden vóór Kalävali en pakten de sluier
op Haar schouders stevig vast, terwijl een andere sakhé
achter Haar ging staan om Haar bloes los te knopen.
Toen de bloes openviel, gleden er twee grote kadambabloemen, die aan êên kant iets plat waren gemaakt, onderuit en vielen op de grond. (24)
kià hanta kià patitam etad ayéti påñöä
däsyo 'khilä jahasur eva sa-hasta-tälam
labdhävaguëöhana-paöé yadi jihrati sma
påñöhé-cakära tam atho våñabhänuputré (25)
"Aha!" riep Śrī Rädhä. "Wat valt er uit Haar bloes?!"
Rüpa Maïjaré en alle andere dienaressen klapten opgewonden in hun handen en daarna verstopten ze hun lachende vollemaansgezicht verlegen onder hun sluier.
Våñabhänu-nandiné Śrī Rädhä keerde Zich om en ging
met Haar rug naar Śrī Kåñëa zitten. (25)
älé-kulasya sudurävara eva vaktre
vasträvåto 'py ajani sa-svana eva häsaù
rädhäpy adhän nibhåtam asvanam eva häsyaà
kåñëaç ca kundalatikä ca jahäsa paçcät (26)
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Toen de sakhés zagen, wat Çré Kåñëa had gedaan, probeerden ze hun plezier te onderdrukken en bedekten
hun mond met hun sluier. Zonder zich in bedwang te
kunnen houden barstten ze in lachen uit met luidkeelse
uithalen. Zonder een woord te zeggen voegde Çré Rädhä
zich bij het lachsalvo en dat deden tenslotte Çré Kåñëa en
Kundalatä ook. (26)
mürtto häsya-raso muhürttam
abhavat svädyas tataù procire
sakhyo hanta! båhat-kadambakusume dhanye yuväà bhü-tale
dhürtte präpita-kaitave api
punar niñkaitave antato
bhütvä häsya-rasämåtäbdhim anu
ye sarvä nidhattaù sma naù (27)
Toen manifesteerde zich in hun midden een ogenblik de
verpersoonlijkte vorm van de transcendentale smaak van
het lachen (häsya-rasa) ten gunste van ieders grootste
plezier. De sakhés richtten zich tot de twee kadambabloemen en zeiden, "O ontzettend grote kadambabloemen, van iedereen op het aangezicht van deze Aarde zijn jullie waarlijk gezegend. Jullie maken doorgaans
geen gebruik van de misleiding van een dubbele moraal,
maar dat zijn jullie wel gaan doen door jullie associatie
met deze sluwe figuur. Als bloemen van een boom weten
jullie niet wat bedrog is. Maar nu jullie je bevinden in
handen van deze oplichter, vertonen jullie een dusdanige
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schaamteloosheid, dat jullie de vorm hebben aangenomen van de borsten van een jong meisje. Vanwege jullie
gaan we allemaal onder in een nectar-oceaan van het
lachen." (27)
bho bhoù kundalate! kva te sahacaré lajjä na sä dåçyate
pätälasya tale mamajja salile sä kundavallyä sahatucchäyaiva
bhavämi hanta vigata-cchäyätra vaù kià bruve
tad yuñmad-vadaneñu nåtyatu giräà devé yatheñöaà muhuù
(28)

De sakhés vroegen Kundalatä, "O Kundalatä, waar is
jouw metgezel, Verlegenheid, gebleven?"
"Zij en Kundalatä zijn beiden verdronken in de diepe
wateren van Pätäla-loka," zei Kundalatä. "Jullie kunnen
haar nu niet zien."
"Als Kundalatä en haar sakhé genaamd Verlegenheid
zijn verdronken en verloren zijn gegaan, wie ben jij
dan?" vroegen ze.
"Oh, ik ben slechts haar schaduw."
"Maar als Kundalatä is vertrokken, hoe kunnen we
haar schaduw dan zien?" hielden de sakhés vol.
"Ik heb niets te zeggen," zei Kundalatä. "Moge de godin der bespraaktheid dansen op jullie tong." (28)
premä géñpati-çiñyayä saha
sadä sat-saìga äjanmato
mithyä-väë na hi jihvayä
paricitä sädhviù sva-dharmaà muhuù
adhyäpyätanu karma kärayasi
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te khyätir vraje bhüyasé
nädyä 'bhüt tava väïchitaà
yadiyaté käpi vyathä sahyatäm (29)
Lalitä zei toen, "Kundalatä, jouw liefde voor de leerling
van Båhaspati en jouw vriendschap met Haar zijn sinds
je jeugd geleidelijk toegenomen. Jouw tong kent geen
spoor van valsheid. Jouw glorie wordt keer op keer in
Vraja gehoord en er wordt verkondigd, dat je kuise meisjes adviseert in hun eigen deugdzame bezigheden. Je
verricht dus grote daden uit naam van Kämadeva. Helaas werd je wens vandaag niet vervuld, waardoor je grote pijn moet doorstaan." (29)
änétä vividha-prayatna-racitä vidyä 'tidüräd guror
vikretuà sudhiyä tvayä 'dya rabhasäd älé-sadasyäpaëe
vikrétä na hi säbhavat punar aho häsyäspadé-bhütatäà
präptä drag açu bhakñaëaù sa hi yadäyätaà bhavadbhyäm
iha (30)

"Sakhé Kundalatä, wat ben je toch superslim. Je bent
vandaag met opgeheven hoofd van verre naar ons gezelschap gekomen en je hebt geprobeerd de kennis van
jouw 'guru' te verkopen. Maar helaas, je bent er niet in
geslaagd je kennis kwijt te raken. In plaats daarvan werd
je uitgelachen. Misschien ben je op een verkeerd moment gekomen." (30)
aträpaëe drutam imäà lalite 'dya vidyäà
vikréya väïchitam ahaà yadi sädhayiñye
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tat kaïcukéà vitaraséha na ced dadäm
tubhyaà sva-kaïcukam ahaà kriyatäà paëo 'yam (31)
Çré Kåñëa antwoordde, "Lalitä, Ik kan al die kennis gemakkelijk kwijt op de markt van de sakhés en Mijn verlangens vervullen. Geef Me nu die bloes terug, of Ik trek
hem jou aan." (31)
çuñkaà prasünamayi korakatäà na gacchet
präëe gate na khalu ceñöata eva dehaù
dambhé kathaà vidita-tattva upaiti püjäà
svämin! måñä pratibhayä na malaà prayähi (32)
Toen Lalitä dit hoorde, zei ze, "O schurkenkoning!
Wordt een verlepte bloem ooit een verse knop? Kan een
lichaam nog functioneren, nadat de levensadem eruit is
vertrokken? Wie blijft een opgeblazen en leugenachtig
persoon nog eren, nadat eenmaal zijn bedrog is onthuld?
O Svämé, blijf niet aan deze beschamende vertoning
deelnemen door Jouw kunst van het liegen te exposeren." (32)
kåñëaù sva-vakñasi puna kusuma-dvayaà tad
dhåtvä jagäma jaöilä-gåham eva sadyaù
soccaiù svaraà bhuvi nipatya tathä ruroda
yenäkulaiva jaöilä muhur äpa khedam (33)
Śrī Kåñëa pakte de twee kadamba-bloemen op. Hij stopte ze als valse borsten terug achter zijn bloes en ging
naar het kwartier van Jaöilä. Daar viel Hij op de grond
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en weende luidkeels. Hierdoor maakte Jaöilä zich zorgen
en drukte herhaaldelijk haar medeleven uit. (33)
kä tvaà, rodiñi kià kuto 'si,
kim abhüt te vipriyaà putri tat
sarvaà brühi vimåjya locana-jalaklinnaà mukhämbhoruham
hä hä hanta bhavämi bhägya-rahitä
dhiì me janur dhik tanuà
dhiì mäà dhig dhig iti pravåddhadavathuù prace 'rddham arddhaà vacaù (34)
"Wie ben Je, mijn dochter? Waar kom Jij vandaan?
Waarom huil Je? Heeft iemand Jou kwaad gedaan?
Veeg de tranen van Jouw lotusgezicht en vertel me alles."
Trillend van weemoed en met stokkende stem vertelde Kalävali Haar droevige verhaal. "O edele dame. Alas,
alas, wat ben Ik ongelukkig! Wee Mijn lichaam. Wee
Mijn geboorte. Honderden en honderden vervloekingen
zijn Mij ten deel gevallen." (34)
väso me våñabhänu-bhüpa-nagare çré-kérttidäyäù svasuù
kanyähaà saha rädhayä sama sadä saàprétir äbälyataù
äyätä 'smi ciräd ahaà nija-gåhät täà drañöum utkaëöhayä
sä mäà naiva vilokate na vadati premnä na cäliìgati (35)

"Ik woon in de stad van Koning Våñabhänu en Ik ben de
dochter van Kértidä's zuster. Sinds Mijn jeugd heb Ik een
hechte en liefdevolle vriendschap met Rädhä. Ik kwam
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van Mijn huis en zag na een lange tijd met passie uit naar
een ontmoeting met Haar. Maar ach, Rädhä slaat geen
acht op Mij, laat staan, dat Ze Mij met liefde en genegenheid omarmt." (35)
mäà dåñövä smayate na naiva
kuçala-praçnaà karoty ädarät
tat präëair mama kià prayojanam
imäàs tyakñyämy ahaà tvat-puraù
ärye! tvaà vimåçävadhäraya
kadä ko me 'parädho 'bhavat
täà tvaà påccha muhuù pradäya
çapathaà sä me kathaà kupyati (36)
"Toen Zij Mij zag, glimlachte Ze niet êên keer tegen
Mij. Ze was zelfs niet attent genoeg door slechts êên
keer naar Mijn welzijn te informeren. Wat heeft het voor
zin, dat Ik in leven blijf? In uw bijzijn zal Ik nu Mijn leven opgeven. Nobele dame, probeert u zich te herinneren, of u weet, of Ik ooit een overtreding tegen Çré Rädhä heb begaan. En vraagt u Haar keer op keer, alstublieft, waarom Zij boos op Mij is." (36)
vatse! samäçvasihi ko 'pi na te 'parädho
gacchämi sarvam adhunaiva samädadhämi
taà snehayämi bhavatéà parirambhayämi
saàläpayämi rajanéà saha çäyayämi (37)
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Bij het horen van het beklagenswaardige relaas van
Kalävali zei Jaöilä, "O dochter, kalmeer en wees niet bevreesd. Je hebt geen overtreding begaan. Ik ga dit onmiddellijk rechtzetten. Ik zal zorgen, dat Rädhä Jou snel
al Haar liefde en genegeheid geeft. Ik zal ervoor zorgen,
dat Zij Jou omarmt en tegen Jou spreekt. Bovendien
zullen Jullie beiden vannacht op hetzelfde bed slapen."
(37)
ity uktvä sahasä snuñälayam
agäd dåñövälipäléù puraù
prävocal lalite! kim édåg abhavad
vadhväù sva-bhävo 'dhunä
tasyäs täta-puräd iyaà sva-bhaginéà
täà drañöum utkaëöhayaiv
ägät sä katham atra sa-praëayam
äçvenäà na sambhäñate (38)
Terwijl ze dit zei, stormde Jaöilä af op het verblijf van
haar schoondochter. Toen ze de sakhés daar zag, wendde
ze zich tot Lalitä en zei, "Lalitä, waarom heeft mijn
schoondochter vandaag een tegendraadse bui? Haar eigen achternicht is uit Haar vaders stad gekomen om
Haar te zien, maar Zij lijkt Haar volkomen te negeren.
Waarom spreekt Ze niet vriendelijk tegen Haar?" (38)
paçyaiñä nayanäçru-sikta-sicayä khinnä 'smad antarmahä
käruëyaà janayaty ataù su-carite! säd-guëya-pürëe snuñe
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enäà sädhu pariñvajasva kuçalaà påccha priyaà kiïcana
bruhyasyä hådaya-vyathäpasaratu préëéhi mäà préëaya (39)

Jaöilä richtte zich toen tot Çré Rädhä, "O meisje van goed
gedrag (Sucaritä), O mijn dochter, Je beschikt over allerlei goede eigenschappen. Mijn beste schoondochter, kijk
eens. De kleding van dit zielige meisje is nat van Haar
tranen. Mijn hart is voor Haar vol mededogen. Verlicht
Haar hart van de pijn: omhels Haar stevig, informeer
naar Haar welzijn en spreek Haar vriendelijk toe. Maak
Haar zo blij als voorheen, dan heb ik ook weer rust."
(39)
ärye! yähi gåhaà yathä "diçasi tat kurve sukhenädhunä
çeñvai tävati bälikä-jana-våthä-väde svayaà mäpata
bälälyaù sadåço 'lpa-buddhi-vayaso 'bhikña-prasäkrudhas
täsu tvädåg apära-buddhir atulä pramäëiké kià patet (40)

"Schoonmoeder," antwoordde Çré Rädhä, "Ik zal zeker
uw instructies opvolgen. Gaat u dus alstublieft terug
naar huis en rust vredig. Het past u niet om betrokken te
raken bij kleine onenigheden van jonge meisjes. Alle
jonge sakhés zijn eender; hun leeftijd is gering en hun
intellect ook. Ze slingeren van het ene moment in het
andere heen en weer tussen ruzie en wederzijdse genegenheid. Uw intelligentie daarentegen is ongeëvenaard
en u beschikt over een groot gezag. Past het u om zich te
bemoeien met deze infantiele muizenissen?" (40)
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uttiñöha mä vada paraà mama mürdhna eva
datto mayä çapatha çmäçru-gale gåhäëa
ätma-svasäram anayä saha bhuìkñva çeñva
mä bhindhi me guru-janasya nideçam etat (41)
"O schoondochter, stop met spreken," zei Jaöilä. "Sta op
en omhels Jouw zuster onmiddellijk. Ga samen lunchen
en samen rusten. Ik ben Jullie eerbiedwaardige ouder,
dus veronachtzaam mijn instructie niet." (41)
ärye! sa-prauòhi mäm ädiçasi yadi
tato vacmi satyaà yad eñä
prävocat kundavalléà kaöutaram
adhikaà duùsahaà tena kopat
näsyäù vaktraà viloke yadi punar
adhunä seyam asyäà prasédet
tarhy evähaà prasannä diçasi
yad akhilaà tat kormy eva bäòham (42)
"O schoonmoder," antwoordde Çré Rädhä, "u hebt Me
krachtig en duidelijk geïnstrueerd; maar voordat Ik aan
uw opdracht gehoor geef, moet u êên ding goed begrijpen. Dit meisje is grof geweest tegen Kundalatä en daardoor voel Ik Mij zo verontwaardigd, dat Ik Haar geen
blik waardig gun. Als Zij het goedmaakt met Kundalatä,
zal Ik ook tevreden zijn; dan zal Ik zeker doen, wat u
van Me verlangt." (42)
ärye! vakti måñä snuñä tava na
mäm eñä kaöu-vyäharan
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näpy asyai kupitä 'smi täà prati
tataù proväca rädhä sphuöamkià
mithyä vadaséha kupyasi na
ced asyai prasédasy alaà
kaëöha-gräham iyaà tvayädya
rabhasäd äliìgyatäm agrataù (43)
"O edele dame," zei Kundalatä, "uw schoondochter
liegt. Kalävali heeft niet grof tegen me gesproken en ik
ben helemaal niet boos op Haar."
Çré Rädhä zei met nadruk tegen Kundalatä, "Hoe kun
je tegen Mijn schoonmoeder liegen? Als je niet boos
bent op Kalävali en als je echt blij bent met Haar, omhels Haar dan nu, zodat we er allemaal getuige van zijn."
(43)
tüñëéà sthitäà sapadai kundalatäà vilokya
präha sma sapratibham eva tadä mågäkñé
ärye! parämåça ciraà kataräbhavén nau
mithyeti täà paribhavasya vidhehi pätrém (44)
Na het horen van Çré Rädhä's woorden zweeg Kundalatä. Toen de gazellenogige Çré Rädhä dit merkte, sprak
Ze onmiddellijk de volgende slimme woorden,
"Schoonmoeder, u moet beslissen, wie van ons liegt en
diegene vervolgens op het matje roepen." (44)
etäà yad atra na pariñvajate sa-harñaà
tat kopa-liìgam iha kaù khalu saàçayaù syät
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våddhä 'vadan mama vadhür iha vakti satyam
antaù prasédati na kundalatä yad asyäm! (45)
"Natuurlijk klopt er iets niet, als Kundalatä niet verheugd is om dit mooie jonge meisje te omhelzen. Dan
moet ze vast boos op Haar zijn. Wie zou daaraan kunnen
twijfelen?"
"Mijn schoondochter spreekt de waarheid," zei de oude vrouw. "Kundalatä, waarom vergeef je Kalävali niet
en maak je het weer goed met Haar?" (45)
yena prasédasi tad eva karomi kaundi
mänyä 'smi te 'dya racitä 'ïjali rasmi tubhyam
vikñyaiva man-mukham imäà parirabdhum esi
nätaù paraà vada ha hä çapatho mamätra (46)
"O Kundalatä, ik zal alles doen om het tussen jou en
Kalävali goed te maken. Luister naar me. Ik ben jullie
eerbiedwaardige superieur, maar ik smeek je met gevouwen handen om dit meisje voor mijn ogen te omhe lzen. Zeg verder niets. Aah! Hiertoe doe ik een eed op
mijn hoofd." (46)
äryä dadäti çapathaà na vibheñyato 'pi
kä dhér iyaà tava tad ehi pariñvajasva
ity älayaç ca jaöilä-kuöile ca dhåtvaiv
äliìgayan bata mitho hari-kundavalyau (47)
Toen Kundalatä geen aanstalte maakte om Kalävali te
omhelzen, riepen de sakhés in koor, "O Kundalatä, vrees
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je de gelofte van deze goede vrouw niet? Wat heb je
voor een intelligentie? Omarm Kalävali nu!" Terwijl ze
dit zeiden, pakten Jaöilä, Kuöilä en alle sakhés Kundalatä
beet en dwongen haar Çré Hari te omarmen in Zijn vermomming als Kalävali. (47)
våddhä tadä kila na bheda-bhaviñyad äräd
älé-tater hasa-raso na virämam aiñyat
täç cela-ruddha-vadanäs tad api prahäsaà
niùçabdam eva vidadhuç ca dadhuç ca modam (48)
Als de oude Jaöilä niet aanwezig was geweest, waren de
sakhés niet in staat geweest zich te weerhouden van een
duik in häsya-rasa. Maar nu bedekten ze hun gezicht onder hun sluier en stikten in stilte van een zegenrijke
lachbui. (48)
våddhä vadhüm atha jagäda nija-svasäraà
brühi priyaà parirabhasva ca nirvivädam
ity ätmäpäëi-vidhåtau drutam eva rädhä
kåñnau mitho 'tiparirambham aväpayat tau (49)
Daarop zei de oude vrouw tegen Çré Rädhä, "Schoondochter, nu moet Jij iets liefs tegen Jouw zuster zeggen
en Haar een warme knuffel geven." Plotseling pakte Jaöilä Çré Kåñëa met de ene hand beet en Çré Rädhä met de
andere en trok Hen in een dichte omhelzing naar Elkaar
toe. (49)
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harñäçru-bindu-nikaraà nudataà pratisva
celena bhoù sukhayataï ca mitho bhaginyau
sambhujya kiïcana sukhena kåtaika-talpasväpe dåòha-praëayato nayataà tri-yämäm (50)
"O zusters," zei ze tegen Rädhä en Kåñëa, "ik zie, dat
Jullie huilen door de zegen van Jullie omhelzing. Nu
moeten Jullie Je wederzijds geluk delen door met Jullie
sluier de tranen op elkaars gezicht te drogen. Daarna
gaan Jullie samen fijn een maaltijd gebruiken en brengen
Jullie de nacht gezellig met Elkaar door." (50)
våddhä jagäma çayituà nija-geham ärät
kåñëaù pragalbhataratäà dadhad äkhyad äléù
vidyäà vigétata-matäà gamitäm api dräg
vikréya väïchitam avindam ato jitäù stha (51)
Toen ze dit had gezegd, vertrok de oude vrouw om te
gaan rusten in een van haar vertrekken op enige afstand
van het gezelschap. Śrī Kåñëa richtte Zich tot de sakhés
met zelfs nog grotere nadruk en arrogantie dan voorheen, "Kijk, sakhés, jullie dachten, dat die kennis van Mij
verachtelijk was, maar Ik heb hem vlot weten te verkopen en zodoende Mijn beoogde resultaat geboekt: de
overwinning op jullie allemaal." (51)
bhrätar vadhür yad iha bhoù samabhoji tasmäd
adyaiva väïchitam alambhi jayaç ca bhüyän
setur yadé truöita eva tad ärddha-bhuktä
naivästv iyaà bhavatu pürëa-manorathaiva (52)
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"O koning der charmeurs," zei Lalitä, "Je hebt Jouw gewenste resultaat inderdaad behaald door te genieten van
Kundalatä, Jouw eigen schoonzuster, en zodoende heb
Jij de grootste overwinning geboekt. Nu de sociale etiquetten toch eenmaal zijn geschonden, kun Je van Kundalatä niet slechts voor de helft genieten. Waarom zou
Je niet al haar innerlijke verlangens vervullen?" (52)
bhräträpi çuddha-manasä bhaginé sutäpi
piträ 'tra kià na parirabhyata eva loke
yuñmäkam änakha-çikhaà smara-bhäva eva
tévras tad-ätma-samam eva jagac ca vettha (53)
Kundalatä zei, "Lalitä, kan een broer zijn zuster, of een
vader zijn dochter niet met een zuiver hart omhelzen?
Van top tot teen brandt Jouw hele lichaam van een intens amoureus verlangen en jij denkt, dat iedereen in de
wereld van hetzelfde verlangen brandt." (53)
ity uktavaty atiruñeva nivedya kuṇḍavallé bahir-bhavanam eva yadädhyatiñöhat
tasyäù prasädana-kåte niraguç ca sakhyas
tatraika eva kusumesur apäd yuvänau (54)
Terwijl ze dit zei, liep Kundalatä, alsof ze woedend was,
de kamer uit. Alle sakhés volgden haar om haar te kalmeren. De enige, die in het vertrek achterbleef, was de
bloemenschutter, Cupido, die bezig was het jeugdige
Paar, Çré Çré Rädhä-Kåñëa, in bescherming te nemen.
(54)
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subhrü-vibhaìga-kuöiläsya-saroja-sédhu
mädyan madhu-vrata-viläsa-susaurabhäni
sampräpya jäla-vivareñu jughürnur eva
preñöhälayaù pratipadaà pramador mi-puïjaiù (55)
De sakhés van Çré Rädhä gluurden van buiten naar binnen door de patronen van het hekwerk in de vensters en
snoven het heerlijke aroma van het amoureuze spel en
vermaak van Madhusüdana Śrī Kåñëa op. Hijzelf werd
bedwelmd door het drinken van de honing van Çré
Rädhä's fronsende lotusgelaat, dat getooid was met
wenkbrauen als de bogen van Cupido. De sakhés voelden
zich steeds dieper wegdrijven in de golven van de oceaan
van vreugdevolle zegen. (55)
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