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INLEIDING

N DE KOMENDE OCHTENDLEZINGEN GA
ik een paar punten van Bhajana-rahäsya uitleggen.
Dit is een verzameling wonderbaarlijke verzen en
instructies van Çréla Bhaktivinoda Öhäkura. Eerst gaan we de
Inleiding door Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Prabhupäda
doornemen.
Çréla Prabhupäda schrijft, “Ik heb Çréla Bhaktivinoda Öhäkura dag en nacht bhajana zien doen.” Hij wist hoe Çréla
Bhaktivinoda Öhäkura bhajana deed, want hij had andere
ogen dan wij. Onze ogen kunnen alleen de materiële wereld
zien, maar de ogen van Çréla Prabhupäda waren transcendent
en hij kon de ongemanifesteerde, spirituele wereld ook zien.
Dus hij vertelt ons iets over de manier, waarop Çréla Bhaktivinoda Öhäkura bhajana deed. We kunnen deze dingen zelf niet
bevatten, maar als Prabhupäda en onze Gurujé ons genade
geven, kunnen we er iets van begrijpen.
Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Gosvämé Öhäkura schenkt
ons met deze inleiding zijn genade. Hij was altijd bij Bhaktivinoda Öhäkura en hij schrijft, “Deze akincana heeft Bhaktivinoda Öhäkura gezien in Svananda Sukhada Kuïja in Go1
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druma en ook in Jagannätha Puré. Ik heb hem zijn bhajana
zien doen met een zeer ernstig en diep gevoel met añöasättvika bhäva.” Als hij zijn bhajana uitvoerde, dacht Çréla
Bhaktivinoda Öhäkura altijd aan de çlokas, die hij in dit boek
heeft verzameld. Çréla Prabhupäda gaat deze çlokas uitleggen
en zal iets zeggen over de gevoelens, die ze bevatten.
ARCANA EN BHAJANA
Allereerst legt Çréla Prabhupäda het verschil uit tussen arcana
en bhajana. Tegenwoordig denkt praktisch vijfennegentig pro
cent van de toegewijden, dat arcana en bhajana hetzelfde is.
Çréla Prabhupäda legt uit, dat arcana en bhajana niet hetzelfde
zijn, maar dat er een groot verschil tussen bestaat. We kunnen
ze zien als verschillende onderwijsniveau’s. Het onderwijs in
de lagere klassen op school is niet hetzelfde als het onderwijs
in de hogere klassen, hoewel beide soorten in de categorie
onderwijs thuishoren. We zien dus, dat er verschillende soorten onderwijs zijn, die niet hetzelfde zijn. Op dezelfde manier
bestaat er een verschil tussen bhajana en arcana.
Om het verschil te kunnen zien moeten we eerst de verhouding tussen die twee begrijpen. Bhajana betekent samagra-bhajana, het streven en het doel van de complete beoefening van bhajana. Arcana is bhajana anga, een onderdeel van
bhajana, dat tevens een onderdeel vormt van uttama-bhakti,
zuivere bhakti. De meeste toegewijden kennen al deze diepere betekenissen niet, waardoor ze denken, dat bhajana en
arcana hetzelfde zijn. Het verschil tussen bhajana en bhajana
anga is het verschil tussen het geheel en één van zijn onderde2
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len. Çréla Prabhupäda legt zoveel diepere betekenissen uit. We
moeten proberen deze siddhänta te begrijpen, want doen we
dat niet, kunnen we in bhajana geen vooruitgang maken.
DE KANIÑÖHA-ADHIKÄRÉ
Hoe kunnen we weten, of toegewijden arcana of bhajana uitvoeren? Het is afhankelijk van hun kwalificaties. Jullie weten,
dat er drie niveau’s van toegewijden zijn: kaniñöha, madhyama
en uttama. Toegewijden worden geclassificeerd volgens hun
adhikära of kwalificaties. Allereerst zegt Çréla Prabhupäda,
dat kaniñöha-adhikärés arcana uitvoeren. Dat is hetgeen voor
hen is voorgeschreven.
Om zich zelfs maar als een kaniñöha-adhikäré te kunnen
kwalificeren, moet men eerst over sambandha-jïäna beschikken, de kennis van essentiële tattvas en de relaties ertussen.
Iemand kan denken, dat hij arcana uitvoert, maar als hij niet
over sambandha-jïäna beschikt, is het geen arcana. Hij voert
in feite in het geheel geen bhakti uit, tenzij hij over sambandha-jïäna beschikt. Iemand kan harinäma chanten en çravaëam, kértanam, viñëu-smaraëam, arcanam, vandanam, dasyam, sakhyam en ätmä-nivedanam uitvoeren, maar tenzij hij
beschikt over sambandha-jïäna, is hij zelfs geen kaniñöhaadhikäré. Men is kaniñöha-adhikäré, zodra men beschikt over
een beetje sambandha-jïäna, zelfs al is deze niet volledig. Op
dat moment kan hij arcana uitvoeren, maar geen bhajana.
Çréla Prabhupäda legt nu iets meer uit over de kaniñöhaadhikäré. We hebben gesproken over het verschil tussen de
prakaöa (manifeste) wereld en de aprakaöa (ongemanifesteer3
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de, spirituele wereld). Een toegewijde heeft de kwalificatie
van kaniñöha-adhikäré, zolang hij niet beschikt over apräkåta
realisatie. Dat wil zeggen, dat de toebehoren, die hij in zijn
dienstverlening gebruikt, allemaal van deze wereld zijn en dat
hijzelf ook van deze wereld is en dat zijn verstand zich ook in
deze wereld bevindt. Hij heeft welliswaar enige śraddhä (vertrouwen) onder invloed van sädhu-saìga, associatie van zuivere toegewijden, maar zijn realisatie heeft zich nog niet verdiept. In dit stadium bevinden zijn offergaven en al zijn diverse soorten dienstverlening zich in de categorie arcana.
Er zijn verschillende vormen van verering. We kunnen acht,
twaalf of zestien verschillende artikelen aanbieden, zoals bijvoorbeeld pädya (voeten wassen), ärghya (het aanbieden van
heilzame substanties), acaman (aanbieden van slokjes water),
äsana (zitplaats), snana (bad), vastra (kleding), bhusana (decoratie), mälya (aanbieden van bloemenslingers) en verder
äraté met dhupa (wierrook) en dhipa (boterlamp) en het offeren van naivedya (voedsel) en puñpaïjalé (handvol bloemen).
Als de kaniñöha-adhikäré deze soort offergaven aanbiedt,
wordt het arcana genoemd.
DIENSTVERLENING MET EEN GEVOEL
VAN INTIMITEIT
Çréla Prabhupäda schrijft, maryada mule bhägavata seväarcana. Maryada betekent handelen met eerbied volgens
voorschriften en standaarden zonder de regels te overschrijden. Over het algemeen vereert een toegewijde Kåñëa in het
begin met sambrahma-jïäna of aiśvarya-jïäna. Dat wil zeg4
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gen, dat hij kennis heeft van Kåñëa’s rijkdommen en vermogens, waardoor hij groot respect voor Hem heeft. Hij denkt,
“Kåñëa is zo verheven en ik ben zo onbeduidend. Ik moet
eerbied voor Hem hebben. Hij is onze upäsya, onze eerbiedwaardige Godheid. Hij is de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods en Hij beschikt over zoveel vermogens, vooral de zes
belangrijkste vermogens. Zijn gedaante bestaat uit sac-cidänanda vigraha en Hij is sarva-käraëa-käraëam, Oorzaak der
oorzaken. Wat mij betreft, ik ben een zeer klein, onbeduidend
deeltje van Hem, dat constant wegzinkt in de oceaan van
mäyä. Hoe kan ik Hem dan een dienst verlenen?”
Een kaniñöha-adhikäré heeft dezelfde eerbiedige houding
jegens zijn Gurudeva. Hij dient zijn Gurudeva en denkt, “Hij
is onze Gurudeva. Hij is zo verheven en ik ben zo onbeduidend.” Soms denkt hij, “Ik verleen diensten en dit is sevä.”
Hij kan de voeten van zijn Gurudeva masseren en hem prasädam en van alles geven en zoveel diensten verlenen. Eigenlijk
is dit echter geen sevä. Strikt genomen beschikt de kaniñöhaadhikäré alleen over de adhikära om arcana uit te voeren,
geen bhajana. Soms verwijzen we naar die arcana, alsof het
bhajana zou zijn, maar dat is niet het geval; het is arcana.
Vervolgens spreekt Çréla Prabhupäda over viçrambha-sevä,
dienstverlening met een gevoel van intimiteit. Naarmate de
toegewijde vorderingen maakt en zich meer siddhänta realiseert, wordt zijn gevoel van ontzag en eerbied minder prominent. Het is tot op zekere hoogte nog aanwezig, maar nu heeft
hij een meer intiem gevoel over de relatie met zijn Gurudeva
en met Kåñëa, dat sterker wordt en meer op de voorgrond
treedt dan zijn ontzag en eerbied. Nu kan hij viçrambha-sevä
5
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uitvoeren, het hoogste stadium. Dienstverlening met ontzag
en eerbied lijkt op de stralen van de zon, maar in viçrambhasevä is de laaiende intensiteit van die straling afgenomen. Viçrambha-sevä lijkt op het koele, verkwikkende maanlicht;
dienstverlening met dit gevoel is zo plezierig en lieflijk. Zij,
die zich in viçrambha-bhäva bevinden, verlenen diensten met
grote genegenheid in plaats van een gevoel van ontzag. Ze
denken, dat ze zich op gelijk niveau met hun Gurudeva en
Kåñëa bevinden. Dienst op dat niveau is zeer verheven, veel
hoger dan de dienst van degenen met groot respect en eerbied. Het derde punt in de lijst met vierenzestig vormen van
bhakti-anga van Çréla Rüpa Gosvämé is préti-purvaka-gurusevä, dienstverlening aan Gurudeva met een gevoel van intieme genegenheid, welke vrij is van ontzag en eerbied.
WANNEER BHAKTI BHAJANA WORDT
Çréla Prabhupäda gaat nu meer uitleggen over het belangrijke
verschil tussen arcana en bhajana. Arcana wordt uitgevoerd
met het grofstoffelijke lichaam en het subtiel materiële of
mentale lichaam. Dit betekent, dat de bepaalde instelling en
mentaliteit, die met de grofstoffelijke en subtiele lichamen
zijn verbonden, min of meer nog aanwezig zijn. In bhajana
daarentegen nemen die bepaalde mentaliteit en grofstoffelijke
conditionering af, terwijl de sambandha-jïäna en het aprakaöa
gevoel meer op de voorgrond treden. Wanneer tenslotte toegewijden zoals Rüpa en Sanätana Gosvämé’s bhajana uitvoeren, is alle verbinding met de grofstoffelijke en subtiel materiele lichamen verdwenen. De çarira of het lichaam, waarmee
6
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ze Kåñëa en Zijn metgezellen dienen, is het spirituele lichaam.
Dit is identiek met ätmä of de ziel.
Dit is het ware verschil tussen arcana en bhajana. In arcana
zijn de grofstoffelijke en subtiel materiële lichamen prominent, maar in bhajana dient het spirituele lichaam of ätmä
Kåñëa.
Çréla Prabhupäda legt hetzelfde onderwerp op een andere
manier uit. In Sri Bhakti-rasämåta-sindhu (1.1.12) (uit Çré Närada-païca-ratra) lezen we,
sarvopädhi-vinirmuktaà tat-paratvena nirmalam
håñikeëa håñikeça-sevanaà bhaktir ucyate
Sri Bhakti-rasämåta-sindhu (1.1.12)
“Als men geheel vrij is van alle upädhis, materiële verlangens
naar aanduidingen, en volkomen is toegewijd aan de dienstverlening aan Bhagavän en is gezuiverd van de wolkendekken van
jïäna, karma, yoga enzovoort, is men in staat Håñékeça, de
Meester der zintuigen, met al zijn zintuigen te dienen. Dit
wordt bhakti genoemd.”

Sarvopädhi-vinirmuktam – zodra de upädhis (materiële aanduidingen) zijn verdwenen, wordt bhakti in feite bhajana. We
treffen dit aan in de stemmingen van Çréla Bhaktivinoda Öhäkura, Çréla Gaura-kiçora däsa Bäbäjé Mahäräja, Çréla Vamsédäsa Bäbäjé Mahäräja en andere grote toegewijden. Uiterlijk
zag men hen bloemen verzamelen en zich gedragen als gewone toegewijden, zoals Vamsédäsa Bäbäjé Mahäräja, die arcana
voor zijn Godsbeelden uitvoerde.
Çréla Prabhupäda heeft vele maöhas gesticht en er arcavigraha, Godsbeelden, geïnstalleerd. Hij gaf zijn toegewijden
7
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opdracht om arcana uit te voeren en soms voerde hijzelf arcana uit.
Çréla Raghunätha däsa Gosvämé voerde ook arcana uit.
Maar we moeten niet denken, dat hun arcana dezelfde arcana
is van de kaniñöha-adhikäré. Nee! Zij hadden geen enkele fysieke en mentale conditionering. Hun arcana is sevä en die is
rechtstreeks afkomstig van Kåñëa’s metgezellen in Goloka
Våndävana. Dit wordt çuddha-sattva genoemd. Zodra wij deze
çuddha-sattva ontvangen, kunnen we bhajana ten volle uitvoeren en dan pas kunnen we onze dienstverlening met recht sevä
noemen. Zolang we niet over deze çuddha-sattva beschikken,
zijn alle uitgevoerde activiteiten gebonden om arcana te zijn.
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft Bhajana-rahäsya geschreven voor degenen, die bhajana willen uitvoeren. Çréla
Prabhupäda heeft in zijn inleiding op dit boek tevens uitgelegd, hoe men bhajana dient binnen te gaan en hoe men bhajana dient uit te voeren. Hij legt de rahäsya uit, de verborgen
geheimen en de vertrouwelijke instructies met betrekking tot
bhajana. Hij heeft getracht om alles te geven. Hij kan ons helaas niet alles geven, want wij zijn niet bij machte het te begrijpen. We kunnen op zijn minst toch iets begrijpen van de
aanvang van bhajana en dat kan ons bijstaan erin binnen te
gaan. We moeten ook onthouden, dat Çréla Prabhupäda de
manier uitlegt, waarop we bhajana binnengaan vanuit arcana.
BHAJANA AAN HET EIND VAN DE NACHT
We hebben gehoord van añöa-käléya-bhajana, herinnering aan
het spel van Rädhä en Kåñëa tijdens de acht perioden van de
8
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dag en de nacht. Çréla Prabhupäda gaat nu spreken over niçanta-bhajana, maar wij moeten weten, wat hij eigenlijk bedoelt
met niçanta-bhajana. De Gosvämé’s hebben de añöa-käléya-lélä
in Vraja beschreven. Het eerste deel van añöa-käléya-lélä is
niçanta-lélä, het spel aan het eind van de nacht, wanneer Rädhä en Kåñëa wakker worden. Deze onderwerpen zijn voor ons
echter te zeer verheven om ze onmiddellijk binnen te gaan.
Wanneer Çréla Prabhupäda over niçanta-lélä spreekt, ligt achter zijn woorden een diepe betekenis. Hij bedoelt namelijk,
dat wij geconditioneerde zielen zijn, die in begoocheling liggen te sluimeren.
We hebben liggen slapen en zaten vol anarthas en overtredingen. In deze conditie hebben we geen enkele kennis, maar
nu worden we wakker. Dit is hetgeen Çréla Prabhupäda bedoelt, wanneer hij spreekt over niçanta-lélä. Met groot geluk
kunnen we ahaituki-kåpa ontvangen, de grondeloze genade
van een gekwalificeerde Vaiñëava en van Gurudeva en de
grondeloze genade van Kåñëa. Met die grondeloze genade
kunnen we de associatie van een bonafide, gekwalificeerde
Vaiñëava krijgen. En daarmee komt het gevoel in ons hart om
Kåñëa te dienen. Dit wordt sevä-väsanä genoemd en het wordt
gegeven door guru. Als dit in ons hart belandt, ontvangen we
terstond śraddhä.
In het commentaar van Çréla Bhaktivinoda Öhäkura op Çré
Çikñäñöaka hebben we gelezen, dat śraddhä uit twee soorten
bestaat. De eerste leidt tot het verlangen om de regels en de
regulerende principes van çästra te volgen. De tweede soort
geeft aanleiding tot het verlangen om de spontane dienstverlening van de inwoners van Våndävana te volgen. Dit is het9
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geen Çréla Prabhupäda bedoelt met niçanta bhajana; dit is het
eind van de duistere nacht van onze materiële begoocheling.
Als we śraddhä ontvangen, zonder dat we in goed gezelschap zijn, kan śraddhä zich niet verder ontwikkelen en zal in
plaats daarvan verdorren. Daarom moeten we proberen om in
goed gezelschap te blijven aan het begin, in het midden en aan
het eind van onze toegewijde dienstverlening. Tenzij we sädhu-sanga hebben, verdort ook de heilige naam, die we chanten. Naarmate onze śraddhä verdort, zijn we steeds minder
geneigd om bhajana uit te voeren. Dit grondbeginsel van sädhu-sanga is essentieel voor alle vormen van bhakti.
Çréla Rüpa Gosvämé heeft in Sri Bhakti-rasämåta-sindhu
een lijst van vierenzestig vormen van bhakti-anga of onderelen van bhakti gegeven. Het eerste onderdeel is bescherming
zoeken bij een bonafide guru en het tweede is dékñä van hem
aanvaarden. Het derde onderdeel is viçrambhena guru-sevä,
het verlenen van diensten aan guru met intieme genegenheid.
Het vierde onderdeel is sädhu-vartmanuvartante, het volgen
van het pad, dat werd gebaand door de äcäryas. Dit betekent,
dat we moeten weten, hoe Rüpa Gosvämé, Sanätana Gosvämé,
Raghunätha däsa Gosvämé, Çréla Narottama Öhäkura, Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, Baladeva Vidyäbhüñaëa, Çréla
Bhaktivinoda Öhäkura, Çréla Prabhupäda en onze Gurudeva
bhajana hebben uitgevoerd. Dat is het pad, dat moet worden
gevolgd; we zullen het moeten volgen.

10
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ACHTERLATEN VAN WERELDSE VERLANGENS
Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Prabhupäda heeft al deze zaken in de Inleiding op Bhajana-rahäsya uitgelegd, dus we
moeten geduldig zijn en met aandacht luisteren. Degenen, die
op deze manier bhajana willen doen, moeten de instructies en
het voorbeeld van Çréla Bhaktivinoda Öhäkura en alle voorgaande äcäryas volgen. Nu verklaart Çréla Prabhupäda, dat we
om constant bhajana te kunnen uitvoeren niñkiëcana moeten
worden. Een niñkiëcana toegewijde is iemand, die totaal geen
werelds verlangen meer heeft. Käma, krodha, lobha, moha,
mada en matsarya zijn allemaal verdwenen. Niñkiëcana toegewijden volgen de eerste śloka van Çréla Rüpa Gosvämé’s
Upadeçämåta volkomen – vaco vegam manasaù krodhavegam. Ze hebben woede, de drang om te praten en de eisen
van de tong, de maag, de genitaliën en die van het verstand
leren beheersen. Ze volgen alle ślokas van Upadeçämåta. Ze
volgen ook de śloka van Çréman Mahäprabhu,
na dhanaà na janaà na sunaréà
kavitäà vä jagadéça kämaye
mama janmani janmanéçvare
bhavatäd bhaktir ahaituké tvayi
Çré Çikñäñöaka (4)
O Meester van het universum, ik verlang niet naar rijkdom,
volgelingen zoals een vrouw, zonen, vrienden en familieleden,
of naar wereldse kennis tot uitdrukking gebracht in poëtische
taal. Mijn enige wens is, O Meester, dat ik leven na leven over

11
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ongemotiveerde toewijding aan Uw lotusvoeten mag beschikken.

Deze Vaiñëava’s worden niñkiëcana of akiëcana Vaiñëava’s
genoemd. Niñkiëcana Vaiñëava’s begrijpen al deze instructies.
En als wij niñkiëcana Vaiñëava’s willen zijn en het pad willen
volgen, dat de niñkiëcana Vaiñëava’s hebben gevolgd, moeten
wij ook al deze instructies kennen.
Het allereerste, dat we moeten doen, is alle slechte sanga
opgeven. Dat betekent, dat we de associatie moeten opgeven
van mäyävädés, sahajiyäs en alle andere soorten abhaktas
(niet-toegewijden). We moeten vooral degenen vermijden, die
zich overgeven aan lustbevrediging, aardse verlangens en wereldse activiteit. We moeten hun gezelschap loslaten, anders
komen hun wereldse verlangens ons hart binnen en gaan we
weer onderuit. Als we volgens deze standaarden handelen,
kunnen we añöa-käléya-sädhana en bhajana uitvoeren.
Het is anders niet mogelijk. Niemand kan vierentwintig uur
per dag bhajana uitvoeren, tenzij hij zijn wereldse verlangens
heeft achtergelaten; tenzij hij de eerste, tweede en derde
ślokas van Upadeçämåta volkomen volgt; tenzij hij ManaùÇikñä van begin tot eind volgt; en een akiëcana Vaiñëava is.
We kunnen alleen añöa-käléya-bhajana uitvoeren, wanneer alle
vormen van verlangens, overtredingen en anarthas uit ons
leven zijn verdwenen.
Als we Kåñëa willen dienen, als we het disciplinaire pad van
onze gurus willen volgen, zullen we alle vormen van bhoga
(materieel plezier), tyäga (geveinsde verzaking) en het gezelschap van alle soorten abhaktas moeten opgeven. Indien we
deze associatie niet opgeven, wordt het een hinderpaal in het
12
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bereiken van ons streven en doel, namelijk het dienen van
Kåñëa. Jïänés, karmés en yogés – zelfs degenen, die zich bezighouden met miśra-bhakti in plaats van zuivere bhakti – ervaren zelfs niet een klein beetje ruci (smaak) in hun bhajana,
dus zij zullen dit boek niet kunnen waarderen. Maar degenen
onder ons, die wel bhajana-rahäsya willen binnengaan, moeten dit boek eerbiedigen en zijn instructies volgen. Daarvoor
zijn we gekomen.
Sommigen van jullie zijn hier naartoe gekomen, omdat ze
de lessen van hun Gurudeva Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja hebben gehoord. Wij zijn hier naartoe gekomen, omdat
we hebben gehoord van onze Gurudeva Çréla Bhakti Prajïäna
Keçava Mahäräja. Sommigen van jullie zijn hier naartoe gekomen, nadat ze hebben gehoord van Çréla Bhaktisiddhänta
Sarasvaté Öhäkura. We zijn hier in ieder geval niet naartoe
gekomen om onze wereldse verlangens te bevredigen. We zijn
hier met één doel naartoe gekomen en dat is om Kåñëa te dienen. Dus als we willen dienen en als we ons werkelijk willen
bezighouden met sevä, zullen we alle ongunstige zaken moeten opgeven, die Çréla Bhaktivinoda Öhäkura later uiteen gaat
zetten. We moeten dit boek goed lezen en alles begrijen en
toepassen, dat hij ons vertelt. Hoe kun je prediken, als je al
deze dingen niet weet? Jullie kunnen een poging doen om te
prediken, maar welke soort predikwerk kunnen jullie dan
verrichten?

13

GEHEIMEN VAN BHAJANA
__________________________________________________________________________

WAARUIT BESTAAN ONS STREVEN EN DOEL?
Probeer eerst de instructies in dit boek te begrijpen. We moeten weten, welke het streven en het doel van onze sädhanabhajana zijn. We moeten weten, of we slechts arcana uitvoeren of dat we werkelijk trachten om bhajana binnen te gaan.
We kunnen wel denken, dat we met zoveel toegewijde dienst
en zoveel predikwerk bezig zijn, maar we moeten voorzichtig
zijn. Als we niet trachten om bhajana te doen, als we niet
trachten om het gebied van ware bhakti binnen te gaan, betreffen al deze activiteiten karmanga. Al deze bezigheden zijn
dan materiële activiteiten.
We dienen deze zeer diepgaande, geheime betekenissen
van bhajana te leren. Dan alleen kunnen we proberen om
anderen te helpen. In plaats van anderen te helpen zinken we
anders af naar hun niveau.
DIEPERE BETEKENISSEN IN DE MAHÄ-MANTRA
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura wijst erop, dat de Hare Kåñëa
mahä-mantra uit zestien namen in acht paren bestaat. Deze
acht paren namen corresponderen met de acht ślokas van Çré
Çikñäñöaka. De betekenis van het eerste paar namen “Hare
Kåñëa” is het verslaan van onwetendheid en het uitvoeren van
harinäma met vertrouwen (śraddhä). Als men harinäma met
śraddhä uitvoert, verdwijnt avidyä. Avidyä is het tegenovergestelde van vidyä. Vidyä betekent het kennen van Kåñëa en
avidyä betekent Kåñëa vergeten. Dit is tot uitdrukking ge14
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bracht in de eerste śloka van Çré Çikñäñöaka. Het tweede paar
namen is ook “Hare Kåñëa.” De betekenis van dit tweede
paar namen is, dat Kåñëa alle macht en vermogens, die zich in
Zijn svarüpa bevinden, in Zijn namen heeft gemanifesteerd.
Als men zijn toevlucht neemt tot de naam van Kåñëa en Zijn
naam in sädhu-sanga (de associatie van zuivere toegewijden)
chant, gaat men gehechtheid aan bhajana ontwikkelen. Dit
kan op geen andere manier plaatsvinden. Om op dit pad aan
te vangen is het noodzakelijk om over indrukken (saàskära)
uit het verleden te beschikken. Deze indrukken uit het verleden zijn het gevolg van activiteiten in het verleden, die vertrouwen hebben veroorzaakt en nu tot bhakti leiden. Indien
we over die verleden indrukken beschikken, is het mogelijk
om sädhu-saìga te hebben, de associatie van zuivere toegewijden. Als gevolg van deze sädhu-saìga kan de persoon harinäma en dékñä van een gekwalificeerde guru ontvangen.
Daarna krijgt hij instructies, çikñä. Daarna verdwijnen zijn
anarthas, indien hij bhajana met śraddhä en sambandha-jïäna
uitvoert, anders niet. Als we, nadat het grootste deel van de
anarthas zijn verdwenen, op deze manier harinäma chanten,
bereiken we het stadium van niñöhä, stevig vertrouwen en
standvastigheid in toegewijde dienst.
Het derde paar namen is “Kåñëa Kåñëa.” In dit derde stadium nemen we de kwaliteit of het karakter van onze sädhana
in ogenschouw. Çré Caitanya-caritämåta legt uit, dat er in sädhana enkele hindernissen zijn en dat onze sädhana zuiver
moet zijn en niet wisselvallig of onzuiver mag zijn. Er zijn
twee dingen, die in hoge mate zijn tegengesteld aan bhaktisädhana. De eerste is stré-saìgi – de aantrekkingskracht van
15
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mannen tot vrouwen en vrouwen tot mannen. Het tweede
obstakel is associatie met abhaktas – mäyävädés, materialisten,
en iedereen, die gekeerd is tegen zuivere toegewijde dienst.
We moeten een uitgesproken kuis karakter ontwikkelen en al
deze ideeën, activiteiten en slecht gezelschap opgeven.

SMAAK
Als we harinäma met niñöhä blijven chanten, komen we in het
vierde stadium en beginnen we harinäma met ruci of smaak te
chanten. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura legt uit, dat er twee
soorten ruci bestaan: vastu-vaiçisty-apekñini en vastu-vaiçistyanapekñini. Wanneer we over de eerste soort ruci of vastuvaiçisty-apekñini beschikken, denken we, als we Öhäkurajé
zien, die is gedecoreerd, “Oh! Wat een mooie decoratie!” en
voelen we ons gelukkig. Maar als Öhäkurajé niet mooi is gedecoreerd, ervaren we niet veel smaak. Als een kértana geen
goed ritme en een mooie melodie heeft, hebben we er niet
veel smaak voor. Maar als het ritme en de melodie goed zijn
en de mådanga en de karatälas worden mooi bespeeld, kunnen we de kértana zeer waarderen. Deze ruci wordt vastuvaiçisty-apekñini genoemd.
De tweede soort ruci komt, wanneer we harinäma in vaiñëava-saìga met śraddhä en niñöhä blijven chanten. Dit stadium
wordt vastu-vaiçisty-anapekñini genoemd. In dit stadium zijn
we niet zo bezorgd, of Öhäkurajé al of niet goed is gedecoreerd. Als een kértana geen goed ritme en geen mooie melodie
heeft, denken we, “Geeft niet!” En als de begeleiding en de
16
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zang deskundig zijn, denken we, “Heel goed!” We kunnen
zeggen, dat de ruci van Çréla Gaura Kiçora däsa Bäbäjé Mahäräja vastu-vaiçisty-anapekñini was. Hetzelfde geldt voor Çré
Caitanya Mahäprabhu. Hij zag Jagannätha Deva niet, zoals
wij Hem zien. Wij zien, dat Jagannätha Deva niet veel op Kåñëa lijkt. Hij heeft twee ronde ogen, geen mooie handen, geen
fluit, geen kroon en geen pauwenoogveer. Çré Caitanya Mahäprabhu zag Hem niet op deze manier. Als Hij Jagannätha
Deva zag, rende Hij zonder Zich van de buitenwereld bewust
te zijn naar Hem toe om Hem vast te pakken. Wij zien, dat
Jagannätha twee grote ronde ogen heeft en dat Hij niet zo
ontzettend knap is, maar Çré Caitanya Mahäprabhu zag Hem
als sakçad Vrajendra-nandana, rechtstreeks Çré Kåñëa, de zoon
van Nanda Mahäräja. Bij een andere gelegenheid hoorde Hij
een deva-däsé een vers uit Gétä-govinda zingen, çrita kamala
kuca mandala e, jaya jaya deva hare. Ik weet niet of de zangeres een zuivere Vaiñëavé was, zoals Madhavé-devé; misschien
was ze dat wel en misschien was ze dat niet. In ieder geval zat
ze in het bos te zingen en Çré Caitanya Mahäprabhu rende
naar haar toe. Dit is ruci. We kunnen Mahäprabhu natuurlijk
niet met onszelf vergelijken. Hij heeft niet alleen ruci, maar
beschikt ook over mahäbhäva en alle andere extasen. Ik wil
met dit voorbeeld alleen het verschil tussen twee verschillende soorten ruci aantonen.
Het vijfde paar namen is “Hare Räma” en in dit vijfde stadium wordt smaraëa toegevoegd. Smaraëa betekent het herinneren van het spel van Kåñëa. Bij het herinneren van dit
spel dienen we te weten, dat er een belangrijk verschil bestaat
tussen het spel in Vraja en elders. In Vraja zijn geen çuddha
17
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däsya-rasa en çuddha çänta-rasa zichtbaar. Er is çänta-rasa
aanwezig, maar het wordt altijd afgedekt. En däsya-rasa wordt
altijd vermengd met sakhya of vätsalya.
Het zesde paar namen is ook “Hare Räma.” In dit stadium
neemt onze ruci voor de materiële wereld af. Onze wereldse
verlangens verdwijnen en onze ruci voor Kåñëa wordt concreet en zeer sterk.
Het zevende paar namen is “Räma Räma.” Hier is geen
Hare aanwezig; alleen Räma, “Räma Räma.” Dit is vipralambha. De toegewijde ervaart hier het gevoel van afgescheidenheid, vipralambha, “Wanneer krijg ik dienst aan Rädhä en
Kåñëa?” Dat verlangen verschijnt in dit stadium. Tenslotte is
het achtste paar namen “Hare Hare.” In dit achtste stadium
manifesteert çuddha-sattva zich en dat geeft aanleiding tot
gopé-bhäva. Dan zal gopé-bhäva komen.
ÄCÄRYAS EN SAHAJIYÄS
Dit is een zeer korte samenvatting van de algemene en systematische vorderingen op het devotionele pad. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura geeft ons de instructies, die hij heeft verzameld
uit Sri Bhakti-rasämåta-sindhu, Çré Ujjvala-nélamaëi en alle
andere belangrijke werken. Hij heeft ook lessen en realisaties
verzameld van Çré Svarüpä Dämodara, Çré Rämänanda Räya
en Çré Caitanya Mahäprabhu in de Gambhira. Çré Svarüpä
Dämodara heeft Çréla Raghunätha däsa Gosvämé persoonlijk
instructies gegeven en hij heeft deze instructies op zijn beurt
aan Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé gegeven. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft al deze instructies verzameld en geeft ze
18
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nu door aan ons. Dit is de algemene manier om gopé-bhäva te
ontwikkelen en dat type sevä aan Rädhä en Kåñëa in Vraja te
krijgen. Zolang we de äcäryas volgen en op deze manier praktiseren, bevinden we ons op het algemeen aanvaarde pad. Wij
willen op die manier doorgaan. Het betreft geen sahajiyä, als
we gretig zijn ons op deze manier te ontwikkelen en die gopébhäva in de dienstverlening aan Rädhä en Kåñëa te bereiken.
Degenen daarentegen, die dit systematische proces niet volgen, zijn sahajiyäs. Ons streven en laatste doel is het bereiken
van het gevoel van Çréla Rüpa Gosvämé.
Als een toegewijde gretig is om dit te bereiken, maakt het
niet uit, in welke conditie hij zich op dit moment bevindt, of
hij de regels en regulerende principes al of niet volgt; zolang
hij dit pad volgt, bereikt hij zeker zijn doel. Maar we moeten
goed weten, dat dit alleen kan worden bereikt met behulp van
de associatie van een rasika en tattva-jïa Vaiñëava. Dan wordt
het hele proces door Kåñëa Zelf en Zijn metgezellen geregeld.
Ons succes is afhankelijk van de beschikking over indrukken
uit het verleden. Zijn we hiervan in gebreke, kunnen we deze
ervaringen niet realiseren.
Ofschoon dit het pad is, dat Çréla Bhaktivinoda Öhäkura
heeft gegeven, zijn er desondanks veel mensen, die me vragen, “Waarom leest u Sri Bhakti-rasämåta-sindhu, Çré Ujjvalanélamaëi en de boeken van Çréla Raghunätha däsa Gosvämé
en Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura? Al deze boeken
moeten zijn geschreven door sahajiyäs, want degenen die ze
lezen, zijn allemaal sahajiyäs. Waarom leest u ze dan?” Dit
idee is in feite verkeerd. De äcäryas, die deze werken schreven, Çréla Rüpa Gosvämé en Çréla Raghunätha däsa Gosvämé,
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zijn zeker geen sahajiyäs. Ze zijn juist de meest gezaghebbende toegewijden en zij hebben ons hoogste doel beschreven.
Bovendien is het ook niet waar, dat degenen, die deze boeken
lezen, allemaal sahajiyäs zijn. Dit is onzin. Waarom zouden
we deze boeken niet lezen?
Degenen, die gekwalificeerd zijn om deze boeken te lezen,
dienen ze te lezen. Gekwalificeerde toegewijden lezen Vilapakusumänjali, Vraja-viläsa-stava, “Catu-puñpänjaliù” (uit Çré
Stava-mälä) en vele andere belangrijke werken van de Gosvämé’s en andere bonafide auteurs. Wij worden geen sahajiyäs
door deze boeken te lezen. Sahajiyäs daarentegen gallopperen
door al deze staten en stadia heen zonder van authoriteiten te
horen, zonder de materie op de juiste wijze te begrijpen en
zonder gekwalificeerd te zijn. En als iemand naar hen toekomt, geven ze de persoon meteen zogenaamde siddha-deha,
spiritueel lichaam, ongeacht of hij gekwalificeerd is en al of
niet vol anarthas zit. Dit zijn sahajiyäs; niet degenen, die stap
voor stap de diverse stadia doorlopen, die Çréla Bhaktivinoda
Öhäkura heeft beschreven en die in Sri Bhakti-rasämåtasindhu uiteen worden gezet. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura is
geen sahajiyä, noch is Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura sahajiyä. Hoewel hijzelf heeft verklaard, dat hij Nayanä
Maïjaré is, is het onjuist te beweren, dat al degenen, die deze
literatuur lezen, sahajiyäs zijn.
Zij die gekwalificeerd zijn en op systematisch wijze stap
voor stap vooruitgang maken, dienen deze literatuur te lezen.
Stap voor stap is de enige manier. Sahajiyäs volgen niet de
richtlijnen en de systematische procedure, die door de äcäryas
zijn gevestigd. Dit is het belangrijkste verschil tussen sahajiyäs
20
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en çuddha Vaiñëava’s. Wij moeten proberen çuddha Vaiñëava’s te zijn.
HET STAPPENPLAN
Op dit punt kan iemand de vraag stellen, waarom Çréla Bhaktivinoda Öhäkura de resultaten van het chanten op deze manier heeft beschreven. Zijn antwoord is, dat het op die manier
in Sri Bhakti-rasämåta-sindhu wordt aangeboden,
ädau çraddhä tataù sädhusaìgo ‘tha bhajana-kriyä
tato ’nartha-nivåttiù syät tato niñöhä rucis tataù
athäsaktis tato bhävas tataù premäbhyudaïcati
sädhakanäm ayaà premëaù prädurbhäve bhavet kramaù
Sri Bhakti-rasämåta-sindhu (1.4.15-16)

Dit is het stappenplan. Adau śraddhä – het begint allemaal
met śraddhä en dat vertrouwen maakt het mogelijk om sädhusaìga te hebben. Dan kunnen we ons afvragen, “Waar is
śraddhä vandaan gekomen?” Het antwoord is, dat śraddhä
voortkomt uit voorgaande indrukken, die het gevolg zijn van
contacten met tadéya, mensen, plaatsen en objecten, die een
rechtstreekse relatie met Bhagavän hebben. Voorgaande indrukken kunnen gemaakt zijn door het horen over Zijn naam,
Zijn gedaante, Zijn kwaliteiten en Zijn spel. Of we zijn in contact geweest met Tuläsé, Yamunä, Gaìgä, Giridhari of de heilige dhäma – Vraja-dhäma of Navadvépa-dhäma. Het contact
kan bewust of onbewust, intentioneel of niet intentioneel
hebben plaatsgehad. In ieder geval produceert de aanraking
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met één of alle tadéya-vastu een sukåti en deze sukåti legt
śraddhä aan.
Na śraddhä komt sädhu-saìga. We gaan een smaak ontwikkelen om Vaiñëava’s te volgen, maar degenen zonder sukåti
zullen een dergelijk verlangen niet ontwikkelen. Ik spreek
hier hari-kathä en jullie zitten te luisteren, maar iemand zonder voorgaande indrukken, of iemand die overtredingen begaat, of tegen de regels en regulerende principes van bhakti
handelt, zullen deze hari-kathä ontlopen. Zelfs al komen ze
hier toch naartoe en komen ze erbij zitten, gaan ze ofwel zitten slapen of ze worden door andere beslommeringen afgeleid. Het lichaam kan hier hebben plaatsgenomen, maar het
verstand zwerft hier en daar naartoe en prakkiseert over zoveel problemen. Alleen degenen met indrukken uit het verleden kunnen sädhu-saìga waarderen. Sädhu-saìga betekent
horen en zien hoe die sädhu het proces van bhakti volgt en
proberen hem innerlijk en uiterlijk te volgen. Als we ware
sädhu-saìga hebben, praktiseren we automatisch de negen
onderdelen van bhakti, te beginnen met horen – çravaëam,
kértanam, viñëu-smaraëam, päda-sevanam, arcanam, vandanam, dasyam, sakhyam, ätmä-nivedanam. We praktiseren ook
automatisch de vijf essentiële vormen van bhakti, die Çré Caitanya in het bijzonder heeft aanbevolen: sädhu-saìga (associatie met toegewijden), näma-kértana (chanten van de heilige
namen van Bhagavän), bhägavata-çravaëa (horen van gekwalificeerde Vaiñëava’s), mathurä-vasa (wonen in heilige plaatsen zoals Mathurä), sri mürtira-çraddhaya-sevanam (de arcavigraha met vertrouwen dienstverlenen). Iemand die Çré Caitanya-caritämåta onder leiding van een gekwalificeerde Vaiñ22

_____________________________________________________________________________________

ëava leest, die hoort en anuçilanam doet, die Kåñëa bewustzijn
cultiveert door zijn leraar en voorgaande äcäryas te volgen,
kan er volgens mij zeker van zijn, dat hij lobha krijgt. Het zal
zeker komen.
Dan komt bhajana-kriya. De toegewijde kijkt, hoe Gurudeva en de Vaiñëava’s hun sädhana-bhajana uitvoeren. Dan gaat
hij een smaak ontwikkelen om hen te volgen door sädhanabhajana uit te voeren, niet slechts voor één of twee uur, maar
voor acht uur. Uiteindelijk gaat hij proberen om sädhana en
bhajana vierentwintig uur per dag uit te voeren. Dan komt
anartha-nivåtti.
ONTWIKKELEN VAN GEHECHTHEID
Als iemand naar me toekomt, die niet vrij is van anarthas, zou
het absurd zijn om zijn siddha-svarüpa of siddha-deha (spiritueel lichaam) te openbaren. Dat is sahajiyä. Degenen, die de
regels van Çréla Rüpa Gosvämé en Çréla Bhaktivinoda Öhäkura
volgen en ze op de juiste manier proberen uit te voeren, worden niet als sahajiyä beschouwd. Maar degenen, die de regels
en de principes niet volgen en al deze stadia niet doorlopen,
zijn sahajiyä. Zodra niñöhä zich heeft ontwikkeld, wordt het
verstand niet meer door dit en dat afgeleid. Dan heeft het zich
in sädhana-bhajana gevestigd en is niet langer wispelturig.
Niñöhä betekent sthira-buddhi, standvastig verankerde intelligentie. Wanneer niñöhä is ontwikkeld, raakt de toegewijde
zelfs niet meer verstoord, als hem zoveel tegengestelde elementen treffen. Dit zien we in het leven van Çréla Haridäsa
Öhäkura. De prostituée kwam hem verleiden, maar hij bleef
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verankerd in zijn chanten en dienstverlening. De Kazi gaf zijn
dienaren de opdracht, “Vermoord Haridäsa Öhäkura door
hem op tweeëntwintig marktpleinen in elkaar te slaan.” Ze
hebben geprobeerd hem te vermoorden, maar hij zei, “Al
word ik in honderdduizend stukken gehakt, ik kan kåñëanäma niet uit mijn hoofd zetten. Ik zal moeten chanten, ongeacht wat er gebeurt. Ik ga zeker door met chanten.”
Dit is niñöhä. Het maakt niet uit, welke problemen er op
hem afkomen, maar de toegewijde blijft standvastig. Toen
Çréla Raghunätha däsa Gosvämé een jonge gehuwde man was,
bleef hij proberen aan zijn huis te ontsnappen met het doel
zich bij Çré Caitanya Mahäprabhu aan te sluiten. Zijn moeder
wilde, dat zijn vader hem vastketende, maar zijn vader zei,
“Dat heeft geen zin, want niemand kan een toegewijde tege nhouden, wiens hart door Kåñëa is gestolen.” Dit wordt niñöhä
genoemd. We moeten aan de hand van onze thermostaat bebepalen, in welk stadium we ons bevinden. Beschikken we
over śraddhä, of is ware śraddhä nog niet verschenen? Bevinden we ons in het stadium van niñöhä of ruci? Zijn onze anarthas verdwenen, of slepen we ze nog steeds met ons mee?
Door naar symptomen te kijken kunnen we gemakkelijk zien,
welk stadium we hebben bereikt. We zullen moeten proberen
om tenminste naar het stadium van niñöhä te komen. Na dit
stadium verschijnt ruci en daarna komt äsakti.
Er zijn twee soorten äsakti. De ene is gehechtheid aan sädhana en de tweede is gehechtheid aan sadhaniya, het object
van onze sädhana, namelijk Kåñëa en Zijn metgezellen. Er
zijn geen vuistregels voor de volgorde, maar doorgaans ontwikkelt de toegewijde gehechtheid aan sädhana. Mahäprabhu
24

_____________________________________________________________________________________

vroeg Çréla Haridäsa Öhäkura, “Wat mankeert jou? Waarom
neem je geen mahä-prasäda?” Haridäsa Öhäkura antwoordde,
“Mij mankeert zeker iets. Ik ben ziek, omdat ik mijn drie
lakhs harinäma niet kan afronden. Mijn lichaam is gezond. De
ziekte zit in mijn hart en mijn verstand en daarom voltooi ik
mijn dagelijkse drie lakhs harinäma niet.” Krijgen wij dit voor
elkaar? We moeten onze gelofte om te chanten in een sterke
geestesgesteldheid afleggen. “Ik moet mijn rondjes afmaken.
Of ik blijf leven of niet, ik zal mijn rondjes moeten afmaken.”
Als we met deze vastbeslotenheid chanten, komt allereerst
nämäbhäsa en daarna komen we stukje bij beetje geleidelijk
naar het stadium van äsakti.
Hierna verschijnt bhäva. Om bhäva te krijgen moeten we
çuddha-sattva ontvangen uit het hart van rägätmikä-kåñëajana, de metgezellen van Kåñëa in de geestelijke wereld. Die
bhäva kan zich in däsya-rasa, in sakhya-rasa of in vätsalya-rasa
bevinden. Of, indien de toegewijde gretig is naar mädhuryarasa en daarvoor de juiste sädhana uitvoert, zal çuddha-sattva
van een gopé afkomstig zijn.
Het volgende stadium is prema, maar prema kan niet in dit
lichaam verschijnen. Dit kan alleen in het volgende leven
plaatsvinden ergens in de materiële wereld, waar prakaöa-lélä
wordt uitgevoerd. Dan krijgt de sädhaka een geboorte in de
baarmoeder van een gopé. In dat lichaam kan prema worden
bereikt door middel van de associatie van nitya-siddha toegewijden. Op een andere manier is het niet mogelijk.
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ASSOCIATIE VAN TOEGEWIJDEN
Degenen, die dit proces niet volgen, zijn sahajiyäs. Çréla Rüpa
Gosvämé heeft dit proces beschreven en Çréla Bhaktivinoda
Öhäkura geeft nadere uitleg. Later zullen we proberen het
boek van Çréla Bhaktivinoda Öhäkura in het Engels te vertalen. Het zal zeer, zeer bruikbaar zijn, zoals Mädhuryakadambini,
Bhakti-rasämåta-sindhu-bindu
en
Ujjvalanélamaëi. Het zal niet meer dan een klein boekje worden, dat
niettemin zeer krachtig is. Zij die bhajana willen ontwikkelen,
zullen zich er doorheen moeten werken.
Degenen zonder śraddhä kunnen geen smaak voor sädhusaìga opbrengen. Een sädhu kan iemand zonder śraddhä
ontmoeten en zeggen, “Oh kom! Kom! Ik ga jou alles geven.
Ik geef jou al mijn zegen.” Maar een dergelijk goddeloos figuur zal er geen aandacht aan schenken, zelfs niet als Brahmä
zelf of Çréla Sanätana Gosvämé voor hem staat. Als Çréla Rüpa
Gosvämé zou komen en zou zeggen, “Luister. Ik ga jou leren,
wat Bhakti-rasämåta-sindhu is” zou de goddeloze persoon
zeggen, “Wie is dat? Hij neemt me in de maling.” Maar degenen met śraddhä hebben zoveel ruci voor sädhu-saìga. Ze
zetten alles aan de kant en komen onmiddellijk luisteren, zoals jullie doen.
Jullie geven jullie land op; jullie geven familie op; jullie geven allerlei soorten comfort en materieel geluk op. Jullie lopen parikramä zonder alle gemakken op blote voeten en komen om vier uur ’s ochtends hier naartoe. Dit is een goed teken. Het betekent, dat jullie beschikken over enige śraddhä.
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Als jullie geen śraddhä zouden hebben gehad, zouden jullie
hier niet naartoe zijn gekomen. Er kunnen nog anarthas zijn,
maar toch, er is een beetje smaak verschenen. Dit is een
hoopvol teken, dat we uiteindelijk succes zullen hebben. We
moeten aça-bandha of hoop hebben. We moeten zeer sterk en
zeer stevig vertrouwen hebben, dat we dit op zekere dag zullen hebben. Tot die tijd gaan we zonder ophouden door met
onze sädhana-bhajana en gaan proberen dit stappenplan te
volgen. Wees sterk. Sädhu-saìga bale haya bhajanera çikña.
Als we associëren met sädhus, die smaak hebben voor bhajana, krijgen we bhajana-çikña, instructies over de manier,
waarop we onze eigen bhajana moeten uitvoeren. Als de sädhu-saìga niet bonafide is, gooi je ze eruit, “Ik wil bhajana.”
Dit moet ons besluit zijn. Dus sädhu-saìga bale haya bhajanera çikñä. Als we associatie krijgen van een of andere guru of
Vaiñëava’s, zonder dat we bhajana-çikñä krijgen en we kunnen
daar niet leren, hoe we ons hart aan Kåñëa moeten geven,
kunnen we niet met hen blijven doorgaan. Dat is de reden
waarom bhajanera çikñä saìge nämamantra-dékñä.
DE HEILIGE NAAM EN DÉKÑÄ-MANTRAS
Als we associëren met een Vaiñëava, die ons bhajana-çikñä
geeft, is het volgende stadium näma-mantra-dékñä. Hier betekent näma “Hare Kåñëa, Hare Kåñëa” en çré kåñëa caitanya
prabhu nityänanda – deze namen. En näma-mantra betekent
gauraya svahä, of klià kåñëaya of govindaya. Dit is hetgeen
we bedoelen met mantra. Het betekent näma en näma-mantra
alletwee. Näma verwijst naar de mahä-mantra en die kan con27
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stant worden gechant, maar er zijn een paar regels en principes en mayada (etiquetten) voor het chanten van mantra. De
bedoeling ervan is eenvoudig om ons chanten van de näma te
zuiveren. Dat is alles. Het is bedoeld om onze smaak te verhogen en ons te helpen met het ontwikkelen van onze realisatie van de svarüpa van näma.
Het chanten van näma-mantras is ons behulpzaam bij het
realiseren van de manier, waarop Kåñëa’s heilige naam rasamäyä of zuiver rasa is; hoe näma çuddha volkomen zuiver is;
hoe näma allerlei soorten spel van Kåñëa met de gopés en Yaçodä Mä en de sakhäs bevat. Alles is in die näma aanwezig,
maar denk niet, dat we dit allemaal kunnen realiseren door
alleen kåñëa-näma te chanten. We moeten ook näma-mantra
chanten, als we volkomen begrip en realisatie willen krijgen
van hetgeen zich in de Hare Kåñëa mantra bevindt. We kunnen tweeëndertig verschillende uiteenzettingen van de Hare
Kåñëa mahä-mantra geven. Iemand zegt, “Vierentachtig verschillende uiteenzettingen.” Misschien. Als Çré Caitanya Mahäprabhu zou komen, zou Hij de mahä-mantra op vierentachtig verschillende manieren kunnen uitleggen en misschien
zelfs meer dan dat. Alles bevindt zich in de Hare Kåñëa mahämantra, ieder aspect van sädhana en van liefde voor Kåñëa,
milana (ontmoeting) en viraha (scheiding). Alles is erin aanwezig vanaf het beginstadium van śraddhä tot de laatste perfectie van mahäbhäva. En näma bevat ook alle diversiteiten
van prema, zoals sneha, mäna, praëaya, räga, anuräga, bhäva,
mahäbhäva, modana en mädana. Alles is erin aanwezig. Al
het spel en vermaak van Kåñëa is ook in Zijn naam aanwezig.
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Daarom konden Çréla Svarüpa Dämodara en Çréla Rämänanda Räya alles proeven door te chanten.
Hier vat Çréla Bhaktivinoda Öhäkura alle stappen samen.
Hij zegt ons, dat anarthas verdwijnen en bhäva in ons hart zal
verschijnen, als we al deze regels en principes in onze bhajana
toepassen en alle stadia doorlopen, die door hem zijn beschreven. Stel je voor, dat we op deze manier bhajana doen en
dat bhäva zich nog niet heeft gemanifesteerd. Als we ons dan
tegelijkertijd in asat-saìga bevinden, verschijnen pratiñöha
(verlangen naar naam en faam) en kuöinati (schijnheiligheid)
en gaan we vallen. We vallen niet gewoon, maar deze obstakels maken, dat we gaan vallen. We moeten dus proberen om
hiermee zeer voorzichtig te zijn.
HET VERMIJDEN VAN SLECHT GEZELSCHAP
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft in Bhajana-rahäsya zeer
systematisch laten zien, hoe een sädhaka kåñëa-prema kan
bereiken. Niemand kan kåñëa-prema bereiken, tenzij men
deze methode toepast en stap voor stap vooruitgang maakt
over het pad, dat Çréla Bhaktivinoda Öhäkura ons heeft getoond. Hij heeft juist deze śloka geciteerd,
ädau çraddhä tataù sädhusaìgo ‘tha bhajana-kriyä
tato ’nartha-nivåttiù syät tato niñöhä rucis tataù
athäsaktis tato bhävas tataù premäbhyudaïcati
sädhakanäm ayaà premëaù prädurbhäve bhavet kramaù
Sri Bhakti-rasämåta-sindhu (1.4.15-16)
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 23.14-15)
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Een toegewijde kan zich dichtbij het bereiken van bhäva bevinden, maar als hij gezelschap houdt met stré of stré-saìgé,
gaat hij vallen. Stré heeft niet alleen betrekking op vrouwen.
Voor mannen verwijst het naar vrouwen en voor vrouwen
verwijst het naar mannen. Zowel mannen als vrouwen dienen
af te zien van associatie met het andere geslacht. Als we verlangen naar vrouwen, rijkdom, of naam en faam, kunnen we
zelfs van het platform van bhäva naar beneden vallen; dus we
moeten goed opletten en zeer voorzichtig zijn. Als we op dit
gestandaardiseerde pad vooruitgang willen maken, moeten we
proberen om deze hindernissen vanaf het begin zeer zorgvuldig te vermijden.
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt ons zeer zorgvuldig alle
wereldse associatie (asat-saìga) op te geven. We dienen ook
het slechte gezelschap van onze materialistische mentaliteit op
te geven. Dit is hoogst essentieel. Ook al kunnen anderen het
gevaar van slecht gezelschap (kusaìga) niet inzien, moeten wij
het zeer zorgvuldig vermijden.
Çästra verklaart met kracht, hoe omzichtig we kusaìga
moeten vermijden. Stel je voor, dat je moet kiezen tussen kusaìga aan de ene kant en leeuwen, tijgers en krokodillen aan
de andere kant. Waar gaat jullie voorkeur naar uit? Of stel je
voor, dat aan de ene kant de verering van halfgoden gaande is
en aan de andere kant een groot vuur woedt. Rämänujäcärya
sprak ernstige waarschuwingen tot zijn volgelingen tegen de
verering van halfgoden. Hij zei, “Als jullie op het punt zouden
staan in een groot vuur te belanden en jullie zouden naar een
naburige tempel kunnen vluchten, waar mensen bezig waren
de halfgoden te vereren, probeer dan niet je leven te redden.
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Ga niet die tempel binnen. Het zou beter zijn in het vuur om
te komen.” We dienen de dood te prefereren boven het aa nvaarden van slecht gezelschap. We dienen aan slangen, leeuwen en tijgers de voorkeur te geven, want ze zijn minder gevaarlijk dan kusaìga. We dienen al het slechte gezelschap
zeer zorgvuldig te vermijden.
Dezelfde waarschuwing geldt voor alle vormen van kusaìga, zoals het verlangen naar naam en faam, het gezelschap van
wellustige mensen, het verlangen naar rijkdom en ieder ander
contact met zelfzuchtige verlangens. Het levert geen permanente schade op, als je in een vuur omkomt of door een tijger,
een slang of een ander wild dier wordt verslonden; dit zal onze indruk van bhakti niet vernietigen. Maar het gezelschap
van wellustige mannen of vrouwen, het verlangen naar pratiñöha (positie) en rijkdom en het koesteren van andere materiële verlangens kunnen onze indruk van bhakti wel degelijk
ontwortelen. Dus deze kusaìga is uitermate gevaarlijk.
Het probleem met deze verschillende vormen van materiële
associatie is, dat ze erg smakelijk lijken. Ze lijken uiterlijk erg
comfortabel en zoet te zijn, maar ze zijn in feite helemaal niet
lief en lekker; ze zijn ontzettend gevaarlijk, ze gaan tewerk als
traag vergif. Daarom moeten we ze zeer zorgvuldig zien te
vermijden.
Soms komen groepen mannelijke en vrouwelijke toegewijden bij elkaar in het gezelschap van Vaiñëava’s om voor zichzelf een man of een vrouw te zoeken. Deze mentaliteit is ook
erg gevaarlijk. Met een of ander groot geluk zijn we na lakhs
en lakhs levens in associatie van Vaiñëava’s gekomen om bhajana te praktiseren. We mogen deze gelegenheid voor onszelf
31

GEHEIMEN VAN BHAJANA
__________________________________________________________________________

niet verpesten en we mogen ook andere toegewijden niet afleiden door hen van hun bhajana af te trekken. Er zijn toegewijden met een speciale aanleg, die hen in het bijzonder
kwetsbaar maakt. Bijvoorbeeld, sommigen kunnen heel mooi
zingen, sommigen kunnen hele mooie lezingen geven en rasika-kathä spreken, en er zijn pujäris, die de Öhäkurajés erg
mooi kunnen vereren en aankleden. Deze toegewijden moeten zeer voorzichtig zijn, anders kunnen ze ineens vallen.
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura is degene, die al deze adviezen
geeft. Als we bhajana willen doen, moeten we hem volgen,
want hij is de Zevende Gosvämé. Hij geeft ons instructies uit
ervaringen met zijn eigen bhajana-sädhana en hij zegt ons, dat
we bhajana moeten doen zonder anderen te laten zien, dat we
bhajana doen.
CONCENTREER JE OP SÄDHANA-BHAJANA
Zelfs nämäbhäsa, de reflectie van de zuivere heilige naam,
kan alle vormen van zondige reacties en alle soorten anarthas
in de as leggen. Probeer de naam van Kåñëa heel zuiver en
met grote genegenheid tot je te nemen zonder enig werelds
verlangen. Volg deze bhakti-śloka van Rüpa Gosvämé,
anyäbhiläñitä-çünyaà jïäna-karmädy anävåtam
änukülyena kåñëänu-çilanaà bhaktir uttamä
Sri Bhakti-rasämåta-sindhu (1.1.11)

Leg de nadruk op sädhana-bhajana en houd jezelf daarop
gericht. Als je constant aan het prediken bent en je praktiseert
geen sädhana-bhajana, bestaat jouw predikwerk uit karma. In
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plaats van vooruitgang op dit pad te maken loop je juist achteruit. Pas wanneer je al deze lessen van Çré Caitanya Mahäprabhu en de gurus in onze disciplinaire opvolging hebt
begrepen en hebt gerealiseerd, kun je iets prediken. Je moet
in staat kunnen zijn om dit aan anderen door te geven als een
postbode, die een brief bezorgt zonder hem te wijzigen en
zonder betrokken te zijn in avidyä of materiële activiteiten.
Dan pas kun je gaan prediken. Maar als je niets weet en niets
hebt gerealiseerd, wat valt er dan te prediken? We moeten
zeker proberen de opdracht van Mahäprabhu te vervullen
door goed te doen aan anderen – janma sarthaka kari’ kara
para-upakara. Maar eerst moet je iets in jouw eigen hart realiseren en dan pas kun je prediken, indien je gekwalificeerd
bent om te prediken. Anders is jouw predikwerk louter karma
en haalt het jou naar beneden. Een toegewijde kan twintig
centra in de wereld vestigen en constant heen en weer reizen
om ze te besturen, maar wat stellen al dit predikwerk en bestuur voor, als hij geen sädhana en bhajana praktiseert, als hij
geen tijd meer heeft om al deze Vaiñëava literatuur te lezen
en als hij geen tijd meer heeft om met gevorderde Vaiñëava’s
te associëren? We moeten Çréla Bhaktivinoda Öhäkura proberen te volgen en prediken, zoals hij predikte, zoals Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura heeft gepredikt en zoals Çréla
Bhaktivedänta Svämé Mahäräja en onze Guru Mahäräja hebben gepredikt. We dienen hen te volgen en te handelen, zoals
zij hebben gehandeld en zoals zij hebben opgetreden.
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POETS DE SPIEGEL VAN HET HART
We dienen de instructies te volgen van Çikñäñöaka, zoals Çréla
Bhaktivinoda Öhäkura de verzen heeft uitgelegd. Dit dienen
we oprecht te doen met groot respect en eerbied en met heel
ons hart.
Nu legt Çréla Bhaktivinoda Öhäkura uit, dat de acht ślokas
in Çikñäñöaka overeenkomen met de acht perioden van Kåñëa’s dagelijkse spel en vermaak. In Kåñëa’s añöa-käléya-lélä
hebben acht verschillende soorten spel plaats: niçänta-lélä aan
het eind van de nacht; prätaù-lélä in de vroege ochtend; pürvähna-lélä in de late ochtend vóór het middaguur; madhyähnalélä in de middag; aparähna-lélä in de namiddag; säyähna-lélä
in de avond; pradoña-lélä vóór middernacht; en nakta-lélä na
middernacht. Deze acht verschillende typen lélä corresponderen met de acht ślokas in Çikñäñöaka.
Als we sädhana-bhajana uitvoeren en we zien, dat we geen
goede vooruitgang maken, moeten we toegeven, dat er ergens
een fout wordt gemaakt en moeten we zien te achterhalen,
waarin deze fout ligt. Het probleem kan in onszelf liggen of
het kan zijn, dat er iets aan onze associatie mankeert. We
moeten achterhalen, waar het probleem ligt en overeenkomstig handelen. Als we denken, dat de fout bij onszelf ligt, moeten we proberen deze te herstellen. Of als we zien, dat we
verder geen vooruitgang maken, omdat onze associatie niet
deugt, moeten we die associatie opgeven. We hebben de associatie van zuivere toegewijden nodig. Soms voorkomt ons
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vals-ego de associatie van gekwalificeerde Vaiñëava’s en in
dat geval dienen we ook dat vals-ego op te geven.
We moeten beginnen om bhajana te doen volgens het eerste vers van Çikñäñöaka,
ceto-darpaëa-märjanaà bhäva-mahä-dävägni-nirväpaëaà
çreyaù-kairava-candrikä-vitaraëaà vidyä-vadhü-jévanam
änandämbudhi-vardhanaà prati-padaà pürëämåtäsvädanaà
sarvätma-snapanaà paraà vijayate çré-kåñëa-saìkértanam
Çré Çikñäñöaka (1)
Laat er allerhoogste zege zijn voor het chanten van de heilige
naam van Çré Kåñëa alleen, dat de spiegel van het hart zuivert
en de uitslaande bosbrand van het materiële bestaan volkomen
uitdooft. Çré-kåñëa-saìkértana spreidt de verzachtende manenstralen van spirituele extase (bhäva), die de witte lotus van het
goede fortuin van het levend wezen in bloei zet. De heilige
naam is het leven en de ziel van transcendente kennis, die hier
wordt vergeleken met een echtgenote. Het doet de oceaan van
transcendente zegen voortdurend toenemen en stelt in staat
om bij iedere stap complete nectar te proeven. De heilige naam
van Çré Kåñëa zuivert grondig en geeft verkoeling aan het zelf,
zijn natuur en zijn vastbeslotenheid, als ook aan het lichaam,
zowel innerlijk als uiterlijk.

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura legt het belang van deze eerste
śloka uit. Ceto-darpaëa-märjanaà betekent, dat door het uitvoeren van bhajana en het chanten van harinäma onze anarthas verdwijnen. Dan mahä-bhäva-dävägni-nirväpaëaà – het
chanten van de heilige naam verwijdert alle kleças (lijden)
inclusief alle ontwikkelingsstadia van zondige reacties, namelijk prarabdha, aprarabdha, kuta en béja als ook de ontwe35
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tendheid (avidyä), die de grondoorzaak vormt van zondige
activiteit. Dan çreyaù-kairava-candrikä – allerlei vormen van
voorspoed (çubha) gaan verschijnen. Daarna wordt Kåñëa’s
naam in de vorm van viya-vadhü-jévanam gerealiseerd. Kåñëa’s naam is niet-verschillend van Kåñëa, die de geliefde van
Çrématé Rädhikä is. Çrématé Rädhikä is de laatste, allerhoogste
vidyä: mahäbhäva svarüpiné çré rädhä öhäkuraëé (Çré Caitanyacaritämåta, Ädi-lélä 4.69). Vadhü betekent echtgenote of metgezellin en Çrématé Rädhikä is tevens de allerhoogste vadhü.
Dit betekent, dat vidyä-vadhü Çrématé Rädhikä Zelf is. Wie is
dan vidyä-vadhü-jévanam? Jévanam betekent leven en ziel –
en Rädhikä’s leven en ziel is Kåñëa. Vidyä-vadhü-jévanam is
daarom Kåñëa Zelf en kåñëa-näma is ook de geliefde van Çrématé Rädhikä. Eén van Haar gedaanten is bhakti. Dit verklaart, waarom Kåñëa’s naam wordt gezien als vidyävadhüjévanam.
Nu laat Çréla Bhaktivinoda Öhäkura een onzekerheid zien,
die moet worden opgelost. Als een toegewijde deze hele praktijk aanneemt, manifesteert zijn jéva-svarüpa zijn sampürna
rüpena nirmalam, volkomen zuiver spiritueel lichaam. Welnu,
de jéva is uiterst klein, dus we kunnen denken, dat zijn svarüpa-dharma en zijn änanda ook uiterst klein moeten zijn. Maar
Mahäprabhu zegt, anandambudhi-vardhanam – “saìkértana
vergroot de oceaan van zegen.” Hoe kan dat? Het antwoord is
alsvolgt. Zolang de jéva niet volkomen zijn toevlucht heeft
genomen tot de lotusvoeten van Kåñëa, blijven zijn dharma en
änanda minimaal. Wanneer de jéva echter wel zijn toevlucht
neemt tot de lotusvoeten van ongelimiteerde Kåñëa, worden
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ook zijn dharma en änanda ongelimiteerd en oneindig. Het is
dus juist om te zeggen änandambudhi-vardhanam.
Op dat moment komt door de genade van Kåñëa’s svarüpaçakti een pleziergevend vermogen (hlädiné-våtti) in het hart
van de jéva, hlädiné-sara-våtti. Met behulp van dat vermogen
breidt de oceaan van kåñëa-prema zich op telkens nieuwere en
nieuwere manieren uit en de jéva proeft rasa – prati-pädam
pürnamåtasvadanam. Hij proeft däsya, sakhya, vätsalya en
mädhurya-rasa. Denk niet, dat alleen Kåñëa’s änanda onbeperkt is en dat Hij alleen alle rasa proeft. Nee. De jéva proeft
ook rasa, zoals Kåñëa doet. Hij is een onderdeel van Kåñëa,
dus hij kan ook de sevä-rasa proeven. Hij kan de schoonheid
van Kåñëa proeven. Ook al wil de toegewijde geen änanda,
toch komt änanda in lakhs en lakhs keer grotere hoeveelheden dan hij zou willen. De geur van een beetje muskus komt
de neus binnen, zelfs al willen we het niet ruiken. We moeten
het ruiken. En zoals muskus altijd zijn geur verspreidt, zo
heerst er in Kåñëa’s gezelschap altijd plezier, dus hoe kunnen
we plezier ontlopen, wanneer we bij Hem zijn? Het plezier zal
komen, ook al is het niet onze bedoeling om het te hebben.
Nu laat Çréla Bhaktivinoda Öhäkura een andere onzekerheid zien, die moet worden opgelost. Ieder verlangen (anyabhiläsa) behalve bhakti is een belemmering. Maar als de jéva
plezier ervaart bij zijn uitvoering van bhakti, verdwijnt die
bhakti; dus hoe kan een jéva het genoegen van bhakti ervaren,
hetzij hier of in Goloka Våndävana? Het lijkt erop, dat het
plezier van toegewijde dienst de zuiverheid van toegewijde
dienst tegenspreekt. Sarvätmä-snapanam. Kåñëa-prema is zo
zuiver en zuiverder dan zuiver, dat er in feite geen zintuiglijke
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bevrediging aanwezig is. We zien bijvoorbeeld, dat de gopés
Hem met plezier ontmoeten, zelfs al willen ze het niet. Sommige gopés, zoals Rüpa Maïjaré en Rati Maïjaré, willen Kåñëa
helemaal niet ontmoeten en niet met Hem spelen of viläsa
met Hem hebben. Maar Çrématé Rädhikä wil dat dit gebeurt
en Zij regelt hun ontmoeting met Kåñëa. Ze willen zelf geen
plezier hebben, maar het plezier komt vanzelf en ze kunnen
het niet vermijden.
HET SPIRITUELE LICHAAM
Probeer bhajana te praktiseren door de eerste śloka te volgen
– ceto-darpana marjanam – zoals Çréla Bhaktivinoda Öhäkura
ons heeft gezegd. Daarna dienen we de instructies van de
tweede śloka te volgen – namnam akari; en dan de derde sloka – tånad api sunicena. Daarna gaan we bhajana praktiseren
volgens de vierde śloka en dan in het vijfde stadium in overeenkomst met de vijfde śloka – ayi nanda-tanuja – verschijnt
onze siddha-svarüpa of siddha-deha. Degenen die hun siddhadeha proberen te ontwikkelen zonder dit proces te volgen,
zijn sahajiyä, maar degenen, die dit proces wel volgen, zijn
niet sahajiyä.
De vijfde śloka beschrijft het verschijnen van de siddhadeha in dit stadium,
ayi nanda-tanuja kiìkaraà
patitaà mäà viñame bhavämbudhau
kåpayä tava päda-paìkajasthita-dhülé-sadåçaà vicintaya
Çré Çikñäñöaka (5)
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Wat is die siddha-deha? De toegewijde kan het in dit vijfde
stadium niet helder zien, maar door de genade van zijn Gurudeva kan hij tot op zekere hoogte iets realiseren. “Dit is mijn
oorspronkelijke spirituele gedaante, dit is mijn naam, dit is
mijn eeuwige dienstverlening,” enzovoort. Sommigen ontkennen, dat we dit proces moeten volgen, “Oh, mijn Guru Mahäräja heeft gezegd, dat we moeten blijven, zoals we zijn, en
boeken moeten verspreiden en andere diensten moeten verrichten. We moeten ons niet druk maken over siddha-svarüpa
en bhäva en prema.” Dit ontkennen druist volslagen in tegen
de Gauòéya Vaiñëava siddhänta. Iemand, die dit denkt en
geen poging doet om het stadium van perfectie te bereiken,
volgt het proces van bhakti niet, zoals Çréla Bhaktivinoda
Öhäkura het heeft aangeboden. En als een nieuwkomer naar
een bäbäjé Gurudeva gaat en de bäbäjé geeft hem spoorslags
sahajiyä-bhäva, zijn zogenaamde siddha-svarüpa, is hij een
sahajiyä. Beide koersen zijn helemaal verkeerd.
Wat is onze siddha-deha? Het is rädhä-pälya-däsé, de gedaante van een dienstmeisje van Çrématé Rädhikä. Dit is de
beste siddha-deha. En dit bereiken we door al deze principes
te volgen. We kunnen geen vooruitgang op dit pad maken,
laat staan het doel bereiken, als we deze instructies niet begrijpen en het proces niet volgen – of als we er iets anders uit
begrijpen en een andere procedure volgen.
Wanneer we het zesde stadium bereiken, dat Mahäprabhu
in de zesde śloka beschrijft, betekent het, dat we naar het platform van bhäva-avastha zijn gekomen. Çuddha-sattva komt in
dat stadium. Dit is de eigenlijke siddha-deha. Ga niet pretenderen, dat je in dit stadium bent, voordat het zich van nature
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heeft gemanifesteerd. Als een ongekwalificeerd persoon zich
inbeeldt, dat hij zich in zijn siddha-deha bevindt, valt hij van
zijn positie. Er zijn mensen, die zich eenvoudig inbeelden, dat
hun siddha-deha is verschenen zonder dit geauthoriseerde
proces te volgen en zonder naar dit stadium van ware siddhadeha te komen. Ze zijn sahajiyä en ze zijn gevallen. Als we
siddha willen zijn, zullen we de kwaliteiten en eigenschappen
van een siddha moeten ontwikkelen. We moeten proberen in
het voetspoor te volgen van toegewijden zoals Çréla Haridäsa
Thakura, Çréla Raghunätha däsa Gosvämé en Çréla Bilvamaìgala Öhäkura.
Wanneer onze siddha-deha is verschenen, zullen we eerst
onze naam weten, dan onze gedaante en daarna onze eigenschappen en metgezellen. Als we doorgaan met chanten en
herinneren en we houden gezelschap met bonafide Vaiñëava’s, gaat Kåñëa’s naam als Kåñëa Zelf verschijnen. Tegen die
tijd realiseren we Kåñëa’s gedaante en onze eigen gedaante
ook. Alle kwaliteiten van Kåñëa en Çrématé Rädhikä en Hun
metgezellen worden manifest en ook onze eigen kwaliteiten
gaan zich manifesteren. Daarna verschijnt in ons hart automatisch al het spel en vermaak van Kåñëa als een bloemenslinger
van het ene spel naar het andere zonder enige inspanning van
onze zijde.
Allereerst moeten we de ślokas van Çré Çikñäñöaka herinneren en kértana en smaraëam uitvoeren. Dan verschijnt geleidelijk añöa-käléya-lélä in ons hart. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura
zegt, dat kåñëa-prema zich automatisch ontwikkelt, als we
deze stadia systematisch, achtereenvolgens, doorlopen. Dat is
de reden, waarom we deze instructies dienen te begrijpen en
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ze zorgvuldig dienen te volgen. Als we dat doen, raken we al
onze lust naar de doelstellingen van het materiële bestaan
kwijt: dharma, artha, käma en mokña. We zullen de interesse
voor iedere vorm van bevrijding of materieel geluk totaal verliezen.
HET DOEL VAN SÄDHANA EN BHAJANA
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft iets zeer belangrijks gezegd
in relatie tot deze eerste periode van Kåñëa’s spel en vermaak:
we moeten weten, wat het streven en het doel zijn van ons
leven in sädhana en bhajana. We moeten gretig zijn, we moeten een sterk verlangen hebben om bhajana te doen. Dan alleen neemt onze bhajana een aanvang. Als we geen intentie
hebben om specifiek ergens naartoe te gaan, waar komen we
dan uit? Als ik in een trein of in een vliegtuig ga zitten zonder
ticket en zonder te weten, waar ik naartoe wil gaan, waar kom
ik dan terecht? We moeten het streven en het doel van onze
bhajana kennen, zodat sädhana een aanvang kan nemen. Het
is op een andere manier niet mogelijk. We kunnen de sädhya,
het uiteindelijke doel, niet bereiken, als we geen idee hebben,
wat het is of welke sädhana we gaan volgen om het te bereiken. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, dat het streven van
onze sädhana en bhajana rädhä-däsyam is. Er zijn allerlei
soorten rädhä-däsyam en hij legt het specifieker uit. Wij willen vooral rädhä-dasyam hebben in dienst van Çréla Rüpa
Gosvämé en onder zijn leiding. Dat is de rädhä-dasyam, die we
willen hebben. Nu we weten, wat ons doel is, kunnen we het
proces aanvangen om het te bereiken. En het proces is het
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praktiseren van bhajana-sädhana, zoals we het hebben beschreven.
Er bestaat een groot verschil tussen sädhana en bhajana. Ik
heb hierover reeds iets in voorgaande lezingen uitgelegd.
Eerst heb ik gesproken over arcana en bhajana. Arcana is iets
anders dan bhajana, maar arcana doet ons ook denken aan
bhajana en leidt tot de beoefening van bhajana. We moeten
daarom ieder onderdeel van arcana opgeven, dat ons niet tot
bhajana leidt. Op dezelfde manier kan het soort sädhana ons
niet tot bhajana leiden, als we sädhana beoefenen zonder te
weten, wat het uiteindelijke doel is of zonder een verlangen te
hebben om het te bereiken. Dus de beoefening van sädhana
moet ons ook naar bhajana leiden.
Er zijn drie stadia van bhakti: sädhana-bhakti, bhäva-bhakti
en prema-bhakti. Zelfs wanneer we sädhana-bhakti beoefenen, moeten we weten, dat het doel bhäva-bhakti is. Bhävabhakti begint te komen, wanneer door de genade van Rädhä
en Kåñëa en Hun metgezellen en zuivere toegewijden çuddhasattva in ons hart verschijnt. Op het platform van bhäva krijgen we een zwakke afspiegeling (äbhäsa) van prema-sevä.
Zodra we naar het stadium van prema gaan, gaat het zich ten
volle ontplooien door de achtereenvolgende stadia van prema,
sneha, mäna, praëaya, räga, anuräga en bhäva.
HET CHANTEN VAN DE HEILIGE NAAM
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura legt in Bhajana-rahäsya de verborgen inhoud van Çré Çikñäñöaka uit. Het dagelijkse vermaak
van Kåñëa speelt zich af in acht perioden (yama), die samen
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vierentwintig uur vormen. De acht ślokas van Çikñäñöaka omvatten dit achtvoudige spel en vermaak. Dit geldt ook voor
sambandha, abhidheya, en prayojana. Ook de acht stadia van
sädhana-bhajana (śraddhä, sädhu-saìga, anartha-nivåtti, niñöhä, ruci, äsakti, bhäva en prema) worden in de acht ślokas van
Çikñäñöaka aangetroffen.
Degenen, die bhäva nog niet hebben bereikt, kunnen nog
niet hun siddha-deha of spirituele lichaam realiseren. Çréla
Bhaktivinoda Öhäkura zegt ons sädhana te beoefenen. Hij
legt uit, dat er een veschil bestaat tussen arcana en sädhana en
tussen sädhana en bhajana. We dienen dit te weten en het
verschil te realiseren. Als we dit verschil niet realiseren en als
we de juiste procedure niet volgen, zullen we niet in staat zijn
onze overtredingen op te geven en goede vooruitgang te maken. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura geeft nu een paar richtlijnen
voor het chanten van Hare Kåñëa näma. Ik wil proberen om
dit uit te leggen, want zoveel toegewijden hebben vragen gesteld over de manier van chanten.
KÅÑËA EN ZIJN HEILIGE NAAM
De Upaniñaden en de Veda’s laten ons weten, dat Kåñëa ongemanifesteerd (avyakta) en tijdloos (anadi) of zonder begin
is. We weten ook, dat oàkara identiek is aan het nirguëäbrahma aspect van Kåñëa, maar dat Kåñëa Zelf veruit superieur is aan oàkara.
janmädy asya yato ‘nvayäd itarataç cärtheñv abhijïaù sva-räö
tene brahma hådäya ädi-kavaye muhyanti yat sürayaù
Çrémad-Bhägavatam (1.1.1)
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Die Bhagavän of Parabrahman heeft drie aspecten – Brahman, Paramätmä en Bhagavän. Kåñëa is Svayam Bhagavän, de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Paramätmä is een deel
van de sat en cit aspecten van Kåñëa en Brahman is alleen cit
en is een reflectie van Kåñëa. In de lettergreep oà zitten drie
letters: a, u en m. De letter a vertegenwoordigt drie namen:
Hare, Kåñëa en Räma. De letter a is Kåñëa; de letter u is Çrématé Rädhikä, Zijn vermogen; en m is de jéva. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura geeft een uitleg van de betekenis van de Hare
Kåñëa mahä-mantra. Wanneer we Hare Kåñëa, Hare Kåñëa,
Kåñëa Kåñëa, Hare Hare / Hare Räma, Hare Räma, Räma
Räma, Hare Hare chanten, roepen we uit, Ha Hare! Ha Kåñëa! Ha Hare! Ha Kåñëa! Ha Kåñëa! Ha Kåñëa! Ha Hare! Ha
Hare! / Ha Hare! Ha Räma! Ha Hare! Ha Räma! Ha Räma!
Ha Räma! Ha Hare! Ha Hare!
Zoals ik gisteren heb uitgelegd, bevat de mahä-mantra acht
paren namen en in totaal tweeëndertig Sanskriete letters. Iedere naam, die we chanten, heeft zijn eigen afzonderlijke en
onderscheiden betekenis. In feite heeft iedere Sanskriete letter van iedere naam zijn eigen afzonderlijke betekenis. We
dienen altijd te proberen om de verschillende betekenissen en
richtlijnen te herinneren, die Çréla Bhaktivinoda Öhäkura,
Çréla Raghunätha däsa Gosvämé en Çréla Rüpa Gosvämé ons
hebben gegeven en die we aantreffen in de Agni Puräëa. Çréla
Raghunätha däsa Gosvämé en vooral Çréla Bhaktivinoda Öhäkura hebben zeer diepgaande uiteenzettingen gegeven, waarmee wij alle variëteiten van Kåñëa’s spel en vermaak kunnen
realiseren.
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Als we Hare Kåñëa chanten, is het zoals dit - Ha Rädhe! Ha
Kåñëa! Ha Rädhe! Ha Kåñëa! Ha Kåñëa! Ha Kåñëa! Ha Rädhe! Ha Rädhe! / Ha Rädhe! Ha Rädhä-Ramana! Ha Rädhe!
Ha Rädhä-Ramana! Ha Rädhä-Ramana! Ha Rädhä-Ramana!
Ha Rädhe! Ha Rädhe! Hare betekent Rädhe, Kåñëa betekent
Kåñëa en Räma betekent Rädhä-Ramana. Çréla Bhaktivinoda
Öhäkura heeft gezegd, waaraan we kunnen denken en wat we
kunnen herinneren, wanneer we de naam Rädhä-Ramana
chanten. We moeten altijd onthouden, dat deze betekenissen
richtlijnen zijn. En er is één ding, dat we in het bijzonder altijd
moeten onthouden, näma nämi abhinna – er is geen verschil
tussen de naam en Hij, die wordt genoemd. De naam Kåñëa is
Zelf Svayam Bhagavän. De naam Räma is Räma Zelf. De
naam Rädhä-Ramana is Rädhä-Ramana Zelf.
Vallabhäcarya kwam eens naar Çré Caitanya Mahäprabhu
in Puré en vroeg naar de betekenis van Kåñëa’s naam. Er waren in die tijd zoveel verheven toegewijden in het gezelschap
van Mahäprabhu, inclusief Çré Svarüpa Dämodara, Çré Rämänanda Räya, Çré Advaita Äcärya, Çréla Nityänanda Prabhu,
Sarvabhauma Bhaööäcarya, Çréla Rüpa Gosvämé, Sikhi Mahiti
en vele anderen. Maar Vallabhäcarya dacht, dat hij boven al
deze metgezellen van Mahäprabhu verheven was. Daar was
een reden voor. Voorheen had hij de mäyävädés in India verslagen en het gevolg was, dat veel geleerde Vaiñëava’s zijn
abhiçeka hadden uitgevoerd. (Later zou hij in Våndävana een
jongen ontmoeten genaamd Çréla Jéva Gosvämé en Vallabhäcarya heeft toen moeten toegeven, dat deze jongen hoger geleerd was dan hij.)
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In ieder geval waren alle toegewijden van Mahäprabhu
daar verzameld en Vallabhäcarya vroeg, “Wat is de betekenis
van Kåñëa’s naam?” Hij bleef die vraag stellen, want hij wilde
zijn eigen schoolse interpretatie laten horen. Mahäprabhu
antwoordde, “Ik ken de betekenis van de naam Kåñëa niet. Ik
weet alleen, dat Kåñëa Yaçodä-nandana en Çyämasundara is.
Verder ben Ik van geen andere betekenis op de hoogte.”
DE GLORIE VAN HARINÄMA
De çästras zeggen, dat we de mantras en harinäma kunnen
herinneren en erop kunnen mediteren, maar dat het geen zin
heeft, als we de betekenis van de mantras en de gebeden erin
niet kennen. Het zal natuurlijk niet helemaal zonder gevolg
zijn. Het levert weliswaar enig resultaat, zoals bevrijding van
geboorte en dood, saàsara-mukti, maar daarmee bereiken we
geen kåñëa-prema. Ook Çréla Bhaktivinoda Öhäkura herinnert
ons aan dit belangrijke aspect.
Bij het chanten van de heilige naam dienen we de glorie
van harinäma te herinneren, die Çréla Bhaktivinoda Öhäkura,
Çréla Raghunätha däsa Gosvämé en Çréla Jéva Gosvämépäda in
hun boeken hebben beschreven. Wanneer we Hare chanten,
dienen we te onthouden, dat het betekent de Persoonlijkheid,
die Kåñëa’s verstand steelt. Çrématé Rädhikä steelt het hart en
het verstand van Kåñëa en houdt Hem onder Haar beheer. En
we moeten onthouden, hoe Ze Hem onder controle houdt.
Wanneer Ze in Nanda-bhavana gaat koken, loopt Kåñëa achter Haar aan. We kunnen denken aan het zoete spel, dat daar
plaats heeft en hoe Çrématé Rädhikä hart en geest van Kåñëa
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overneemt en Hem in al Hun uiteenlopende spel en vermaak
onder controle houdt. En we kunnen denken aan de manier,
waarop onze Gosvämé’s dit spel en vermaak hebben beschreven. Dus wanneer we Hare Kåñëa op deze wijze chanten,
komt al dit spel en vermaak in ons hart.
Als we Kåñëa chanten, kunnen we ons herinneren, hoe Kåñëa het hart en het verstand van Çrématé Rädhikä aantrekt en
we kunnen al het spel herinneren, waarin dit werd aangetoond. Dit is voor gevorderde toegewijden. Degenen, die niet
zo vergevorderd zijn, kunnen bidden, “Oh, ik ben zo vaak in
overtreding! Ik ben zo verdorven! Ik kan mijn overtredingen
en anarthas niet overwinnen.” Ze dienen op deze manier te
bidden en te huilen en daarna moeten ze gaan chanten, zoals
ik heb beschreven.
REGELS VOOR HET CHANTEN
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft in zijn Harinäma-cintamaëi
instructies en realisaties van Çréla Raghunätha däsa Gosvämé
geciteerd. We dienen te proberen om al deze zaken te kennen
en te begrijpen en de betekenissen te herinneren, die ze he bben gegeven en hun instructies volgen. Dit heet nirbandha,
het volgen van de regels en regulerende principes voor het
chanten. Ik heb jullie verteld, dat de harinäma mahä-mantra
uit Caitanya-Bhägavata afkomstig is. Çréman Mahäprabhu
heeft alle toegewijden in Navadvépa instructies gegeven. Al
Zijn studenten verzamelden zich bij Hem en zeiden, “We
gaan niet nog eens studeren onder een andere leraar. Als U
gewoon harinäma gaat chanten, zullen we U volgen en op
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dezelfde manier praktiseren als U.” Çré Caitanya Mahäprabhu
zei toen, “Jullie kunnen deze mantra met nirbandha chanten
en herinneren – Hare Kåñëa, Hare Kåñëa, Kåñëa Kåñëa, Hare
Hare / Hare Räma, Hare Räma, Räma Räma, Hare Hare.”
Nirbandha betekent, dat er enkele regels en regulerende principes voor het chanten gelden. We moeten proberen om al
deze principes te kennen en ze toe te passen, anders geeft
kåñëa-näma niet alle vruchten, die Hij kan geven. Die näma
kan ons niet naar Goloka Våndävana leiden, indien we chanten zonder over volkomen kennis en begrip ervan te beschikken. Dan zal het chanten louter leiden tot het stoppen van
geboorte en dood en het zal mukti geven. Çré Caitanya Mahäprabhu zei tegen de toegewijden, dat ze over vier bepaalde
kwaliteiten moesten beschikken,
tånad api sunicena taror api sahisnuna
ämanina manadena kértanéyaù sadä hariù
We moeten zo nederig zijn als het gras en zo verdraagzaam als
een boom. We verlangen geen eer voor onszelf, maar bieden
anderen alle respect. En toen gaf Mahäprabhu ook enkele
nirbandha (regels voor het chanten). Als we deze instructies
volgen, kunnen we onze sädhana-bhakti tot bhäva-bhakti en
dan tot prema-bhakti ontwikkelen. Daarna kunnen we naar
prakaöa Vraja gaan, de plek, waar Kåñëa’s spel in de materiële
wereld wordt uitgevoerd. Daar kunnen we met de nityasiddha gopés associëren en die prema verder ontwikkelen in
sneha, mäna, praëaya, räga, anuräga, bhäva en mahäbhäva.
Om dit te bereiken moeten we in Våndävana zijn onder leiding van een vaiñëava-guru, zoals Çréla Rüpa Gosvämé of ie48
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mand in zijn lijn en we moeten deze voorschriften bij het
chanten volgen.
Nu legt Çréla Bhaktivinoda Öhäkura de voorschriften uit.
Het eerste is, dat ons kralensnoer (mälä) van echt tuläsé-hout
moet zijn gemaakt en de vorm van een slang moet hebben.
Dat wil zeggen, dat de dikste kraal aan het begin van het
snoer is geregen en dat de kralen daarachter in afmeting afnemen. Dit heet sarpakåtiù, de vorm van een slang. We kunnen ook zeggen, dat de mälä lijkt op de staart van een koe.
We mogen de kralen niet met de wijsvinger aanraken. Sommige toegewijden schudden hun zak kralen op en neer of slingeren hem bij het chanten heen en weer, maar dat moeten we
niet doen.
Hier volgen een paar eenvoudige richtlijnen om bij het
chanten te volgen. Chant van de grootste kraal naar de kleinste kraal en aan het eind van het rondje draai je het snoer om
en chant je terug van de kleinste kraal naar de grootste kraal
enzovoort. Chant niet over de hoofdkraal heen en raak de
kralen niet met de linker hand aan.
Bij het chanten mag ons hoofd niet hier en daar naartoe afdwalen. Laat je verstand niet wispelturig zijn door van het ene
ding aan het andere ding te denken. Nee. Denk aan Kåñëa en
aan Kåñëa’s spel en vermaak en aan de betekenissen van Kåñëa’s namen. Als je dat niet voor elkaar krijgt, kun je in je
hoofd parikramä doen van Govardhana, Vraja-mandala,
Våndävana-dhäma of andere heilige plaatsen.
Er is een speciale regel genaamd manasa-saìga-harinäma.
Dit betekent, dat we ons verstand op het chanten gericht moeten houden – niet op nul – maar op Kåñëa’s naam, de beteke49
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nissen van Kåñëa’s namen en Kåñëa’s spel. Al het spel van
Kåñëa bevindt zich in Zijn naam. Mäna-samyoga-saucapavitra. Pavitra betekent innerlijke en uiterlijke reinheid. Het
is gemakkelijk om ons van buiten te reinigen door te baden,
maar we kunnen ons hart niet met water wassen. Dit is alleen
mogelijk door altijd te denken aan kåñëa-kathä, hari-kathä in
gezelschap van zuivere toegewijden. Ons hart en verstand
worden zuiver, wanneer alle vormen van wereldse verlangens
verdwijnen. Dit gebeurt door voortdurend chanten en herinneren en door mauna, te zwijgen over wereldse aangelegenheden. Dit is vooral mogelijk in sädhu-saìga en onder leiding
van guru en Vaiñëava’s. Geleidelijk wordt ons verstand vrij
van ongewenste zaken. Er zijn dan geen verstoringen en hi ndernissen meer bij het chanten en herinneren.
DE GÄYATRÉ-MANTRA
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt ook, dat we moeten mediteren op de betekenis van de dékñä-mantra (die soms ook nämamantra wordt genoemd). We dienen dit ook te weten, tenminste in de meer gevorderde stadia. Er zijn in India veel verschillende groepen mensen, die gäyatré chanten, zoals de smarta
brähmaëas, de mäyävädé sannyäsés, bhaktas en çuddhabhaktas. Ze chanten allemaal dezelfde mantra, maar ze leggen
gäyatré of oàkara op verschillende manieren uit. Sommigen
denken, dat de zongod Bhagavän is en houden de zon in hun
meditatie – oà bhur bhurvaù svaù tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi. Dhimahi wil zeggen, dat ze mediteren en
hun meditatie is “De zon is de grootste van allemaal, Hij is de
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allerhoogste persoonlijkheid, Parabrahman. Hij is tad-vastu.
Mag hij zich in ons hart manifesteren.” Dit is het idee, dat de
mäyävädés en de smarta brähmaëas van de gäyatré-mantra
hebben, wanneer ze hem chanten.
De Saivieten hebben er een ander idee over. Zij denken,
dat Çiva Parabrahman is en dat savitur wijst op Çiva, dus zij
mediteren op Çiva en bidden, dat hij in hun hart mag komen.
Alle Indiërs chanten deze gäyatré-mantra, of ze nu Saivieten,
mäyävädés, smarta brähmaëas of bhaktas zijn, maar ieder van
hen heeft er een ander idee over.
Wij dienen de betekenis van gäyatré te horen en te aanvaarden van Çréla Jéva Gosvämé. Savitur varenyam. De zon is vererenswaardig, maar wie is de zon? Hier wordt Kåñëa als de zon
aangesproken en bhargo devasya betekent kåñëasya bhargaù,
de kracht van Kåñëa. Dit is een gebed aan para-çakti, hlädinéçakti-sara, Çrématé Rädhäräëé. Dus bhargo devasya dhimahi
betekent, dat we op Çrématé Rädhikä mediteren en bidden,
dat Zij, zoals Ze is, in ons hart mag komen. Maar Çrématé
Rädhikä is altijd bij Kåñëa en met Haar zijn alle sakhé vriendinnen, Lalitä, Viçäkhä en alle anderen. Çrédäma en Subala en
de andere koeherdersjongens zijn er ook bij, maar ergens verder weg. Nanda en Yaçodä zijn in hun huis. Dus alles en
iedereen is in deze mantra aanwezig.
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura geeft richtlijnen voor de manier, waarop we onze mantras chanten, hoe harinäma dient te
worden gechant en hoe we Rädhä en Kåñëa kunnen herinneren met Hun metgezellen en spel en vermaak. Dit wordt nirbandha genoemd. Het kan zijn, dat we dit reeds praktiseren,
maar dit doen we niet regelmatig en systematisch. We moeten
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proberen om alle processen aan te nemen, die Çréla Bhaktivinoda Öhäkura ons heeft gegeven, als we in onze sädhana en
bhajana vooruitgang willen maken.
VERMIJD AFLEIDING
Als je chant en denkt aan de Hare Kåñëa mahä-mantra of je
chant de dékñä-mantras, mag je niet onrustig zijn en denken,
“Ik moet daar nog naartoe. Ik moet dit nog doen. Deze persoon is van ver gekomen en ik wil hem nog zien, voordat hij
weer vertrekt. Laat ik even heel snel mijn rondjes chanten,
dan kan ik daarna weer met deze zaken doorgaan.” Wees niet
op deze manier onrustig. Ga niet zitten chanten met je hoofd
in jouw zaak in Chicago, in Calcutta of in Bombay. Ga niet op
die manier zitten chanten. Je dient op zijn minst een bepaalde
tijd te reserveren om te chanten en Kåñëa’s namen, kwaliteiten, metgezellen en spel op een kalme manier te herinneren.
We hebben voor Kåñëa’s naam alles achtergelaten, dus we
dienen te proberen om de realisatie van Kåñëa’s naam te ontwikkelen. Dit is de belangrijkste zaak. Als we andere problemen hebben, kunnen ze allemaal op deze manier worden opgelost. Volgens mij mogen we maar één probleem hebben:
“Hoe kan ik kåñëa-prema of vraja-prema krijgen?”
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt, als we gehecht zijn aan
aardse zaken, kunnen we niet rustig en standvastig zijn en dat
betekent, dat we ons hoofd niet op het chanten gericht kunnen houden. Dus we hebben äsakti nodig. We mogen geen
äsakti hebben – geen gehechtheid – aan aardse zaken van
welke vorm ook. We dienen de aspiratie te hebben om Çréla
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Haridäsa Öhäkura te volgen. Hij heeft Kåñëa’s namen gechant
en herinnerd en heeft al deze regels gevolgd. Een koning
stuurde een hele mooie jonge vrouw van ongeveer zestien jaar
naar hem toe om hem af te leiden, maar Çréla Haridäsa Öhäkura was avyagra, onverstoorbaar. Hij was niet gehecht aan
schoonheid, rijkdom, reputatie of iets anders. De jonge vrouw
heeft hem drie dagen en nachten harinäma horen chanten en
begon daarna ook te chanten evenals Haridäsa Öhäkura. Hij is
een voorbeeld van iemand, die avyagra is.
Als we bhajana willen doen, kunnen we ons hoofd niet laten afdwalen naar iets anders. Stel je voor, dat je een gezin
hebt en je bent aan jouw kind gehecht. Als dat kind zo ziek
wordt, dat het kan sterven, kun je geen bhajana doen. Dat is
de reden, waarom Çréla Rüpa Gosvämé, Çréla Sanätana Gosvämé en vele anderen akiëcana (vrij van materiële verlangens)
en niñkiëcana (zonder bezittingen) waren. Çréväsa Paëòita was
een gåhastha met een eigen huis, een vrouw en kinderen. En
weten jullie, hoe hij zich opstelde? Çré Caitanya Mahäprabhu
en Zijn metgezellen waren een avond aan het chanten en het
dansen bij Çréväsa Paëòita in huis. Tijdens de kértana overleed
de zoon van Çréväsa Paëòita. Zijn vrouw en familieleden waren bedroefd, maar hij zei tegen hen, “Als jullie nu gaan zitten
huilen en de kértana van Çré Caitanya Mahäprabhu verstoren,
spring ik in de Ganges en verdrink mezelf.” Kunnen jullie dit
doen? Als jullie dit ook kunnen doen, komt kåñëa-prema. Helaas doen wij dat niet. We willen zoveel dingen doen en ons
verstand wappert constant heen en weer.

53

_____________________________________________________________________________________

STANDVASTIG WORDEN
Koning Jänaka was ook standvastig, evenals Çréväsa Paëòita.
Hij was eens bhajana aan het doen, toen iemand zijn paleis in
brand kwam zetten. Alles stond in vuur en vlam en er kwam
een minister naar Jänakaräja toe en zei, “Kom, kom! U moet
hier vertrekken. Alles staat in brand. Kom, als u zich in veiligheid wilt brengen.” Hij hoorde de waarschuwing, maar hij
zat te chanten en te herinneren en hij gaf er geen aandacht
aan. Hij dacht, “Ik zal toch een keer dood moeten gaan, dus
waarom zou ik me druk maken?” Later doofde het vuur. Zijn
ministers kwamen terug en troffen hem daar in zijn bhajana
meditatie aan. Parékñit Mahäräja deed precies hetzelfde. Toen
de slang eraan kwam, hield Parékñit Mahäräja zijn verstand
verankerd in Kåñëa’s spel en Kåñëa’s svarüpa en de slang kon
hem zelfs niet aanraken. Deze toegewijden wankelden niet in
hun uitvoering. We moeten de aspiratie hebben om harinäma
naar hun voorbeeld te chanten.
Onze Gauòéya Vaiñëava praktijk is afhankelijk van het
chanten van zowel de Hare Kåñëa mahä-mantra als de gäyatrémantras of dékñä-mantras (näma-mantras). We moeten brahma-gäyatré, guru-mantra, guru-gäyatré, gaura-mantra, gauragäyatré, kåñëa-mantra (gopäla-mantra) en käma-gäyatré chanten. Bij het chanten van deze mantras moeten we Hun betekenis kennen. Op wie mediteren we? Aan wie bieden we de
mantras aan? Wie is Gurudeva? We chanten kåñëänandäya
dhimahi. Dit betekent, dat Gurudeva de verlangens van Rädhä en Kåñëa vervult. Kåñëä is Çrématé Rädhikä, dus onze Gu54
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rudeva vervult de verlangens van zowel Kåñëa als Çrématé
Rädhikä (kåñëä-änandäya). Hoe doet hij dat? Als we al deze
dingen weten, zullen we succes krijgen in het chanten en herinneren van deze mantras. Anders wordt de geest constant
afgeleid door gedachten aan andere dingen en beweegt hij
zich onrustig van hier naar daar.
We dienen een toegewijde te vinden, wiens hoofd op deze
manier beheerst is en we dienen onze toevlucht tot hem te
nemen. Dan dienen we dit hele proces in zijn associatie en
onder zijn leiding te praktiseren. Op deze manier kunnen we
in Kåñëa bewustzijn vooruitgang boeken. Het is op een andere
manier niet mogelijk. Çréla Bhaktivinoda Öhäkura legt uit, hoe
we moeten chanten. Als we Kåñëa’s namen chanten en herinneren, komt er wel eens een werelds persoon langs en dan
beginnen we met hem over aardse zaken te kletsen. Soms
houden toegewijden hun hand de hele dag in hun kralenzak,
maar hebben op het eind van de dag geen enkele mantra op
de juiste wijze gechant. We kunnen Hare Kåñëa Hare Kåñëa
chanten met een hand in de zak en geen enkele ware vooruitgang maken. Op deze manier moeten we niet chanten. Op
deze manier krijgen we geen kåñëa-prema, zelfs niet na honderdduizend levens. We krijgen zelfs geen bhäva, laat staan
kåñëa-prema. We bereiken niet eens het niveau van niñöhä, als
we het op deze manier doen. We moeten proberen naar het
niveau van niñöhä te komen en dan naar ruci en äsakti te gaan.
En pas wanneer we op het niveau van bhäva aankomen, kunnen we chanten en herinneren zonder verstoring.
Praat niet zoveel over aardse zaken. Jullie hebben zoveel
plezier en comfort opgegeven om kåñëa-näma te chanten. Nu
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zijn jullie hier naartoe gekomen, maar jullie lopen hier en
daar onder het chanten te kletsen, “Zij heeft dit gedaan. Hij
heeft dat gedaan. Hij is een bogus figuur, want hij heeft dat
gedaan.” Toegewijden, die op deze manier lopen te kletsen,
denken niet, “Wie ben ik? Hoe staat mijn Kåñëa bewustzijn
ervoor?” en ze chanten harinäma niet continu. Toegewijden,
die altijd kritiek leveren op anderen, krijgen niets, ongeacht
hoeveel ze chanten. Ze worden zelfs niet bevrijd van geboorte
en dood. We moeten met verdraagzaamheid chanten zonder
te worden gestoord. We moeten constant blijven chanten en
de betekenis van de heilige namen herinneren. Hare betekent,
dat Rädhikä het hart en het verstand van Kåñëa steelt. De
naam Kåñëa heeft zoveel verschillende betekenissen. Räma
betekent Rädhä-Ramana. De naam Govinda zit ook vol betekenissen. Al deze namen zitten vol met allerlei spel en vermaak. We dienen te proberen om ze te leren, te begrijpen en
te realiseren. Als je ziek wordt, of je krijgt een ander probleem, blijf gefixeerd. Raak niet in de war. Blijf Kåñëa’s naam
herinneren.
HET VOLGEN VAN AUTHORITEITEN
Çréla Gopäla Guru heeft een klein boekje geschreven over de
betekenissen van de heilige naam en de näma-mantra. In dit
boekje heeft hij het proces voor het chanten van näma-mantra
gegeven en hij heeft uitgelegd, hoe arcana dient te worden
uitgevoerd. Hij heeft de païcarätrika-vidhi gecombineerd met
bhägavata-vidhi. Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura
heeft ook instructies geschreven over de manier, waarop ar56
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cana en sädhana dienen te worden uitgevoerd. We beschikken
tegelijkertijd over de instructies van Çréla Svarüpa Dämodara,
Çréla Rämänanda Räya, de Zes Gosvämé’s en Çréla Kåñëadäsa
Kaviräja Gosvämé. Hun paddhati, het pad of het proces, dat ze
ons hebben gegeven, is bhäva-paddhati en bhägavatapaddhati. Ze hebben laten zien, hoe deze methoden kunnen
worden gecombineerd in overeenstemming met onze kwalificatie. Op ons huidige niveau van Kåñëa bewustzijn dienen we
altijd te proberen om de richtlijnen en regels te volgen, die
deze gezagsdragers ons hebben gegeven. Er bestaat een groot
verschil tussen bhäva-sevä en arcana-paddhati. In het begin
moeten we arcana volgen. Later, wanneer we enige realisatie
van onze spirituele gedaante hebben gekregen, treedt bhävasevä verder op de voorgrond. De nadruk komt anders te liggen, naarmate we vooruitgang maken. In het begin is het uitvoeren van arcana belangrijker en later, wanneer we verder
zijn ontwikkeld, wordt sevä door middel van bhäva belangrijker. In al deze zaken dienen we te proberen om Çréla Rüpa
Gosvämé en Çréla Raghunätha däsa Gosvämé te volgen.
We kunnen arcana uitvoeren voor Rädhäjé, Gadadhärajé,
Gaurajé, Nityänandajé, en Lalitä, Viçäkhä, Citra, Campakaläta, Rüpa Maïjaré, Yamunä-devé en Giriräja Govardhana. We
kunnen voor ieder van hen arcana uitvoeren en als we dat
doen, zal bhäva zich gaan ontwikkelen. Çréla Raghunätha däsa
Gosvämé en Çréla Rüpa Gosvämé en alle andere äcäryas hebben bhäva-sevä uitgevoerd. Bhäva-sevä heeft eigenlijk de
voorkeur in Kali-yuga. Als we çré vigräha vereren, kan iemand
het Godsbeeld stelen, maar niemand kan de Hare Kåñëa mahä-mantra of een andere mantra stelen. Mensen kunnen onze
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verering van het Godsbeeld verstoren, maar niemand kan de
uitvoering van harinäma verstoren.
Samenvattend, we dienen te proberen om Çréla Bhaktivinoda Öhäkura te volgen, vooral door deze Bhajana-rahäsya te
lezen in associatie van Vaiñëava’s en door bhajana volgens
zijn instructies uit te voeren. Dit boek geeft bhajana-paddhati,
het proces van het uitvoeren van bhajana, en het is een onderdeel van Harinäma-cintämaëi. Als we dit proces volgen,
wordt het gemakkelijk om vrij van anarthas te worden. Dan
komt niñöhä en daarna ruci en äsakti. Het is mogelijk, dat we
in dit leven bhäva krijgen, maar geen prema.
ÇRÉ ÇIKÑÄÑÖAKA EN ONZE BHAJANA
We zijn allemaal dienaren van Kåñëa. Dit is onze svarüpa, de
oorspronkelijke natuur van iedere jéva in deze wereld. Deze
waarheid staat opgetekend in de Veda’s, in Mahäbharata en
Rämayana, in de Upaniñaden, in de Vedänta-sütras en in Çrémad-Bhägavatam. Onze Çréla Rüpa Gosvämé heeft dit in zijn
boeken uitgelegd en dat hebben ook Çréla Sanätana Gosvämé,
Çréla Raghunätha däsa Gosvämé, Çréla Jéva Gosvämé en hun
volgelingen gedaan. Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé heeft
dezelfde conclusie gepresenteerd in zijn Çré Caitanyacaritämåta. Ze hebben allemaal uitgelegd, dat we afkomstig
zijn uit Kåñëa’s taöasthä-çakti, Zijn marginale vermogen.
Sommigen beweren, dat we uit Goloka Våndävana of Vaikuëöha zijn gevallen, maar dat is niet waar.
We kunnen zien, dat het zaad van een boom de stam, de
takken, de bloemen en de vruchten van een nieuwe boom
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herbergen. Op dezelfde manier bevat onze svarüpa alle aspecten van onze eeuwige gedaante en dienstverlening, onze
naam, kleding, persoonlijkheid en welke soort dienst we aan
Kåñëa verlenen. Eigenlijk is het voorbeeld van een boomzaad
niet helemaal juist. Het is beter om te zeggen, dat al deze aspecten van onze oorspronkelijke natuur potentieel in onze
svarüpa aanwezig zijn. Ze zijn op dit moment afgedekt, maar
zodra de bedekking van mäyä is opgeruimd, verschijnt de
svarüpa van de jéva met zijn geestelijke naam en dienstverlening aan Kåñëa. Alles wordt duidelijk. Çréla Bhaktivinoda
Öhäkura legt uit hoe dit in zijn werk gaat.
HET VERLANGEN OM KÅÑËA TE DIENEN
De eerste śloka van Çré Çikñäñöaka vertelt ons over de eerste
periode van het dagelijkse spel van Rädhä en Kåñëa en dit
komt overeen met het eerste stadium van bhajana. Om zover
te komen, dat we bhajana gaan doen, moeten we bewust of
onbewust gunstige activiteiten (sukåti) hebben uitgevoerd. Als
gevolg van die sukåti krijgen we de associatie van bonafide
Vaiñëava’s. Wanneer we die associatie hebben gekregen, kan
zich het verlangen of de neiging om Kåñëa te dienen (kåñëasevä-vasana) ontwikkelen. Om dit echter te laten plaatsvinden, moeten we in ons hart over indrukken beschikken uit
voorgaande levens of uit onze huidige associatie. Onder invloed van sädhu-saìga, de associatie van bonafide rasika Vaiñëava’s, kan dit vermogen om Kåñëa te dienen zelfs overgaan
op het hart van dronkaards en andere gevallen en verdorven
lieden.
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Alle çästras verklaren, dat we dit niet kunnen bereiken met
redeneren, logica of andere mentale hoogstandjes. Kåñëa
heeft ons dit Zelf verteld en dat hebben ook Zijn metgezellen
gedaan, zoals Çréla Vyäsadeva, Çréla Çukadeva Gosvämé en
Çréla Närada en later Çréla Rüpa Gosvämé, Çréla Sanätana
Gosvämé en alle andere äcäryas. We moeten dit feit dus aanvaarden zonder logische argumentering en zonder mentale
hoogstandjes.
Kåñëa-sevä-vasana, het verlangen om Kåñëa te dienen, kan
in iemands hart verschijnen, zelfs wanneer het hart nog vol
anarthas en overtredingen zit. Dan ontwikkelen we vertrouwen (śraddhä) in sädhu, guru en çästra. Daarna worden we
gretig om te weten, “Hoe krijg ik kåñëa-bhakti? Hoe kan ik
iets voor Kåñëa doen?” Dit is vasana. Vasana betekent de
neiging om Kåñëa te dienen en de ontwikkeling van vertrouwen in çästra, guru en Vaiñëava. Dit is de betekenis van de
eerste śloka van Çré Çikñäñöaka.
KÅÑËA’S VERSCHILLENDE NAMEN
De tweede śloka van Çikñäñöaka is alsvolgt,
nämnäm akäri bahudhä nija-sarva-çaktis
taträrpitä niyamitaù smaraëe na kälaù
etädåçé tava kåpä bhagavan namäpi
durdaivam édåçam ihäjani nänurägaù
O Bhagavän, Jouw heilige naam schenkt alle zegeningen aan
de levende wezens en daarom heb Je honderden miljoenen
namen, zoals Kåñëa en Govinda. In deze transcendente namen
heb Je al Jouw transcendente energie gelegd en er is geen strik-
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te regel voor het chanten van deze heilige namen. O Bhagavän!
Je hebt het zo gemakkelijk gemaakt om Jou door middel van
Jouw heilige namen te benaderen, maar ik ben zo onfortuinlijk,
dat ik niet door ze word aangetrokken.”

Namnamakari bahudha néja-sarva-çaktés. Caitanya Mahäprabhu bidt tot Kåñëa, “O Bhagavän! Het is alleen Jouw
naam, die Zijn genade aan de jévas kan schenken, zodat allerlei vormen van voorspoed (maìgala) kunnen verschijnen.”
We zien, dat dit klopt, als we kijken naar het leven van grote
toegewijden, zoals Ajämila, Bilvamaìgala, Välméki en Jagai
en Madhai. Ze waren eerst verdorven personen, maar door
groot geluk hebben ze de heilige naam van Kåñëa uit de mond
van gekwalificeerde toegewijden gehoord. Çréla Haridäsa
Öhäkura en Çréla Nityänanda Prabhu hebben Jagai en Madhai
gered door de heilige naam in hun oor te chanten. De Viñëuduta’s kwamen naar Ajämila toe en hebben van hem een
groot toegewijde gemaakt. Näradajé leerde Välméki hoe hij de
naam van Räma moest chanten en de zegen van Närada stelde
Prahläda Mahäräja in staat om een verheven toegewijde te
worden, hoewel hij de zoon van een grote demoon was.
De gevallen jévas hebben zich van Kåñëa afgekeerd, maar
Kåñëa’s heilige naam heeft al het nodige vermogen om hen
weer tot Hem te bekeren en hen Zijn sevä te geven. Dit is de
reden, waarom Kåñëa Zich in zoveel svarüpas heeft gemanifesteerd, die allemaal verschillende namen dragen. Namnamakari bahudha. Hij wordt met zoveel namen aangeroepen:
Brahman, Paramätmä, Allah, Jagannätha, Näräyaëa, Viñëu,
Räma en velen meer. Wij, Gauòéya Vaiñëava’s, noemen Hem
Kåñëa en zelfs in Zijn aspect van Kåñëa draagt Hij zoveel na61
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men: Rädhä Vallabha, Rädhä Govinda, Rädhä-känta, RädhäRamana en zoveel meer. Waarom bestaan er zoveel verschillende namen? Omdat Kåñëa op onvoorwaardelijke wijze
grondeloos genadevol is. Hij zag, dat er niet één naam was,
die iedereen kon aanvaarden, want levende wezens bevinden
zich niet allemaal op hetzelfde spirituele niveau. Er zijn bijvoorbeeld veel mensen, die de namen Rädhä-Ramana en
Gopéjäna Vallabha niet kunnen aanvaarden.
Veel karmés (baatzuchtig strevers) zijn vroom of religieus,
maar ze begrijpen het spel van Rädhä en Kåñëa niet en denken, dat Kåñëa een onkuis persoon is. Afgezien van karmés
zijn er veel smartas (kastenbrahmanen) en ook dronkaards en
andere verdorven figuren. Er zijn veel uiteenlopende typen
mensen, die de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods willen
vereren en de naam Bhagavän wel kunnen aanvaarden.
Voor ieder ontwikkelingsniveau van de mens bestaat een
overeenkomstig aspect van God, waarvan ze de naam kunnen
accepteren. Sommigen denken, dat Bhagavän geen gedaante,
attributen en kwaliteiten heeft en dat Hij nirviçeña of nirakära
brahma is. Voor deze mensen presenteert Kåñëa Zich als
Brahman. Ze zijn niet in staat vertrouwen te hebben in namen, zoals Räma, Kåñëa, Hari, Rädhä-Ramana en Rädhänätha, want ze denken, dat deze namen aan mäyä zijn gerelateerd, “Oh, nirakära brahma is nu door mäyä afgedekt. Dat
wil zeggen, dat Räma en Kåñëa zijn verschenen met behulp
van de actie van mäyä.”
Kåñëa heeft vele namen en vele vormen van spel en vermaak gemanifesteerd volgens verschillende spirituele ontwikkelingsstadia van uiteenlopende soorten levende wezens, die
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hun gezicht van Hem hebben afgewend (bahirmukha jivas).
Wat zou er zijn gebeurd, als Hij alleen de gedaante van Kåñëa
zou hebben aangenomen en Zijn spel met Rädhä en Hun
metgezellen in Vraja zou hebben gemanifesteerd? Ik denk,
dat van lakhs en lakhs mensen slechts enkele zeldzame zielen
deze naam zouden hebben aanvaard. We kunnen hier om ons
heen kijken en denken, “Oh! Er zijn zoveel mensen, die Hare
Kåñëa Hare Kåñëa chanten.” Maar in de context van de hele
wereld met zijn miljarden mensen zijn wij een kleine minderheid. En zelfs in deze kleine minderheid is niet iedereen bonafide. Het komt maar zelden voor, dat iemand op een bonafide
wijze chant. Daarom heeft Kåñëa een diversiteit aan namen
gemanifesteerd.
GUNSTIG VERMOGEN
Nija-sarva-çaktiù. Mahäprabhu vertelt ons, dat Kåñëa al Zijn
vermogen in Zijn namen heeft gelegd. We moeten echter wel
het onderscheid maken, dat Kåñëa niet al Zijn macht in al Zijn
namen heeft geïnvesteerd. Hij heeft de eigenschappen van
Brahman in de naam Brahman gelegd. In de naam Räma
heeft Hij de kwaliteiten van Räma gelegd, maar niet alle
macht van Kåñëa Zelf. Zo komt het vermogen van de namen
Vämana, Varäha, Matsya, Kürma en Paräçuräma overeen met
het vermogen van hun svarüpa. Deze namen beschikken niet
over alle vermogens van Kåñëa’s naam.
Niyamitaù smarane na kälaù. Voor het chanten van Kåñëa’s
naam gelden geen vaste regels. Dat wil zeggen, dat er geen
verbod is om ’s nachts te chanten, of wanneer we gaan slapen,
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of wanneer we prasädam nemen. Er is geen regel, dat alleen
zeer verheven, rijke mensen de naam kunnen nemen en arme
mensen niet. Er is geen regel, die zegt, dat alleen brähmaëas
de näma kunnen nemen en niemand anders. Je kunt harinäma nemen, wanneer je naar school gaat; er is geen beperking. Jullie weten, dat er bepaalde religieuze activiteiten zijn,
die tijdens de sandhya (zonsopgang, middaguur en zonsondergang) worden uitgevoerd en alleen, nadat men een bad
heeft genomen. Er is voor deze rituelen een bepaalde tijd gereserveerd. Je kunt ze niet ’s avonds om acht of negen uur
uitvoeren of zonder eerst een bad te nemen. Er geldt daarentegen geen beperking met betrekking tot harinäma.
Durdaivam idåçam ihäjani nänurägaù. We hebben helaas
geen smaak voor chanten. We hebben geen anuräga, geen
śraddhä, niñöhä, ruci, äsakti, bhäva of prema, laat staan sneha
of mäna. We hebben niets. Çré Caitanya Mahäprabhu bidt, “Ik
ben zo gevallen, dat ik geen ruci heb. Maar Jij bent almachtig.
Geef Me daarom alsjeblief Jouw genade.” We dienen te begrijpen, wat ons durdaivam (ongeluk) in feite is en dan moeten we proberen om alle anarthas en hindernissen in onze
toegewijde dienst op te geven. Er is nog een ander punt, dat
we moeten weten. Zelfs al spreken we over het opgeven van
näma-aparädha en sevä-aparädha, we krijgen dat op eigen
kracht niet voor elkaar. We zijn machteloos. We zijn niet bij
machte om op eigen gelegenheid vrij van overtredingen te
worden. Dit kunnen we alleen doen door bhakti, door de
kracht van Kåñëa’s naam, of met de genade van Kåñëa’s metgezellen. Toch moeten we weten, wat deze anarthas zijn en
welk effect ze op onze dienstverlening hebben.
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SAMBANDHA, ABHIDHEYA EN PRAYOJANA
Niet iedereen weet, dat we een relatie hebben met Mädanamohana. Misschien kom je er nu pas achter door sädhu-saìga.
Die Mädana-mohana is Kåñëa en de kennis over de relatie
wordt sambandha genoemd. De relatie bestaat eruit, dat we
dienaren van Kåñëa zijn. Als we volgens deze relatie aan Kåñëa dienstverlenen en Hij aanvaardt onze dienstverlening,
wordt Hij Govinda genoemd. Het proces van de dienst aan
Govinda wordt abhidheya genoemd. Abhidheya betekent proces of middel en er is geen proces hoger dan de dienst aan
Govinda.
Het hoogste resultaat van toegewijde dienst is zuivere liefde
voor Kåñëa. Dit is prayojana. Kåñëa wordt beheerst door zuivere liefde en wanneer Hij wordt beheerst door de prema van
de gopés, wordt Hij Gopénätha genoemd. Gewone toegewijden denken, dat Gopénätha de Meester van de gopés is. Maar
de naam Gopénätha betekent in werkelijkheid, dat de gopés de
nätha zijn van Kåñëa. Hij wordt juist beheerst door de gopés.
De gopés zijn Kåñëa’s präëa, Zijn leven en ziel; daarom is Hij
Gopénätha. Ik geef hiervan slechts een paar aanwijzingen. Dit
is ook het geval met Çiva’s naam Rämeçvara. Sommigen denken, dat deze naam wil zeggen, dat Çiva de Heer van Räma is,
maar het is precies omgekeerd. Räma is de éçvara van Çiva. En
als Çiva verschijnt, is hij niet de beheerder van de gopés. Integendeel, de gopés zijn de éçvara van Çiva. Zo zijn de gopés Kåñëa’s leven en ziel en alles. Kåñëa’s leven en ziel worden Zijn
nätha genoemd. De gopés zijn de nätha van Kåñëa en daarom
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wordt Hij Gopénätha genoemd. Onze prayojana bestaat uit
dienstverlening, die op deze manier Kåñëa beheerst. Maar als
we onze anarthas niet opgeven, zijn we niet in staat een erg
sterke relatie met Mädana-mohana te ontwikkelen. Zonder
die relatie krijgen we de dienst aan Govinda niet en kunnen
we Gopénätha niet tot onze Gopénätha maken.
Het begin van dit proces bestaat uit toevlucht nemen tot Çré
Çacénandana Gaurahari en Çré Nityänanda Prabhu door Hen
te vereren en door de namen Çacénandana, Gaurahari en
Gauraìga Hari te chanten. Wanneer onze sädhana rijp is geworden, geeft Çré Caitanya Mahäprabhu ons Zijn darśana als
combinatie van Rädhä en Kåñëa. Dit is allemaal alleen mogelijk in onze sampradäya, in geen andere. Alleen door de genade van Caitanya Mahäprabhu kunnen we in de lijn komen
van Çréla Svarüpa Dämodara, Çréla Rüpa Gosvämé en alle
andere metgezellen van Çré Caitanya Mahäprabhu. Ze zeggen
ons, dat we Mahäprabhu dienen te vereren als Çacénandana.
Waarom Çacénandana? Omdat Çacénandana de zoon is van
Moeder Çacédevé en even zachtmoedig en genadevol is als zij.
Dit is de reden, waarom we Hem dienen te vereren en de
naam Çacénandana Gaurahari moeten chanten. Met Zijn genade kunnen we sädhana en bhajana binnengaan.
We hebben allemaal in meer of mindere mate anarthas. Zolang we echter nog anarthas hebben, wordt onze relatie met
Mädana-mohana niet sterk. Dan kunnen we Govinda niet
dienen, laat staan dat we met onze dienst Gopénätha kunnen
beheersen. Daarom is Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zo goed en
genadevol om ons te zeggen, dat we moeten opletten en al
deze anarthas moeten vermijden. Hij legt uit, dat er vier soor66
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ten anarthas zijn: svarüpa-bhrama, asat-tåñna, hådaya-durbalya
en aparädha. Iedereen, die deze anarthas niet kent, zal overtredingen begaan tegen bhakti, tegen Kåñëa’s naam, tegen
sädhus, tegen Vaiñëava’s en tegen zijn guru. Dat gebeurt gegarandeerd, dus we moeten voorzichtig zijn.
TATTVA KENNEN
Vervolgens treedt Çréla Bhaktivinoda Öhäkura in detail van de
eerste soort anartha, namelijk svarüpa-bhrama, misverstand
over tattva. Er zijn vier essentiële tattvas, die we moeten kennen om toegewijde dienst op te pakken. Deze zijn para-tattva
(de Allerhoogste Absolute Waarheid), jéva-tattva (de levende
wezens), mäyä-tattva (de begoochelende energie) en sädhyasädhana tattva (het hoogste doel en de methode om het te
bereiken). Svarüpa-bhrama is de combinatie van alle misverstanden over deze vier tattvas. Ten eerste, para-tattva wijst op
de Allerhoogste Waarheid, de Allerhoogste Realiteit, Kåñëa
Zelf. Het is van wezenlijk belang, dat we weten, wie paratattva is. Zoveel mensen zijn in verwarring en onwetendheid
hierover. Is para-tattva Brahman, Paramätmä, Viñëu, Räma of
Kåñëa? Dat weten ze niet. Sommigen zeggen, dat Çaìkara
para-tattva is, of dat Durgä para-tattva is. Ze hebben geen
idee, dat Kåñëa de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is. Er
zijn in feite zoveel stadia van para-tattva en daarvan is het
hoogste stadium kåñëa-tattva.
Het volgende aspect van svarüpa-bhrama is het misverstand
over onze svarüpa en wie wij zijn. We moeten weten wie we
zijn. Dat is sva-tattva. We zijn jévas, individuele levende we67
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zens. Dus sva-tattva is jéva-tattva. De volgende vraag is, “Wie
ben ik? Wie is jéva?” Çréla Bhaktivinoda Öhäkura legt uit, dat
jéva de dienaar van Kåñëa is, kåñëa-däsa. Dat is onze svarüpa.
We zijn eeuwige dienaren van Kåñëa, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.
We moeten ook mäyä-tattva kennen. Soms raken we in de
war over de vraag, wat is mäyä en wat is bhakti. We zijn in
onwetendheid. We kunnen zeggen, “Oh, Haridäsa Öhäkura
chantte drie lakhs harinäma, dus ik moet hem volgen en het
zelfde doen.” Er is echter een verschil tussen zijn chanten en
dat van ons. Al zijn chanten was apräkåta (spiritueel). Als wij
drie lakhs namen chanten, denk ik, dat één of twee namen
nämäbhäsa zijn en de rest nämäparädha. Soms bevinden we
ons in mäyä en toch denken we, dat we ons buiten mäyä bevinden. Maar we hoeven niet wanhopig te worden. Houd er
altijd de moed in, want we hebben de äçraya (toevlucht) van
harinäma, guru en Vaiñëava’s genomen. Zolang we sädhusaìga hebben en doorgaan met het chanten van Kåñëa’s namen en ons Zijn spel herinneren, zullen op den duur al onze
anarthas verdwijnen.
Nu komen we bij sädhya-tattva, het hoogste doel, en sädhana-tattva, de methode om dat doel te bereiken. We moeten
weten, wat onze sädhya is, want totdat we dat weten, zijn we
niet op de hoogte van de sädhana, waarmee we de sädhya
kunnen bereiken. Het doel is dienstverlening aan Rädhä en
Kåñëa. Dit is het hoogste doel en het is veruit verheven boven
ieder ander doel. En de hoogste dienst aan Rädhä en Kåñëa is
gopé-prema, dienstverlening met het gevoel van de gopés. Als
de gopés op genadevolle wijze hun kåpa geven, kunnen we
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Vraja binnengaan en Rädhä en Kåñëa dienen in de gemoedsgesteldheid van de gopés. Zonder hun genade kan niemand dit
doel bereiken.
ONZE ÄCÄRYAS HEBBEN
RÄGÄNUGA-BHAKTI GEGEVEN
Om sädhya en sädhana-tattva te kennen moeten we eerst onze
toevlucht nemen tot Çréla Sanätana Gosvämépäda, aan wie Çré
Caitanya Mahäprabhu al deze tattvas heeft gegeven. En om
meer en meer hogere kennis te verkrijgen, moeten we onze
toevlucht zoeken bij Çréla Rämänanda Räya Prabhu. Anders
kunnen we niet weten, wat sädhya is en wat sädhana is. Mahäprabhu vroeg aan Çré Rämänanda Räya de perfectie van het
leven uiteen te zetten. Çré Rämänanda Räya begon met varëäçrama-dharma. Na varëäçrama-dharma sprak hij over het platform van Brahman, brahma-bhutaù prasannätma. Daarna
adviseerde hij bhakti vermengd met karma, daarna bhakti
vermengd met jïäna. Daarna kwam hij op het punt van çuddha-bhakti en daarna besprak hij verschillende niveau’s van
spontane liefde voor God of rägänuga-bhakti.
Toegewijden begrijpen deze onderwerpen dikwijls verkeerd. Ze denken, dat het zeer zeldzaam is om iemand te vinden, die gekwalificeerd is om een toegewijde op dit niveau te
zijn. “In de hele toekomst van de wereld zal er nooit iemand
zijn, die is gekwalificeerd om rägänuga-bhakti binnen te gaan.
En in de huidige geboorte is zeker niemand gekwalificeerd.”
Ze bieden aan rägänuga-bhakti hun praëäma van zeer veraf
en denken, dat het van iedere toegewijde dienst, die we moge69
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lijkerwijs kunnen uitvoeren, zeer ver verwijderd is. Maar dit is
niet juist. Çréla Rämänanda Räya en Çréla Svarüpa Dämodara
bevinden zich in onze paramparä direct achter Çré Caitanya
Mahäprabhu. Ze zijn rägänuga toegewijden en dat zijn al degenen, die in hun voetspoor volgen. Çréla Raghunätha däsa
Gosvämé en alle äcäryas in onze disciplinaire opvolging hebben Çréla Rüpa Gosvämé gevolgd, die een rägänuga-bhakta is.
Ze hebben allemaal rägänuga-bhakti gegeven. Alle äcäryas,
die Çré Caitanya Mahäprabhu in de lijn hebben opgevolgd,
zijn alleen gekomen om hun genade te schenken door rägänuga te geven. De missie van onze äcäryas was niet het geven
van vaidhé-bhakti, want dat was reeds gegeven door voorgaande äcäryas, zoals Rämänuja, Madhväcärya, Viñëusvämé,
Nimbaditya en zoveel anderen. Kåñëa Zelf, de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods, is gekomen in de gedaante van Caitanya Mahäprabhu om bhakti-rasa te geven en er is geen sprake
van bhakti-rasa zonder rägänuga-bhajana. De äcäryas in onze
disciplinaire opvolging vóór Çréla Madhavendra Puré hebben
vaidhé-bhakti onderwezen. Na Çré Caitanya Mahäprabhu werd
toegewijde dienst rägänuga.
Iemand, die Çré Caitanya-caritämåta of ieder boek van Çréla
Rüpa Gosvämé, Çréla Raghunätha däsa Gosvämé en Çréla Sanätana Gosvämé leest, zal zeker gretigheid voor vraja-bhakti
ontwikkelen. Dat is zeker. We weten, dat de gepersonificeerde vedische mantras, de çruticärés, allemaal gretig waren naar
vraja-bhakti. Dit is de reden, waarom ze rägänuga-bhajana
uitvoerden en werden zoals de gopés zijn. Dit is de hoogste
sädhya (doel): de beschikking over de äçraya (toevlucht) van
de gopés en Kåñëa dienen, zoals zij dat doen. Van de gopés zijn
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Lalitä en Viçäkhä de belangrijksten, maar wij kunnen niet
over hun gemoedsgesteldheid beschikken. Voor ons is de allerhoogste sädhya de stemming van Çréla Rüpa Gosvämé en
Çréla Raghunätha däsa Gosvämé en het dienen van RädhäKåñëa Yugala-Kiçora door in het voetspoor van de Gosvämé’s
te volgen. We kunnen dit alleen bereiken door met de genade
van Çréla Rüpa Gosvämé zijn gevoel te ontwikkelen. Dat is
sädhya en sädhana.
Dit is de manier, waarop Çréla Bhaktivinoda Öhäkura
svarüpa-bhrama uiteenzet: het is een combinatie van al deze
uiteenlopende misvattingen met betrekking tot tattva.
WERELDSE VERLANGENS (ASAT-TÅÑNA)
De volgende soort anartha is asat-tåñna, hetgeen betekent
anyäbhilasita, het verlangen naar iets anders dan Kåñëa’s
dienstverlening. We vallen ten prooi aan asat-tåñna, zolang we
afwijken van Kåñëa en Zijn dienst en zolang we niet over tattva-jïäna beschikken. Er zijn vier soorten asat-tåñna namelijk,
(1) verlangens naar materieel plezier in deze wereld; (2) verlangens naar plezier in de hogere planetenstelsels; (3) verlangens naar mystieke perfecties en (4) het verlangen naar bevrijding. Soms raken toegewijden in de war en denken, dat ze
dienstverlenen aan Kåñëa, terwijl ze in feite voor zichzelf handelen. We zouden bijvoorbeeld rijk willen zijn. Een toegewijde, die het door elkaar haalt, kan denken, “Ik ben zo arm, dat
ik Kåñëa niet kan vereren. Een set Godsbeelden van RädhäKåñëa kost op de markt tenminste twee- of drieduizend Rupees. Maar dat kan ik niet betalen, dus hoe kan ik Kåñëa vere71
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ren? Laat ik aan Kåñëa vragen, of Hij me genadig wil zijn en
rijkdom wil geven, zodat ik Hem mooi kan dienen.” Of hij
kan denken, “Ik zou wel een heel groot feest voor vierhonderd mensen willen geven, maar als ik geen geld heb, hoe kan
ik dan de Vaiñëava’s dienen?” Mensen met deze mentaliteit
begrijpen niet, hoe ze Kåñëa moeten dienen of hoe ze de Vaiñëava’s ten dienste kunnen zijn. Çréla Rüpa Gosvämé en Çréla
Sanätana Gosvämé hebben alle Vaiñëava’s gediend en ook
Kåñëa en Zijn metgezellen. Maar ze waren akiëcana, zonder
enige aardse bezitting. Ze hebben gediend zonder een cent op
zak te hebben. Met geld kunnen we niemand echt een plezier
doen. Desondanks willen we geld, een prachtige vrouw, mooie
intelligente kinderen en een paar hele grote paleizen. We
hunkeren naar zoveel aardse eigendommen.
We willen ook over siddhis kunnen beschikken. Er zijn acht
typen mystieke perfecties. Durvasa Muni bijvoorbeeld had
deze vibhuti, mystieke rijkdommen. Alles, dat hij tegen iemand uitsprak, werd werkelijkheid. Als hij tegen iemand zei,
dat hij moest sterven, ging hij meteen dood. Tegen iemand,
die reeds was overleden, kon hij zeggen, “Sta op, sta op” en
hij kwam onmiddellijk terug naar het leven. Veel sädhus beschikken over verschillende vibhutis. Ze kunnen over het water lopen, door de lucht vliegen en vele andere wonderen bewerkstelligen. Citraketu had geen zonen, maar Närada Muni
zegende hem voor het krijgen van een zoon en hij kreeg ook
een zoon. Dergelijke sädhus kunnen iedere wens vervullen,
die je kunt bedenken, ze kunnen zelfs mukti geven, bevrijding
uit deze wereld van geboorte en dood.
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OVERTREDINGEN
Er zijn ook vier vormen van aparädha. Allereerst zijn er tien
soorten kåñëa-näma aparädha, overtredingen tegen de heilige
naam van Kåñëa. Dan is er seväparädha. Hiertoe behoren de
tweeëndertig soorten overtredingen tegen het Godsbeeld en
tegen onze Gurudeva en de heilige dhäma. Er zijn vele soorten dhämaparädha. De derde categorie bestaat uit overtredingen tegen cit-kaneñu, andere levende wezens. Alle jévas
zijn kåñëa-däsa, dus we mogen geen overtredingen tegen hen
maken. Tenslotte zijn er overtredingen tegen tadéya, bhaktas.
Als we bhakti willen hebben, moeten we zeer voorzichtig zijn
om geen overtredingen tegen toegewijden te maken. Eigenlijk
is dit niet alleen van toepassing op toegewijden; het geldt voor
alle jévas. Probeer overtredingen tegen iedere jéva te vermijden. Lever geen kritiek op de jévas, zelfs al voeren ze geen
bhakti uit. Bekritiseer zelfs geen mensen, die zich in feite verzetten tegen bhakti.
We moeten heel voorzichtig zijn. Sommigen denken, “Ik
ben een hele goede dienaar, maar de toegewijden om me heen
geven me zoveel problemen. Ik heb geen probleem; zij zijn
degenen, die problemen veroorzaken en daarom wil ik hun
saìga opgeven. Ik wil met hen geen associatie meer hebben.”
Deze houding is niet juist. Als er problemen komen, of als er
problemen in onze bhajana komen, moeten we denken, “Het
ligt niet aan anderen. Het ligt aan mezelf of aan mijn indrukken en activiteiten uit het verleden.”
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We moeten leren om zeer verdraagzaam te zijn. Çré Caitanya Mahäprabhu leert ons om sahisnuna te zijn, zo tolerant
als een boom. We kunnen geen bhakti krijgen, als we niet
verdraagzaam zijn. We moeten het gedrag van anderen tolereren. We kunnen denken, “Oh, ik ga in het bos wonen, dan
heb ik geen last meer van anderen.” Er zijn echter overal
moeilijkheden. Als je naar het bos gaat om van iedereen af te
zijn, komen er wilde dieren op jou af. Tijgers gaan jou lastig
vallen. Misschien zitten daar geen tijgers, maar dan zit je onder een boom en dan valt er een grote tak naar beneden op
jouw hoofd. Wat doe je dan?
BHÄVA EN PREMA – SVARÜPA-ÇAKTI
In de vijfde śloka van Çré Çikñäñöaka zegt Çré Caitanya Mahäprabhu,
ayi nanda-tanuja kiìkaraà
patitaà mäà viñame bhavämbudhau
kåpayä tava päda-paìkajasthita-dhülé-sadåçaà vicintaya
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura zegt hier, dat we śraddhä krijgen,
als we op de een of andere manier sädhu-saìga hebben, hetzij
bewust of onbewust, intentioneel of onbedoeld. Het gevolg
van sädhu-saìga is, dat we ons gaan bezighouden met toegewijde activiteiten: çravaëam, kértanam, smaraëam, pädasevanam, arcanam, vandanam, dasyam, sakhyam, ätmänivedanam. Daarna kunnen we onze ätmä-svarüpa of spirituele gedaante realiseren. “Wie ben ik? Wie is Kåñëa?” We heb74
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ben al enig idee, wie we zijn; we zijn kåñëa-däsa. In het stadium, dat in deze śloka wordt beschreven, komen we erachter,
welk type kåñëa-däsa we eigenlijk zijn, dat wil zeggen, in welke rasa we ons eeuwigdurend bevinden: däsya, sakhya, vätsalya of mädhurya. We gaan ons ook realiseren wat onze naam,
gedaante, siddha-svarüpa, siddha-bhäva is, waar we wonen,
welke dienst we verlenen, welke relatie we met andere eeuwige dienaren hebben, enzovoort. Dit wordt allemaal aan ons
openbaar gemaakt. En wanneer we ons dit realiseren, zelfs in
geringe mate, verdwijnen alle vormen van anarthas.
Kåñëa’s pleziergevend vermogen heet hlädiné-çakti en de essentie van deze hlädiné-çakti is bhakti. Alle activiteiten, die we
in bhakti uitvoeren, zijn alleen mogelijk door de gratie van
svarüpa-çakti. Svarüpa-çakti is het vermogen, dat de ware gedaante van Kåñëa, die van het levend wezen, al het spel van
Kåñëa en onze eigen toegewijde activiteiten manifesteert. Al
het chanten en herinneren – alles dat we doen – is allemaal
een manifestatie van svarüpa-çakti. Welnu, in deze vijfde
śloka van Çikñäñöaka krijgen we iets te horen over het verschijnen van de svarüpa van de jéva, waarmee de jéva zijn
eeuwige dienst aan Kåñëa kan uitvoeren. Dit is de essentie van
hlädiné-çakti.
SYMPTOMEN VAN BHÄVA
Als een jéva fortuinlijk genoeg is om door sädhana uit te voeren het stadium van bhäva te bereiken, gaat zijn zuivere conditie zich manifesteren. Bhäva heet ook rati en er zijn symptomen, waaraan we kunnen zien, dat rati is verschenen.
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kñäntir avyartha-kälatvaà viraktir mäna-çünyatä
äçä-bandhaù samutkaëöhä näma-gäne sadä ruciù
äsaktis tad-guëäkhyäne prétis tad-vasati-sthale
ity ädayo ’nubhäväù syur jäta-bhäväìkure jane
Sri Bhakti-rasämåta-sindhu (1.3.25-26)

Het verschijnen van deze symptomen toont aan, dat rati zich
heeft aangediend, althans tot op zekere hoogte.
Het eerste symptoom is kñäntir, mildheid of verdraagzaamheid. Wanneer rati of bhäva in het hart verschijnt, blijft de
toegewijde ook kalm en rustig, als hij een lijdensweg ondergaat of tegenwerking krijgt, welke hoedanigheden een gewoon persoon zouden verstoren. We dienen onze conditie te
beoordelen aan de hand van symptomen, die we vertonen. Op
het huidige ontwikkelingsniveau worden we woedend, als we
tegenwerking krijgen en daaraan kunnen we zien, dat we rati
nog niet hebben bereikt. Als we rati of bhäva hebben bereikt,
blijven we onverstoord, ongeacht het aantal hindernissen, dat
we ontmoeten. Hiraëyakaçipu en zijn demonische dienaren
veroorzaakten zoveel problemen en verstoring voor Prahläda
Mahäräja, maar Prahläda bleef er heel rustig onder. Çréla Haridäsa Öhäkura werd op tweeëntwintig marktpleinen beurs
geslagen en door anderen hevig gekweld en desondanks bleef
hij rustig en kalm zijn bhajana voortzetten.
Avyartha-kälatvaà betekent, dat de toegewijde geen moment van zijn tijd verspilt. Hij zit constant te chanten, te herinneren en verleent diensten aan Hari, guru en Vaiñëava’s.
Dat wordt avyartha-käla genoemd.
Virakti – hij is onthecht van wereldse zaken. Er kunnen zich
hele zoete en verleidelijke aardse gelegenheden aandienen,
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maar de toegewijde is er volkomen van onthecht. Zelfs al
worden hem de grootste aardse schoonheid, charme en plezier
geboden met grote reputatie en rijkdom, de toegewijde is er
niet van onder de indruk, hij wordt er niet door aangetrokken
en is er geenszins aan gehecht.
Mäna-çünyatä – de toegewijde heeft geen behoefte aan persoonlijke reputatie en anderen hoeven hem niet te prijzen.
Äçä-bandhaù betekent het koesteren van de sterke hoop om
prema-bhakti te krijgen en Kåñëa te zien en te dienen. “In dit
leven of in een volgend leven zal ik zeker de darśana van Kåñëa krijgen en Hem dienen. Ik ga dit bereiken en ik laat geen
enkele belemmering me hiervan tegenhouden.” Dit is äsähbandhaù. Dit betekent echter niet, dat de toegewijde passief
is. Integendeel, hij beschikt over samutkaëöhä, grote gretigheid, “Wanneer krijg ik dit? Wat moet ik doen?”
Näma-gäne sadä ruciù – hij wordt altijd sterk aangetrokken
door harinäma. Zelfs al doet hij çravaëam-kértanam vierentwintig uur per dag, hij wordt totaal niet moe of slaperig.
Äsaktis tad-guëäkhyäne betekent, dat hij een grote smaak
heeft voor het spreken van hari-kathä. Hij houdt ervan om
Kåñëa en Zijn metgezellen, zoals Çukadeva Gosvämé of de
metgezellen van Çré Caitanya Mahäprabhu, zoals Çréla Rüpa
Gosvämé te verheerlijken. Çré Bhaktisiddhänta Sarasvaté
Prabhupäda sprak constant hari-kathä. Hij had zelfs de gewoonte om hari-kathä, kåñëa-kathä en mahäprabhu-kathä
tegen een uitgedroogde stok te spreken. En ik heb een Vaiñëava gezien, die bad, “gopénätha, mama nivedana suno” met
40 graden koorts. Dat was Narottama Prabhu, die later Bhakti
Kämala Madhusudana Mahäräja werd. In plaats van te zuch77
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ten en te steunen bleef hij constant bidden en allerlei stavas en
stutis reciteren.
Prétis tad-vasati-sthale – de toegewijde wil altijd in de dhämas wonen, zoals Våndävana, Nävadvépa of Çréla Puré-dhäma,
waar bhägavata spel is uitgevoerd. Er zijn in Vraja zoveel
plaatsen. Soms wil de toegewijde in Rädhä-kuëòa en Syämakuëòa of in Giriräja Govardhana zijn; soms bij Mänasa-Gaìgä
of Kusuma-sarovara; soms bij Mäna-sarovara of Bandéravana.
Soms wil hij in Våndävana bij Sevä-kuïja zijn of Dhéra-samira,
of Vamsivaöa, of Gopésvara-Mahādeva. Soms wil hij evenals
Çréla Rüpa Gosvämé in Nandagrama of Varñana zijn. En behalve deze plaatsen zijn er nog zoveel andere, waar Kåñëa’s
spel werd uitgevoerd.
Deze vormen de negen verschillende anubhävas of symptomen, die aantonen, dat iemand het stadium van bhäva heeft
bereikt. Als iemand beweert het stadium van bhäva te hebben
bereikt, zonder dat hij deze symptomen vertoont, zal geen
verstandige toegewijde hem serieus nemen. We moeten proberen om deze symptomen zelf te ontwikkelen, maar niet op
een kunstmatige manier te imiteren. We komen alleen naar
dit stadium, als we in de associatie van Vaiñëava’s blijven en
voortdurend hari-kathä horen. Dan kan het komen. Als we
echter niet in de associatie van toegewijden blijven, verdwijnen onze anarthas niet en komen we niet naar dit niveau.
SÄDHU-SAÌGA
We hebben hier de hele maand Kartika bijgewoond en we zijn
hier en daar naartoe geweest en hebben plaatsen bezocht van
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Kåñëa’s spel en vermaak. Maar er zijn toegewijden, die niet
hebben geluisterd. Ze zijn weliswaar in onze aanwezigheid
geweest, maar ze hebben niet naar hari-kathä geluisterd en
alles goed gehoord. Ze hebben bij andere toegewijden gezeten en hun hoofd hier en daar laten afdwalen. Dit is niet de
manier om associatie van Vaiñëava’s te nemen. Saìga betekent, dat we altijd de toegewijden volgen om te zien hoe de
sädhu zijn activiteiten uitvoert, hoe hij denkt, hoe hij zijn eredienst doet en hoe hij mediteert. We willen zijn manier van
doen overnemen en we willen chanten en herinneren, zoals hij
dat doet. Dit is sädhu-saìga. Luisteren we naar zijn hari-kathä
en zijn lessen en volgen we die? Zo niet, is het geen sädhusaìga. Degenen, die niet met grote aandacht en groot respect
hebben geluisterd, hebben geen sädhu-saìga genomen – dat is
mijn opvatting.
We moeten proberen associatie van toegewijden te hebben
door op te treden op de manier, die ik heb beschreven. Als we
niet in de buurt van een sädhu zijn, dienen we de boeken van
onze Gosvämé’s te lezen en te denken, dat we associëren met
Çréla Rüpa Gosvämé, Çréla Sanätana Gosvämé, Çréla Svarüpa
Dämodara, Çré Rämänanda Räya en andere grote persoonlijkheden. En ik weet zeker, dat ze uitermate vriendelijk zullen zijn en ons hun genade willen geven. We mogen ons verstand nooit toestaan te wankelen en te zwenken, nooit.
SVARÜPA EN SVARÜPA-ÇAKTI
Hierna verschijnt bhäva,
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çuddha-sattva-viçeñätmä prema-süryäàçu-sämyabhäk
rucibhiç citta-mäsåëyakåd asau bhäva ucyate
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 23.5)
Sri Bhakti-rasämåta-sindhu (1.3.1)
Bhäva-bhakti is een bijzondere manifestatie van çuddha-sattva.
Dat wil zeggen, het constitutionele kenmerk van bhäva-bhakti
is, dat het verschijnsel geheel uit çuddha-sattva bestaat. Het
lijkt op een straal van de zon van prema en het verzacht het
hart met verscheidene rucis of smaken.

We kunnen zien, dat bhäva zich ten volle heeft ontwikkeld,
wanneer de symptomen van bhäva ten volle aanwezig zijn.
Zijn ze dat niet, kunnen we aannemen, dat bhäva nog niet
geheel is ontwikkeld.
Nu moeten we iets weten over de aard van viśuddha-sattva.
Viśuddha-sattva is hetgeen, waardoor we iets ervaren van de
emoties van de sakhäs en andere metgezellen van Kåñëa in
vätsalya-bhäva en mädhurya-bhäva. Stel je voor, dat we rägänuga-sädhana uitvoeren en dat het gevoel van een van de Vrajaväsé’s in ons hart verschijnt. Het kan de gemoedsgesteldheid
van Yaçodä zijn of van Nanda Bäbä, of van een van de sakhäs,
zoals Subala of Sudama, of de stemming van een van de gopés,
zoals Rüpa Maïjaré of anderen. Dan treedt viśuddha-sattva in
ons hart op.
Als dit gebeurt, zijn er twee dingen werkzaam. Enerzijds
hebben we onze svarüpa, de eeuwige spirituele identiteit in de
ätmä, ons eigen zelf. Anderzijds wordt ons iets door Kåñëa’s
svarüpa-çakti of hlädiné-çakti gegeven.
Onze svarüpa bevat alle vermogens van prema. Alles bevindt zich daar in zaadvorm, zoals in het zaad van een banyan80
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boom. Het zaad van een banyan-boom huisvest het vermogen
om een grote boom te worden met vruchten en bloemen. Alles bevindt zich in het zaad. Het zaad heeft ook aarde, water,
zonlicht, warmte en lucht nodig. Deze elementen zijn allemaal
nodig om het zaad te laten groeien. Als het zaad geen water,
lucht en zonlicht krijgt, kan het zelfs niet ontkiemen, laat
staan, dat het zich kan ontwikkelen tot een volwassen boom.
Als het zaad een boom moet worden, zijn beide condities
noodzakelijk: het vermogen van het zaad zelf aan de binne nkant en de juiste condities aan de buitenkant. Op dezelfde
manier hebben we het vermogen van de ätmä-svarüpa nodig
en de actie van svarüpa-çakti om bhäva te ontwikkelen.
STHÄYÉ-BHÄVA EN PREMA
In het volgende stadium wordt rati of bhäva sthäyé-bhäva,
wanneer de toegewijde stevig is verankerd in een van de vijf
primaire rasas. Nadat sthäyé-bhäva is verschenen, dienen ook
andere vormen van bhäva of extasen zich aan: sättvika-bhäva,
anubhäva en saïcäri-bhäva. Deze treffen elkaar en vermengen zich in verhouding tot elkaar en worden bhakti-rasa. Het
gebeurt zeer zelden, dat iemand dit stadium bereikt.
Wanneer de toegewijde bhakti-rasa ervaart, loopt hij constant te huilen.
nayanaà galad-açru-dhärayä
vadanaà gadgada-ruddhayä girä
pulakair nicitaà vapuù kadä
tava näma-grahaëe bhaviñyati
Çré Çikñäñöaka (6)
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O Bhagavän, wanneer vullen mijn ogen zich met een vloed van
tranen? Wanneer breekt mijn stem? En wanneer gaat het haar
op mijn lichaam in extase overeind staan, wanneer ik Jouw heilige naam chant?

Deze zesde śloka van Çikñäñöaka beschrijft het stadium van
bhäva of rati. Als een toegewijde zit te huilen, zonder dat
bhäva zich heeft ontwikkeld, imiteert hij dit verschijnsel.
Na het verschijnen van bhakti-rasa komt prema.
yugayitam nimesena caksusa pravåsayitam
çunyayitam jagat sarvam govinda-virahena me
Çré Caitanya Mahäprabhu bidt, “Wanneer komt de dag, dat
vanwege afgescheidenheid een ogenblik lijkt op de duur van
zoveel yugas. Dan zullen de tranen uit Mijn ogen rollen en zal
de hele wereld er leeg en verlaten uitzien. Wanneer komt die
dag?” We kunnen in dit leven niet op het niveau van prema
komen. Het is alleen mogelijk, als we naar prakaöa-lélä gaan,
waar Kåñëa Zijn spel in de materiële wereld uitvoert. De omschrijving van prema is alsvolgt.
samyaì masåëita-svänto mamatvätiçayäìkitaù
bhävaù sa eva sändrätmä budhaiù premä nigadyate
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 23.7)
Sri Bhakti-rasämåta-sindhu (1.4.1)

Samyaì masåëita-svänto – Het hart smelt en de toegewijde
ervaart intense mamata voor Kåñëa en Zijn metgezellen. Mamata betekent bezitsdrang, “Hij is van mij.” In de relaties van
wereldse mensen tussen man en vrouw, moeder en zoon, vader en zoon en tussen dierbare vrienden bestaat zoveel bezitsdrang.
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Wanneer prema verschijnt, ervaart de toegewijde op dezelfde wijze deze mamata zeer sterk jegens Kåñëa en Zijn
metgezellen. Tegen die tijd wordt prema dikker en zwaarder
en de toegewijde ervaart meer en meer änanda, zegenrijke
extase.
äçliñya vä päda-ratäà pinañöu mäm
adarçanän marma-hatäà karotu vä
yathä tathä vä vidadhätu lampaöo
mat-präëa-näthas tu sa eva näparaù
Çré Çikñäñöaka (8)

Çré Caitanya Mahäprabhu heeft al deze ślokas gereciteerd in
de gemoedsgesteldheid van Çrématé Rädhikä. Dit is de laatste
śloka. Çrématé Rädhikä zegt, “Kåñëa kan Me omarmen of Hij
kan Me voor altijd verlaten. Hij kan Me natuurlijk niet voor
altijd opgeven. Maar Hij kan in Mijn aanwezigheid een andere gopé omarmen. Hij kan Zich gedragen als een lampataù,
een verdorven schooier, of wat Hij ook wil. In alle gevallen
blijft Hij Mijn präëa-nätha. Hij en geen ander is Mijn geliefde
en zal dat altijd blijven.”
WAAROM MAHÄPRABHU VERSCHIJNT
Nu verheerlijkt Çréla Bhaktivinoda Öhäkura Çikñäñöaka. Hij
vertelt, dat Çré Caitanya Mahäprabhu slechts eenmaal op een
dag van Brahmä in deze wereld verschijnt in dezelfde dévyayuga, waarin Kåñëa verschijnt. Kåñëa komt eerst en wordt
gevolgd door Çré Caitanya Mahäprabhu. Ik heb eerder uitgelegd, dat er vier redenen voor Zijn verschijning zijn. Op de
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eerste plaats betreft het yuga-dharma-prati, Hij vestigt de yuga-dharma. Op de tweede plaats komt Hij het chanten van de
heilige naam vestigen. Op de derde plaats betreft het anarpita-carià citat – Çré Caitanya Mahäprabhu komt om de jévas
vraja-prema te geven. De vierde reden is alsvolgt,
çré-rädhäyäù praëaya mahimä kédåço vänayaiväsvädyo yenädbhuta-madhurimä kédåço vä madéyaù
saukhyaà cäsyä mad-anubhavataù kédåçaà veti lobhät
tad-bhäväòhyaù samajani çacé-garbha-sindhau harénduù
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.6)

Om deze vier redenen is Çré Caitanya Mahäprabhu verschenen, maar Zijn speciale intentie was rädhäyäù praëäya mahimä, het proeven van de emoties van Çrématé Rädhikä. Dit is
de reden, waarom Kåñëa is gekomen als Çré Caitanya Mahäprabhu en de stemming en de schoonheid van Çrématé Rädhikä heeft aangenomen om Zelf Haar liefde te proeven en om
kåñëa-prema aan de jévas te geven. En het dragende medium,
waarin Hij dit allemaal gaf, was kåñëa-saìkértana. In andere
yugas heeft de yuga-avatära harinäma gegeven, maar geen
vraja-prema, niet de hoogste emoties van mädhurya-bhäva.
Dit is de specialiteit van deze yuga, de speciale intentie,
waarmee Çré Caitanya Mahäprabhu verscheen.
DE GLORIE VAN ÇRÉ ÇIKÑÄÑÖAKA
Çré Caitanya Mahäprabhu komt maar eens per dag van Brahmä. Hij verscheen 500 jaar geleden in 1486 op Phalguëa Purnimä, toen iedereen de heilige namen van Bhagavän aan het
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chanten was. Zijn vader was Jagannätha Miçra en Zijn moeder was Çacé-devé. Hij heeft in Zijn jeugd zoveel spel uitgevoerd. Op Zijn paugandya leeftijd ging Hij naar school om
Sanskriet te studeren en daarna versloeg Hij Keçava Kaçmiri,
een groot geleerde uit Kaçmira. In Zijn kiçora periode is Hij
gehuwd met Lakñmépréyä en daarna met Viñëupréyä. Nadat
Hij in Gäya harinäma kreeg van Éçvara Purépäda, begon Hij
met iedereen de heilige naam te chanten en voerde hier en
daar nagara-saìkértana uit, vooral in Çrévasaìgam. Heel Bengalen stond bol van de harinäma-saìkértana. Het leek op een
vloedgolf.
Op vierentwintigjarige leeftijd ging Mahäprabhu naar Katva, aanvaardde sannyäsa van Keçava Bharati en gaf al Zijn
wereldse verwanten en relaties op. Gedurende zes jaar liep
Hij door heel India – Bengalen, Orissa, Mahäraçtra, Mathurä,
Våndävana, Käçé en Béhara – en predikte. Daarna heeft Hij
Zich gevestigd in de Gambhéra in Puré. Daar heeft Hij alle
valse filosofische conclusies (kusiddhänta) de pas afgesneden
en de filosofie van acintya-bhedäbheda-tattva gevestigd.
Çré Caitanya Mahäprabhu is achttien jaar in Jagannätha Puré gebleven. In de loop der tijd werd Zijn prema dikker en
dikker. Hij heeft in Gambhéra Zijn drie verlangens in vervulling gebracht samen met Çré Svarüpa Dämodara, Çré Rämänanda Räya en enkele anderen en daarmee heeft Hij in heel
India gepredikt. Hij heeft Zelf geen boeken geschreven, maar
heeft Çréla Rüpa Gosvämé, Çréla Sanätana Gosvämé, Çréla Jéva
Gosvämé, Çréla Kavi Karnapura, Çréla Svarüpa Dämodara,
Çréla Rämänanda Räya, Çréla Gopäla Bhaööa Gosvämé en vele
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andere toegewijden geïnspireerd om vele, vele boeken te
schrijven.
Op het eind heeft Hij deze acht ślokas van Çré Çikñäñöaka
geschreven en heeft deze acht ślokas met Çré Svarüpa Dämodara en Çréla Rämänanda Räya geproefd in de Gambhéra,
waar Hij constant zat te huilen. Soms leek Hij op een schildpad, waarbij Hij Zijn ledematen in Zijn lichaam naar binnen
had getrokken. Soms raakte Zijn lichaam helemaal uitgerekt.
Hij dacht voortdurend, dat Hij in Våndävana was. Soms
sprong Hij in zee en dacht, dat het de Yamunä was. Soms liep
Hij hier en daar diep door het oerwoud en dacht, dat Hij in
het bos van Våndävana was. En als Hij de zandduin Caöaka
Pärvata zag, dacht Hij dat het Govardhana was.
We moeten proberen om deze Çikñäñöaka dagelijks te horen. We moeten altijd blijven chanten en herinneren en Çré
Caitanya Mahäprabhu om Zijn genade bidden, zodat we al
deze waarheden en principes mogen begrijpen.
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SAMENVATTENDE INSTRUCTIES
Degenen, die zeer fortuinlijk zijn, zullen de essentie van onze
parikramä in zich opnemen, namelijk hari-kathä. Ga alsjeblieft niet terug naar huis met lege handen en een leeg hart.
Na vandaag zal iedereen naar zijn bestemming afreizen. Ik
vraag jullie niet met lege handen te vertrekken. Neem alsjeblieft al deze lessen met je mee en probeer op deze manier
iedere dag bhajana te doen. Ik weet, dat jullie na terugkeer
thuis allerlei wereldse zaken moeten regelen. Vergeet desondanks alsjeblieft niet al deze hari-kathä en al deze lessen. Ik
bid aan Rädhä-Kåñëa en aan alle gurus in onze disciplinaire
opvolging – aan mijn guru en aan alle andere gurus – om ons
hun genade te geven, zodat we worden gekwalificeerd om dit
allemaal te begrijpen en te realiseren.
Çré Gaura Premänande Haribol!
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u contact opnemen met connectwithussoon@gmail.com
Voor het vinden van een centrum in uw buurt:
www.purebhakti.com/contact-us

ÇRÉ ÇRÉMAD
BHAKTIVEDÄNTA NÄRÄYAËA GOSVÄMÉ MAHÄRÄJA

Arcana-dépikä
Çré Bhajana-rahasya
Çré Bhakti-rasämåta-sindhu-bindu
Bhakti-rasäyana
Bhakti-tattva-viveka
Çré Brahma-saàhitä
Essence of the Bhagavad-gétä
Five Essential Essays
Going Beyond Vaikuëöha
Harmony
Jaiva-dharma
Letters From America
Çré Manaù-çikñä
My Çikñä-guru and Priya-bandhu
Pinnacle of Devotion
Çré Prabandhävalé
Secret Truths of the Bhägavatam
Secrets of the Undiscovered Self
Çiva-tattva
Çré Båhad-bhägavatämåta
Çré Dämodaräñöakam
Çré Gauòéya Géti-guccha
Çré Géta-govinda
Çré Gopé-géta
Çré Harinäma Mahä-mantra
Çrémad Bhagavad-gétä

Çré Navadvépa-dhäma-mähätmya
Çré Navadvépa-dhäma Parikramä
Çré Prema-sampuöa
Çré Rädhä-kåñëa-gaëoddeça-dépikä
Çré Saìkalpa-kalpadrumaù
Çré Çikñäñöaka
Çré Upadeçämåta
Çré Vraja-maëòala Parikramä
Çré Räya Rämänanda Saàväda
Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé – His Life and
Teachings
The Distinctive Contribution of
Çréla Rüpa Gosvämé
The Essence of All Advice
The Gift of Çré Caitanya Mahäprabhu
The Journey of the Soul
The Nectar of Govinda-lélä
The Origin of Ratha-yäträ
The Way of Love
Utkalikä-vallaré
Vaiñëava-siddhänta-mälä
Veëu-géta
Walking with a Saint
Rays of the Harmonist (periodical)

van Çré Çrémad Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja
vertaald en uitgegeven door Pro Deo Uitgever Jaya Radhe
www.jayaradhe.nl

Bhagavad-gétä
Bhakti-tattva-viveka
Boterdief
Camatkära-candrikä
Essentie van Bhagavad-gétä
Geheimen van Bhajana
Geheimen van het onontdekte Zelf
Geluk in het paradijs der dwazen
Gift van Çré Caitanya Mahäprabhu
Géta-govinda
Gopi-géta
Hari-kathämåta
Jaiva-dharma
Mädhurya-kädambiné
Maharñi Durväsä
Manaù-çikñä
Nitya-dharma

Prabandha Païcakam
Prabandhavalé
Prema-pradépa
Prema-sampuöa
Reis van de ziel
Räga-vartma-candrikä
Çikñäñöaka
Çiva-tattva
Çré Rädhä
Summum van toewijding
Upadeçamåta
Utkalikä-vallaré
Veëu Géta
Verborgen pad van devotie
Voorbij Nirväëa
Ware sentimenten van de ziel
Wijze van Liefhebben

