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gurudeva, nitya-lélä-praviñöa oà viñëupäda 

Çré Çrémad Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja, 

die zijn uitgaven altijd aanbood aan zijn gurudeva, 

Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja, 
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E VOELEN ONS ZEER GEZEGEND MET 

de presentatie van dit boekje – een Engel-

se versie van The Speciality of the Gift of 

Çré Caitanya Mahäprabhu – aan de gemeenschap van 

Çré Caitanya Mahäprabhu's toegewijden. 

Deze verhandeling werd oorspronkeljk in 1986 in 

het Bengaals geschreven ter gelegenheid van de 500
ste

 

jaardag van de komst van Çré Caitanya Mahäprabhu. 

Hij is een geagendeerde doch verborgen incarnatie 

voor dit tijdperk van Kali, zoals werd vastgesteld in 

Çrémad-Bhägavatam en andere vedische literatuur. 

Dit boekje werd samengesteld door Çré Çrémad Bhak-

tivedänta Näräyaëa Mahäräja (Çréla Gurudeva), Çré 

Caitanya Mahäprabhu's illustere persoonlijke metge-

zel, wiens enige missie en meest vooraanstaande spe-

cialiteit het was om duidelijkheid en nadruk te geven 

aan de specifieke, innerlijke natuur van Çré Caitanya 
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Mahäprabhu's alom-mededogende missie in deze we-

reld. 

Çréla Gurudeva spreidde vele bijzonderheden ten-

toon in zijn presentatie van het Gauòéya vaiñëavisme, 

de filosofische lijn van Śrīman Mahäprabhu, welke 

dient om de zielen van deze wereld naar de ongeken-

de genade van Śrīman Mahäprabhu te leiden. Voor-

beelden hiervan zijn zijn onvermoeibare verheerlij-

king van de bijdrage van Çréla Rüpa Gosvämé, die als 

eerste de waarheid van de innerlijke missie van 

Śrīman Mahaprabhu onthulde; zijn deskundige en 

liefdevolle presentatie van de achtereenvolgende spe-

cialiteiten van verheven toegewijden, zoals gepresen-

teerd door Çréla Sanätana Gosvämé in Çré Båhad-

bhägavatämåtam; het nieuw leven inblazen van de 

jaarlijkse Vraja-maëòala parikramä met zijn buiten-

gewone harikathä en door middel van zijn diep en 

onwrikbaar vertrouwen in de gift, die Çré Närada Mu-

ni van Çré Kåñëa Zelf kreeg, dat iedereen, die met ver-

trouwen de speeloorden van Çré Kåñëa in Vraja be-

zoekt en het stof van die plaatsen aanraakt en eerbe-

tuigingen aanbiedt, ongetwijfeld vraja-prema in zijn 

hart ontwikkelt; door het bezingen van de specialiteit 

van de heilige parakéya-bhäva van Vraja; en door het 

vestigen van de specialiteit van Mahäprabhu's ge-

moedsgesteldheid en spel in Navadvépa vergeleken 

met Zijn stemming en spel in Çré Jagannätha Puré – 
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om er een paar te noemen. Op deze manier vormt 

Çréla Gurudeva een onschatbare oceaan van boven-

zinnelijke specialiteiten. 

Door zijn genade is deze sublieme schat, De specia-

liteit van de Gift van Çré Caitanya Mahäprabhu, bij het 

karnen van die oceaan aan de oppervlakte gekomen. 

Het is daarom ook een gift van Çréla Gurudeva. We 

gaan het nu presenteren aan çré gaura-bhakti-vånda, 

de meest gerespecteerde kring van dierbare toegewij-

den van Çré Gaurahari. 

We vertrouwen erop, dat deze uiteenzetting door 

hen zal worden gewaardeerd ongeacht hun specifieke 

betrekkingen. We hopen dat de toegewijden veel ple-

zier beleven aan het zich verzinken in deze esoterische 

waarheden, vooral in de periode van Çré Navadvépa 

parikramä en op de verschijningsdag van Çré Gaura-

hari, wanneer ze hun grote geluk beleven en deze ge-

voelens omarmen en de glorie van Çré Çré Guru en 

Gauräìga naar hartelust bezingen. 

Op bescheiden wijze presenteren we De Gift als een 

geschenk aan Çréla Gurudeva, zoals men de Ganges 

vereert met het water van de Ganges. 

Jaya Çréla Gurudeva!  

Jaya Çré Çacénandana Gaurahari! 

Het team van The Rays of The Harmonist 





1 

 

namo mahä-vadänyäya kåñëa-prema-pradäya te 

kåñëäya kåñëa-caitanya-nämne gaura-tviñe nämaù 

Ik bied mijn praṇāma aan Çré Kåñëa Caitanya, die Çré Kå-

ñëa Zelf is. Hij heeft de gouden tint van Çrématé Rädhikä 

aangenomen en geeft uit Zijn grondeloze genade kåñëa-

prema (liefde voor Çré Kåñëa), de meest zeldzame gift 

van alle geschenken.
1
 

  

                                                 

1  Dit vers geeft de essentie weer van Śrīman Mahäprabhu's 

naam, vorm, kwaliteiten en spel: Zijn naam – Çré Kåñëa Caita-

nya; Zijn vorm – gouden gelaatskleur (gaura-tviñe); Zijn kwali-

teit – zeer vrijgevig (mahävadanya); en Zijn spel – het geven 

van kåñëa-prema. 
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RAJENDRA-NANDANA ÇRÉ KÅÑËA, DE 

zoon van de koning van Vraja, is de gecon-

denseerde essentie van eeuwigheid, kennis 

en zegen, en is het hoogste aspect van de Allerhoogste 

Absolute Waarheid. Hij is Svayam Bhagavän – die 

gedaante van God, welke geen andere bron heeft dan 

Zichzelf – en die sinds het begin der tijden in onbe-

perkte gedaanten verschijnt. Van al deze manifesta-

ties zijn Zijn incarnaties, zoals Väsudeva, Näräyaëa, 

Räma en Nåsiàha, Zijn expansies, of aàças. Dit is de 

filosofische conclusie (siddhänta) gevestigd in de çru-

tis, småtis en andere geschriften inclusief het kroonju-

weel van alle Puräëa's, Çrémad-Bhägavatam. 

Svayam Bhagavän Çré Kåñëa, de bron van alle andere 

incarnaties van God, heeft nog een andere eeuwige 

gedaante, of svarüpa, die geen expansie is en toch 

eeuwigdurend manifest is met de eigenschap Svayam 

Bhagavän te zijn. De gelaatskleur van die svarüpa is 

niet de blauwzwarte (çyäma) tint van Vrajendra-



______________________________________________________________________ 

3 

nandana Çré Kåñëa; de gedaante van Çré Caitanya 

heeft meer de kleur van goud. 

In Çrémad-Bhägavatam spreekt Karabhäjana Åñi 

van de eerbiedwaardige gedaante van Bhagavän in 

Kali-yuga en het proces van Zijn verering, 

kåñëa-varëaà tviñäkåñëaà 

säìgopäìgästra-påñadam 

yajïaiù saìkértana-präyair 

yajanti hi su-medhasaù 

Çrémad-Bhägavatam (11.5.32) 

O Koning, Hij die onafgebroken kértana uitvoert van de 

twee lettergrepen kåñ en ëa; wiens gelaatskleur a-kåñëa 

(het tegenovergestelde van diep blauwzwart), of gaura 

(goud) is; die wordt omringd door Zijn eigen expansies 

(aìgas), zoals Çré Nityänanda Prabhu; Zijn upaìgas, zo-

als Çré Advaita Äcärya; Zijn machtige wapens (astra) in 

de vorm van Çré Kåñëa's heilige namen; en zijn dierbare 

metgezellen (pärñadas), zoals Çré Gadädhara, Çré Svarü-

pa Dämodara en Çré Räya Rämänanda, Çréväsa Paëòita 

en andere zuivere toegewijden, wordt vereerd door de-

genen met een diepgaande intelligentie door middel van 

saìkértana-yajïa, het gezamenlijk zingen van Gods heili-

ge namen, waarmee zij hun leven succesvol maken. 

Vooraanstaande commentatoren van Çrémad-

Bhägavatam, zoals Çréla Sanätana Gosvämé, Çréla 

Jéva Gosvämé en Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäk-



DE GIFT VAN ÇRÉ CAITANYA MAHÄPRABHU  

_____________________________________________________________________ 

4 

ura, zetten de betekenis van dit vers uiteen op basis 

van het onwrikbare fundament van schriftuurlijk 

bewijs en onweerlegbare logica. Ze leggen uit, dat in 

kåñëa-varëam de twee lettergrepen kåñ en ëa bete-

kenen, of 'Hij die de kértana van Kåñëa's naam, 

vorm, kwaliteiten, spel en gezelschap' uitvoert. En 

ze omschrijven tviñäkåñëam als gaura, of 'getooid 

met een gouden gelaatskleur'. 

Verder staat er in de Muëòaka Upaniñad, 

yadä paçyäù paçyate rukma-varëaà 

kartäram éçaà puruñaà brahma-yonim 

tadä vidvän puëya-päpe vidhüya 

niraïjanaù paramaà sämyam upaiti 

Muëòaka Upaniñad (3.1.3) 

Zodra het levend wezen ziet, dat het hele universum 

wordt gemanifesteerd door de Allerhoogste Persoon-

lijkheid Gods – Hij wiens gelaatskleur zo mooi is als 

schitterend goud (rukma-varëa), die de Superziel van 

iedereen is en die de Allerhoogste Uitvoerder is – en zo-

dra het begrijpt, dat dezelfde Allerhoogste Persoonlijk-

heid de basis vormt van onpersoonlijk brahma, krijgt dat 

wezen transcendentale kennis en wordt het vrij van zo-

wel goede als slechte karmische reacties. Aldus bevrijd 

van zijn verbinding met de materiële energie van het li-

chaam, dat uit die energie bestaat, krijgt het supreem 

kwalitatieve eenheid met God alsmede een spirituele 

gedaante, zoals die van Hem. 
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Hier is bewijs, dat duidelijk aantoont, dat deze 

goudkleurige persoonlijkheid ook Svayam Bhaga-

vän Zelf is. De lichaamskleur van Svayam Bhagavän 

Çré Kåñëa is diep blauwzwart en de lichaamskleur 

van Svayam Bhagavän Çré Gaurasundara is goud. 

Hier kan de vraag rijzen: bestaat Svayam Bhagavän 

– dat wil zeggen, de oorspronkelijke, Allerhoogste 

Persoonlijkheid Gods – eigenlijk uit twee afzonder-

lijke persoonlijkheden? 

Het antwoord is nee; dit is niet mogelijk. Svayam 

Bhagavän is "ekam eva dvitéyam – êên zonder een 

tweede" (Chändogya Upaniñad 6.2.1). Dit is de enige 

conclusie van de Çruti's. Parabrahma Svayam Bhaga-

vän is de non-duale Absolute Waarheid (advaya-

jïäna-para-tattva) en daarom kunnen Svayam Bhaga-

vän Çré Kåñëa en Svayam Bhagavän Çré Gaurasundara 

geen twee verschillende personen zijn. 

In het vers hierboven betekent het woord sämyam 

'in het bezit van kwaliteiten of scherpzinnigheid zoals 

van Hem'. Met andere woorden, bij het ontvangen 

van darñana (audiëntie) van Çré Gaurasundara, raken 

de bewoners van deze wereld vol prema, zuivere lief-

de voor God, zoals Hij is. Verder wordt het vermogen 

om die prema op anderen over te brengen aan hen 

overgedragen. Er wordt gezegd, 
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yäre dekhe, täre kahe, – kaba krñëa-näma 

ei-mata 'vaiñëava' kaila saba nija-gräma 

Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 7.101) 

Als bekrachtigde vertegenwoordigers van Çré Caitanya 

Mahäprabhu vroegen ze iedereen, die ze tegenkwamen, 

om de namen van Çré Kåñëa te chanten. Op die manier 

veranderden ze al hun medebewoners in Vaiñëava's. 

Het is daarom de absolute gevolgtrekking van de 

Çruti's, Småti's, de vijfde Veda – Mahäbhärata – en 

het kroonjuweel van al het schriftuurlijke bewijs, 

Çrémad-Bhägavatam, dat Śrīman Mahäprabhu in 

feite Svayam Bhagavän is, de oorspronkelijke, Al-

lerhoogste Persoonlijkheid Gods Zelf. 

Het mededogen (karuëä) van Svayam Bhagavän, 

wanneer Hij als de goudkleurige Çré Çacénandana
2
 

verschijnt, is uitzonderlijker dan Zijn mededogen, 

                                                 

2
   In dit artikel wordt naar Çré Caitanya Mahäprabhu ook verwe-

zen onder Zijn andere namen – Çacinandana (de zoon van 

Moeder Çacé), of Gaurahari, Gauräìga, Gaura en Gaurasun-

dara. 
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wanneer Hij verschijnt als de çyäma-gekleurde zoon 

van Çré Nanda Mahäräja. 

Çré Bhagavän is de oceaan van mededogen en Hij 

bestaat uit gecondenseerd plezier in eigen persoon. 

Zijn mededogen is in Hem aanwezig bij ieder spel, dat 

Hij uitvoert. In feite loopt iedere vorm – al Zijn incar-

naties – over van mededogen, want dit is de inherente 

eigenschap van Bhagaväns natuur. 

De essentie van Godheid (bhagavattä) is zeker Zijn 

mädhurya, of lieflijkheid, en alleen in Zijn mededogen 

manifesteert zich deze mädhurya. Zonder het bloeien 

van Zijn mededogen zou het zeldzaam zijn, nee het 

zou voor het verstand en de intelligentie onmogelijk 

zijn om de vermogens en de bekoorlijkheid van Zijn 

bovenzinnelijke kwaliteiten en spel te realiseren, dat 

het hart van alle levende wezens in de wereld aan-

trekt, om niet te spreken van het rechtstreeks aan-

schouwen van deze eigenschappen.  

De veelvoud van jīvas (levende wezens) is een be-

langrijk object van Çré Bhagaväns karuëä, of teder 

mededogen. Het onderdompelen van de levende we-

zens, die Hem gunstig gezind zijn, in Zijn spel, dat een 

oceaan van räsa
3
 is en dat vol is van rijkdom en be-

                                                 

3
  Esthetisch bovenzinnelijke smaak, die alleen door iemand in 

de geestelijk perfecte staat wordt ervaren. 
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koorlijkheid, toont de ongekende ontplooiing of 

openbaring van Zijn mededogen aan.  

Een andere ontplooiing van Zijn mededogen is de 

levende wezens, die Hem ongunstig gezind zijn, voor 

Hem te interesseren. Ook het uitschakelen van 

kwaadaardige entiteiten, die zich tegen Hem en Zijn 

toegewijden hebben gekeerd, en hen vervolgens be-

vrijding toe te staan, is een ander voorbeeld van de 

gevarieerde aard van het ontplooien van Zijn zacht-

moedigheid en mededogen. 

De grondoorzaak van de komst van alle goddelijke 

incarnaties (avatäras) in deze materiële wereld wordt 

aangegeven in de volgende verzen van Çré Bhagavad-

gétä  (4.7-9), 

yadä yadä hi dharmasya glänir bhavati bhärata 

abhyutthänam adharmasya tadätmänaà såjämy aham 

pariträëäya sädhünäà vinäçäya ca duñkåtäm 

dharma-saàsthäpanärthäya sambhavämi yuge yuge 

O nakomeling van Bharata, wanneer er een afname van 

religie en een toename van niet-religie plaats heeft, ma-

nifesteer ik Mijn eeuwig volmaakte vorm in deze materi-

ële wereld. Om Mijn onvermengde toegewijden te be-

schermen, de boosaardigen te vernietigen en religie ste-

vig te verankeren verschijn Ik in ieder Tijdperk. 

Als we nadenken over de grondoorzaak van de 

komst van alle incarnaties van Bhagavän, de Aller-
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hoogste Persoonlijkheid Gods, komen we tot de 

conclusie, dat het gebeurt om de heilige personen te 

beschermen, de demonen op te ruimen en het juiste 

religieuze gedrag te vestigen door onreligieuze 

praktijken te stoppen. De komst van Çré Caitanya 

Mahäprabhu heeft drie bijzondere grondoorzaken 

buiten hetgeen in de verzen hierboven werd aange-

geven. Geen enkele van deze drie bijzondere oorza-

ken wordt aangetroffen bij een andere incarnatie.  

In de eerste plaats incarneerde Çré Caitanya Ma-

häprabhu, omdat Hij onderhevig raakte aan Zijn ei-

gen zachtmoedige mededogen (karuëä). In de tweede 

plaats daalde Hij af om de rijkdom van Zijn eigen 

toewijding (sva-bhakti) te geven, welke vol räsa is. In 

de derde plaats verscheen Hij met een gretigheid om 

Zijn [svarüpa van Kåñëa] ongeëvenaard gevarieerde 

bekoorlijkheid te proeven, zoals die wordt ervaren 

door Çrématé Rädhikä. Hij deed dit door Haar ge-

moedsgesteldheid en gelaatskleur te aanvaarden. Çréla 

Rüpa Gosvämé voorziet de verschijning van Çré Çacé-

nandana Gaurahari van een achtergrond en vermeldt 

de eerste twee redenen in het volgende vers. 
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anarpita-caréà cirät karuëayävatérëaù kalau 

samarpayitum unnatojjvala-rasäà sva-bhakti-çriyam 

hariù puraöa-sundara-dyuti-kadamba sandépitaù 

sadä hådaya-kandare pshuratu vaù çacé-nandanaù 

Çré Vidagdha-mädhava (1.2) 

Mag de zoon van Çrématé Çacé-devé, Çré Gaurahari, voor 

altijd spontaan manifest zijn in het diepst van jouw hart. 

Getooid met de stralende schittering van gesmolten 

goud is Hij uit Zijn grondeloze mededogen (karuëä) in 

het Tijdperk van Kali
4
 neergedaald om de wereld datge-

ne te geven, dat een onvoorstelbaar lange tijd niet is ge-

geven – de schoonheid van Zijn eigen schitterend stra-

lende ujjvala-prema-räsa bhakti – dienstverlening in de 

hoogste gevoelsstemming van amoureuze liefde. 

Met betrekking tot de derde reden heeft Çréla 

Svarüpa Dämodara Gosvämé gezegd, 

çré-rädhäyäù praëaya-mahimä kédåço vänayaivä- 

svädyo yenädbhuta-madhurimä kédåço vä madéyaù 

satukhyaà cäsyä mad-anubhavataù kédåçaà veti lobhät 

tad-bhäväòhyaù samajani çacé-garbha-sindhau harénduù 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 1.6) 

"Hoe groot is de glorie van de intens diepe liefde 

(pranaya) van Çré Rädhä? Wat is de aard van Mijn ver-

bazingwekkende beminnelijkheid, die Zij alleen ervaart? 

                                                 

4
   Kali-yuga is het vierde en meest gedegenereerde tijdperk, dat 

432.000 jaar duurt in de cyclus van vier tijdperken. 
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En welk bijzonder soort geluk ervaart Zij bij het proe-

ven van Mijn beminnelijkheid?" Er rees een intense gre-

tigheid in het hart van Çré Kåñëa op om deze drie dingen 

te ervaren en om dat intense verlangen te vervullen nam 

Hij een geboorte in de baarmoeder van Moeder Çré Çacé 

als de volle maan, die uit de zee omhoog rijst. 

Hoewel de fundamentele redenen achter alle incar-

naties – het beschermen van de toegewijden, het 

opruimen van demonen en het vestigen van de ware 

religie – uitingen zijn van Bhagaväns mededogen 

voor alle levende wezens, wordt het woord karuëä 

(zachtmoedig mededogen) niet vermeld als reden 

voor het verschijnen van andere incarnaties dan Çré 

Gaurahari. Daarom is het mededogen, dat Bhaga-

vän kenmerkt als Çré Gaura zoveel groter dan dat-

gene, dat wordt vertoond door andere incarnaties. 

Een dergelijk groot onderscheid heeft zich nooit 

eerder gemanifesteerd. In verband hiermee presen-

teren we de volgende overwegingen. 
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(1) Geen andere incarnatie gaf bhakti aan iedereen 

Zoals eerder gezegd, de reden dat Çré Bhagavän een 

onbeperkt aantal incarnaties aanvaardt, is het be-

schermen van toegewijden, het uitschakelen van de-

monen en het vestigen van ware religie. Volgens ge-

schriften, zoals Çrémad-Bhägavatam, zijn zelfs de die-

pe oceanen zonder branding niet instaat zelfs een li-

chaamshaar van een van die invloedrijke incarnaties, 

zoals Matsya, Kürma en Varäha, te baden en toch 

kunnen deze incarnaties met geen mogelijkheid bhakti 

geven. En avatäras, zoals Çré Nåsiàha, Vämana en 

Paraçuräma, blijven uitsluitend gebonden aan de spe-

cifieke bedoeling van Hun respectievelijke komst. 

Avatäras zoals Kapila en Dattätreya onderwezen al-

leen säìkhya-yoga, de yoga van de analytische studie 

van de materiële elementen. In avatäras, zoals Bud-

dha, wordt geen beschrijving over het geven van 

bhakti aangetroffen. Van alle avatäras trokken alleen 

Çré Rämacandra en Çré Kåñëacandra alle levende we-

zens aan. Maar, wat betreft het geven van bhakti [rä-

ga-bhakti], blonken Zij niet bijzonder uit in Hun 

grootmoedigheid, zelfs niet onder Hun eigen intieme 

vrienden. 
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Çré Rämacandra bood zijn vrienden gunsten be-

staande uit zintuiglijk plezier (bhoga) en bevrijding 

(mokña) aan, zoals Lomaça Åñi, Çarabhaìga, Sutékñëa, 

the åñis van Daëòakäraëya en zelfs Käkabhuñaëòi.
5
 

Op die manier hield Hij bhakti (räga-bhakti) verbor-

gen.
6

 Çré Rämacandra is maryädä-puruñottama, de 

incarnatie van God, die de regels voor de juiste religi-

euze etiquetten en gedragscodes vestigde. 

Het is te begrijpen, dat het achterhouden van bhakti 

[räga-bhakti] voor Hem in feite gepast is, omdat 

daarmee de etiquetten van religieuze principes (mary-

ädä) niet wordt overschreden. Maar voor Çré Kåñëa, 

die een lélä-puruñottama is (de incarnatie van God, die 

in de overstijgende trap van altijd-nieuwe spelen ge-

niet) en die tot zekere hoogte maryädä overschreed, is 

het zeker gepast om diezelfde bhakti op grootmoedige 

wijze toe te staan. Maar ook Hij hield voor een groot 

deel de sva-bhakti verborgen. 

                                                 

5
 Deze verheven metgezellen van Çré Räma waren niet 

geīnteresseerd in persoonlijk plezier, waardoor ze eigenlijk 

geen bhoga en mokña van Hem aanvaardden. Çré Bhagavän 

toont met dergelijk spel het hoge spirituele gehalte van Zijn 

zuivere toegewijden aan. 

6
  C.f. Çré Caitanya-caritämåta (Ädé-lélä 8.18) zoals geciteerd op 

pagina 10. 
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räjan patir gurur alaà bhavatäà yadünäà 

daivaà priyaù kula-patiù kva ca kiìkaro vaù 

astv evan aìga bhagavän bhajatäà mukundo 

muktià dadäti karhicit sma na bhakti-yogam 

Çrémad-Bhägavatam (5.6.18) 

O Koning, het is waar, dat Bhagavän Mukunda de in-

standhouder, guru, vererenswaardige godheid, geliefde, 

meester en soms zelfs de dienaar van jou en de Yädava's 

geworden is. Ondanks dat Bhagavän Çré Kåñëa degenen, 

die Hem vereren, gemakkelijk bevrijding geeft, staat Hij 

hen niet gemakkelijk bhakti aan Zichzelf toe. 

kåñëa yadi chuöe bhakte bhukti mukti diyä 

kabhu prema-bhakti nä dena räkhena lukäiyä 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 8.18) 

Çré Kåñëa geeft onmiddellijk bevrijding (mukti) of we-

reldse lustbevrediging (bhukti) in overeenstemming met 

de wensen van de toegewijden, maar Hij geeft niet ge-

makkelijk zuivere, onvermengde liefdevolle toewijding 

(prema-bhakti). Dat houdt Hij inderdaad verborgen. 

(2) Çré Gaurahari geeft prema – zuivere liefde voor 

God – zonder te acht te slaan op bekwaamheid 

Op die manier houdt God, die het onmogelijke moge-

lijk kan maken, in al Zijn gedaanten Zijn bhakti ver-

borgen, zelfs voor degenen, die Hem eerbiedigen. 
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In Zijn gedaante van Çré Gauräìga heeft Hij sanny-

äsa, de wereldverzakende levensorde, genomen om 

alle jīvas in bhakti-räsa onder te dompelen door mid-

del van Zijn instructies, aanraking, blik en inspiratie. 

Hij reisde overal naartoe en stuurde Zijn metgezellen 

door het hele land als Zijn vertegenwoordigers om 

godsbeelden en devotionele geschriften via hen te 

manifesteren. Op die manier verspreidde Hij met bei-

de handen vrij en overvloedig zuivere liefde voor Zijn 

heilige naam. Çréla Rüpa Gosvämé zegt, 

santv avatärä bahavaù paìkaja-näbhasya sarvato-bhadräù 

kåñëäd anyaù ho vä latäsv api premado bhavati 

Laghu-bhägavatämåta (Pürva-khaëòa, 303) 

Laat die gedaante van Bhagavän, uit wiens navel een lo-

tusstengel voortkomt, een onbeperkt aantal incarnaties 

voortbrengen, die vol van alle heil zijn. Maar wie anders 

kan zielen in overgave prema geven, behalve Çré Kåñëa? 

Dit is inderdaad waar, maar volgens het vers "ye 

yathä mäà pradayante (4.11) – de manier, waarop 

een persoon zich aan Me overgeeft, wissel Ik op 

overeenkomstige wijze met hem uit" geeft Çré Kåñëa 

bhakti in proportie tot jouw vertrouwen en kwalifi-

catie, niet meer of minder, maar alleen de exacte 

proportie. 
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Het is een feit, dat de naam van Çré Kåñëa uitermate 

grootmoedig en genadevol is. In het verleden, het he-

den en de toekomst heeft Zijn naam baat gegeven, 

geeft baat en zal zelfs bij diegenen goed uitpakken, 

die een weerschijn van de naam (nämäbhäsa) voort-

brengen en zelfs wanneer men chant om iets anders 

aan te duiden (saìketa), als men chant voor de grap 

(parihäsa), als men chant op vijandige wijze (stobha), 

of als men zich zelfs respectloos (helä) gedraagt. 

Niettemin, 

'kåñëa-näma' kare aparädhera vicära 

kåñëa balile aparädhéra nä baya vikära 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 8.24) 

Bij het chanten van kåñëa-näma (de Hare Kåñëa mahä-

mantra) worden overtredingen ernstig opgevat. Alleen 

om deze reden ervaart iemand, die overtredingen be-

gaat, geen spirituele transformatie tijdens het chanten. 

Maar in tegenstelling daarmee treffen we het vol-

gende vers aan met betrekking tot de heilige naam 

van Gaura. 

caitanya-nityänande nähi esaba vicära 

näma laite prema dena, bahe açrudhära 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 8.31) 
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Zulke consideraties zijn niet van toepassing op het chan-

ten van de namen van Çré Caitanya en Nityänanda 

Prabhu. Integendeel, deze namen geven de beoefenaar 

prema, waarbij tranen van zuivere liefde uit zijn ogen 

stromen. 

Dat niet alleen, 

ei mäna dayälu prabhu nähi tribhuvane 

kåñëa-prema janmäya yara dura darçane 

In de drie werelden is geen meester zo genadevol als Hij. 

Louter in Zijn aanwezigheid ontwaakt kåñëa-prema. 

(3) Çré Gaurahari gaf Zich over aan Zijn Genadever-

mogen 

Bij het geven van prema nam Zijn karuëä-vermogen, 

Zijn compassievolle genade, niet in overweging, wie 

het verdiende en wie niet. Omdat ze vond, dat ieder-

een het verdiende, gaf ze meteen prema aan iedereen, 

die ze tegenkwam. Degenen, die het niet verdienden, 

maakte ze persoonlijk bekwaam en vulde hen met de 

nectar van prema. 

Unnata-ujjvala sva-bhakti – de schitterend stralende 

stemming van dienstverlening aan God Zelf in de 

hoogste stemming van amoureuze liefde – is bijzonder 

moeilijk te verkrijgen zelfs voor Zijn meest dierbare 

metgezellen, zoals Çré Närada, om niet te spreken van 



DE GIFT VAN ÇRÉ CAITANYA MAHÄPRABHU  

_____________________________________________________________________ 

18 

sädhaka-bhaktas. Toen echter het karuëä-vermogen 

van Çré Gaura zich zonder hindernis uitbreidde, waar-

bij ze volkomen haar onafhankelijkheid behield, 

dompelde die zeldzame nectar van unnata-ujjvala 

prema de hele wereld onder in een sterke vloedgolf. 

Śrīman Mahäprabhu gaf vrij spel aan Zijn ongekende 

vermogen van mededogen (karuëä) en zei tegen haar, 

"Karuëä, Ik geef Me aan jou over. Overspoel ieder-

een in iedere richting, waarin je gaat, hoe ver je wilt 

gaan en naar welke plek je ook wilt reizen – de boos-

doeners, de vijandigen, de neutralen, de getrouwen, 

de trouwelozen, de gewone toegewijden en de bijzon-

dere toegewijden – dompel ze allemaal onder in de 

vloedgolf van prema." 

In deze vloedgolf van prema werden eerst de heu-

vels van Kuliyä getroffen (de godlasterende studenten 

van Navadvépa), daarna de vallei van Niläcala (advai-

ta-vädés zoals Sarvabhauma Bhaööäcärya) en als laat-

ste de hoogste pieken van de bergen van Käçé (de 

overtredende advaita-vädé Prakäçänanda Sarasvaté en 

zijn zestigduizend discipelen) werden onder de bodem 

van de afgrond (Atala) verdronken. De zachtmoedige 

compassie van Çré Gaura heeft zulk een ongeëvenaar-

de beminnelijkheid, zulk een verbijsterende vrolijk-

heid, zulk een onvergelijkbare grootmoedigheid en 

zulk een ongekende distinctie, dat het zelfs niet wordt 
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aangetroffen in lélä-puruñottama Çré Kåñëa, die ook 

prema kan geven. 

(4) Alleen de oorspronkelijke God kan alle andere 

gedaanten van de Godheid ten uitvoer leggen 

Iedere incarnatie, die Bhagavän in deze wereld ten-

toon spreidt, behoudt dezelfde bijzondere gedaante 

van begin tot eind van Zijn komst. Alleen toen Hij als 

Çré Kåñëa verscheen, liet Hij andere gedaanten zien. 

Hij toonde Zijn vierarmige gedaante aan Devaké en 

Vasudeva en ook aan de gopés, Zijn universele ge-

daante liet Hij zien aan Arjuna en Zijn gedaante van 

Çré Räma liet Hij zien aan Hanumän in Dvärakä. Dit 

is voor Çré Kåñëa mogelijk, omdat Hij Svayam Bhaga-

vän is, die gedaante van de Allerhoogste Heer, welke 

geen andere bron heeft behalve Zichzelf. Maar andere 

avatäras, zoals Matsya, Kürma, Varäha, Nåsiàha en 

Çré Räma, hebben nooit een andere gedaante gemani-

festeerd dan die van Zichzelf. 

Çré Caitanya Mahäprabhu daarentegen, toonde toe-

gewijden de specifieke gedaante van Bhagavän, die zij 

koesterden, en Hij deed dat, waarbij iedereen aanwe-

zig was. Hij toonde Zijn Nåsiàha-gedaante aan Çrévä-

sa en Nåsiàhänanda, en Zijn Çré Räma-gedaante als-

mede de Çré Räma-metgezellen aan Muräré Gupta. Hij 

manifesteerde Zijn yajïa-varäha gedaante (Heer 
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Zwijn, de gedaante van opoffering), Zijn vierarmige 

gedaante, Zijn zesarmige gedaante of Zijn achtarmige 

gedaante aan de ene en Zijn gedaante als Çré Kåñëa 

met fluit aan anderen. En Hij manifesteerde Zijn ge-

daante als rasaräja-mahäbhäva
7
 aan Çré Räya Räma-

änanda. Samen met het feit, dat Hij direct Svayam 

Bhagavän is, vestigt deze eigenschap Zijn vooraan-

staande positie temidden van al Zijn andere incarna-

ties. 

(5) Çré Gaurahari's mededogen ontplooit zich volko-

men 

In alle andere incarnaties van Bhagavän beschermde 

Hij de heilige personen, die daardoor Zijn zachtmoe-

dige mededogen rechtstreeks ervoeren. En bij het ves-

tigen van ware religie bevoorrechtte God de oprechte 

toegewijden met de Absolute Waarheid. Dus zij er-

voeren ook Zijn genade rechtstreeks. 

In die incarnaties ontmantelde Bhagavän de demo-

nen en gaf hen een spirituele bestemming (gati). 

Daarom wordt Hij gekend als hatäri-gati-däyaka, Hij 

                                                 

7
  Rasaräja – Hij die koning is in het proeven van alle bovenzin-

nelijke smaken, met andere woorden, Çré Kåñëa. Mahäbhäva – 

Zij die de essentie van alle liefdegevoelens voor Kåñëa omvat, 

Çrématé Rädhikä. Het begrip rasaräja-mahäbhäva wijst daarom 

op de gecombineerde gedaante van Çré Çré Rädhä-Kåñëa. 
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die een spirituele bestemming geeft aan de diaboli-

sche figuren, die Hij ombrengt. Çré Kåñëa gaf niet al-

leen bevrijding (mukti) aan de demonen, die Hij ver-

sloeg, maar Hij gaf zelfs bevrijding aan degenen, die 

door Zijn metgezellen, zoals Arjuna en Bhéma, wer-

den gedood. Het mededogen van God voor demonen 

wekt verbazing; Hij gaf zelfs de heks Pütanä de status 

van Zijn eigen verzorgster. 

Maar op welk moment kregen de demonen een rea-

lisatie van het mededogen, dat Bhagavän Çré Kåñëa 

hen gaf? Pas na hun dood bij het bereiken van een 

plaats aan Zijn lotusvoeten konden zij het realiseren. 

Tijdens hun leven namen ze er geen notie van. Ook 

hun verwanten, zoals hun kinderen en vrouwen, kon-

den die compassie, of karuëä, niet bewust worden – 

behalve Käliya en zijn vrouwen. Tot hun allerlaatste 

ademtocht waren deze demonen en hun gezinnen er-

van overtuigd, dat Kåñëa hen wreed had behandeld. 

Om die reden was de ontplooiing van de beminnelijk-

heid van Zijn karuëä in alle andere incarnaties van 

Bhagavän incompleet. 

Çré Caitanya Mahäprabhu daarentegen droeg nooit 

een wapen en heeft nooit iemand van het leven be-

roofd. Integendeel, Hij zuiverde het bewustzijn van 

alle wezens door hen de heilige naam van God te ge-

ven. Çré Gaura vernietigde niet de demonen zelf, Hij 

vernietigde hun kwaadaardige aanleg. Deze unieke 
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specialiteit wordt uitsluitend in deze avatära aange-

troffen. 

Bijvoorbeeld, Jagäi en Mädhäi, Cändakäzé, de god-

lasterende studenten in Navadvépa en de onpersoon-

lijke Prakäçänanda Sarasvaté van Käçé en zijn discipe-

len waren allemaal vijandig jegens Çré Viñëu en de 

Vaiñëava's en waren dus boosdoeners. Maar door het 

zachtmoedige mededogen van Śrīman Mahäprabhu 

werden ze allemaal mahä-bhägavatas. Samen met hun 

respectievelijke vrouwen, zonen en leerlingen reali-

seerden zij zich dat nog in dit leven en ervoeren ze de 

liefde van Zijn ongekende mededogen. Zo werden ze 

gezegend en werd hun leven een succes. 

(6) Çré Gaurahari had een onbevattelijke drang om 

alle zielen te bevrijden 

Wanneer Çré Caitanya Mahäprabhu Zijn metgezellen 

ontmoette, informeerde Hij bij hen hoe alle jīvas kon-

den worden vrij gemaakt. Dit betrof alle dieren, vo-

gels, grassen, klimplanten, struiken en alle andere 

mobiele en immobiele levende wezens. De metgezel-

len, zoals Çré Nityänanda Prabhu, Çré Advaita Prabhu 

en Çré Haridäsa Öhäkura antwoordden dan, "Door 

Jouw weerklinkende harinäma-saìkértana (gezamen-

lijk zingen van de heilige namen van Bhagavän) wor-
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den alle bewegende en onbeweeglijke levende wezens 

zeker bevrijd." 

Eenvoudig door te worden aangeraakt door de 

lucht, die zich heeft vermengd met het geluid van zui-

vere näma, wordt een persoon zeker verlost. Het is 

een feit, dat de ongekende manier, waarop Bhagaväns 

karuëä zich ontplooit – door het propageren van luide 

çré näma-saìkértana – zoals waargenomen in de avatä-

ra van Çré Gaura, in geen enkele andere incarnatie 

wordt aangetroffen. We zien ook geen andere incar-

natie beschikken over een dergelijk intense drang om 

de levende wezens te bevrijden dan alleen in Çré Gau-

ra. Behalve Çré Gaurahari onderwees geen andere 

gedaante van Bhagavän de levende wezens van deze 

wereld persoonlijk hoe ze de richtlijnen en het gedrag 

van bhakti moeten beoefenen en verder dienen te  

brengen. 

(7) Çré Gaurahari – Hij die de hoogste ervaring van 

rasa proeft en die naar iedereen uitermate genadevol 

is 

Er staat in Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.16), "ra-

sika-çekhara kåñëa parama-karuëa – Kåñëa is rasika-

çekhara, Hij die de hoogste vorm van rasa proeft, en 

parama-karuëa, Hij die voor iedereen supergenadevol 

is." Als we hierover nadenken, zien we, dat het inder-
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daad waar is, dat Kåñëa rasika (genieter van rasa) en 

karuëa (mededogend) is. Maar zolang Hij niet de 

stemming (bhäva) en gelaatskleur (känti) van Çrématé 

Rädhikä aanneemt en als Śrīman Mahäprabhu ver-

schijnt, kan Hij rasa niet in de hoogste mate ervaren 

en kan Hij ook niet voor iedereen supergenadevol 

zijn. Daarom blijven in Zijn spel als Kåñëa Zijn drie 

verlangens onvervuld. Alleen in Zijn spel als Çré Gau-

ra kon Hij ze vervullen en werd Hij echt rasika-

çekhara, het kroonjuweel van degenen, die transcen-

dentale smaken proeven. 

Çré Kåñëa stal boter en Hij stal ook het hart van de 

gopés, maar Hij kon niet de gelaatskleur van Çré Räd-

hä of Haar emoties van mädana, modana en mohana
8
 

stelen, die deel uitmaken van Haar hoogst persoonlij-

ke natuur. Om die reden zegt Çré Räya Rämänanda, 

"rädhä-bhäva dyuti suvalitaà naumi kåñëa svarüpam – 

keer op keer bied ik mijn eerbetuigingen aan die Kå-

ñëa, die straalt met de intrinsieke gemoedsgesteldheid 

van Çrématé Radhika." 

Door onpersoonlijke bevrijding aan de demonen te 

schenken verlichtte Kåñëa de last van de Aarde en 

daarom is Hij karuëa, of genadevol. Śrīman Ma-

häprabhu gaf aan boosdoeners zonder de minste aar-

                                                 

8
  De hogere stadia van mahäbhäva, de essentie van Kåñëa's ple-

ziergevend vermogen. 
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zeling prema weg, die zelfs voor Brahmä moeilijk is te 

verkrijgen. Om die reden wordt hier de overtreffende 

trap gebruikt en staat Hij bekend als parama-karuëa, 

supergenadevol en supermededogend.  

(8) Een verbijsterende bijzonderheid van Çré Gaura-

lélä  

Er is nog een andere uitzonderlijke bijzonderheid in 

de karuëä van Śrīman Mahäprabhu: kåñëa-prema zal 

ontwaken in het hart van iedereen, die de naam van 

Gauräìga uitspreekt. Hij die de bescherming van 

Gauräìga aanvaardt, krijgt Vrajendra-nandana Çré 

Kåñëa en Zijn metgezellen. Iemand, die zijn toevlucht 

neemt tot het land van Gauòa-maëòala krijgt een 

eeuwige woonplaats in Vraja. Aho! Zij die verdrinken 

in de zee van bovenzinnelijke gevoelsstaten van de 

liefde van Çré Gaura, zal op de golven van prema voor 

Çré Çré Rädhä-Mädhava drijven, zoals tot uitdrukking 

gebracht door Çréla Narottama däsa Öhäkura, 

je gauräìgera näma loya, tä'ra hoya premodoya, 

täre mui jäi bolihäré 

Prema zal ontwaken in de persoon, die de heilige namen 

van Gauräìga uitspreekt. Ik geef mijn hart en ziel aan 

hem en roep uit, "Uitstekend! Bravo!" 
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gauräìgera saìgé gaëe, nitya-siddha kari mäne 

se jäya vrajendra-suta-päça 

çré gauòa-maëòala bhümi, jebä jäne cintämaëi, 

tä'ra hoya vraja-bhüme väsa 

De persoon, die aanvaardt, dat de persoonlijke metge-

zellen van Gauräìga eeuwig geperfectioneerde zielen 

(nitya-siddha) zijn, wordt bevorderd naar de transcen-

dentale woonplaats van Vrajendra-suta, de zoon van de 

koning van Vraja. Iemand, die het goddelijke land van 

Çré Gauòa-maëòala kent als het transcendentale criteri-

um (cintämaëi), is waarlijk een inwoner van het land van 

Vraja. 

gaura prema rasärëave, se taraìge jebä òübe, 

se rädhä-mädhava-antaraìga 

Gaura-prema is een zee van rasa. Iemand die diep in de 

golven van die zee duikt, wordt een vertrouwelijke met-

gezel van Çré Çré Rädhä-Mädhava. 

Hoe wonderlijk! Je verdrinkt in de Indische Oceaan 

en je komt boven water in de Stille Zuidzee. Je ver-

drinkt in de oceaan van gaura-prema en je komt bo-

ven water in de oceaan van rädhä-kåñëa-prema. Je 

aanvaardt de bescherming van de metgezellen van 

Gaura en je wordt de dienstmaagd (däsé) van Çréma-

té Rädhikä. Dit is een verbijsterende specialiteit van 

gaura-lélä. 
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Ook op het gebied van sädhya (het doel), sädhana 

(de spirituele oefening om het doel te bereiken) en 

upäsanä (het proces van verering) is de betekenis 

van Çré Caitanya Mahäprabhu's gift zelfs nog stra-

lender en onvergelijkbaar. 

Helder inzicht in het onderwerp van parakéya-bhäva 

(bovenzinnelijk overspel) wordt aangetroffen in Çré 

Kåñëa-karëämåta, in Çrémad-Bhägavatams räsa-

païcädhyäya (de vijf hoofdstukken die rasa-lélä van 

Çré Kåñëa beschrijven) en in de liederen van Çré Caë-

òédäsa en Vidyäpati. Vóór de komst van Çré Caitanya 

Mahäprabhu had geen enkele Vaiñëava äcärya zulke 

uitdrukkelijke leerstof over parakéya-bhäva met be-

trekking tot sädhya en sädhana gegeven. 

De êênpuntige volgelingen van Çré Caitanya Ma-

haprabhu, die Zijn hartewens (mano'bhéñöa) vervul-

len, zoals Çréla Sanätana Gosvämé, Çréla Rüpa Gosvä-

mé en Çréla Kåñëa däsa Kaviräja Gosvämé, hebben in 

hun gezaghebbende boeken, zoals respectievelijk Çré 

Båhad-bhägavatämåta, Çré Ujjvala-nélamaëi en Çré Cai-

tanya-caritämåta vastgesteld, dat parakéya-bhäva de 

enige en uiterste waarheid (siddhänta) is in de kwestie 
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van het bovenzinnelijke doel en de methode om het te 

bereiken. 

Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.47-49) stelt vast, 

parakéyä-bhäve ati rasera ulläsa 

vraja vinä ihära anyatra nähi väsa 

In parakéya-bhäva (liefde in bovenzinnelijk overspel) 

bevat rasa uitzonderlijk veel vreugde. Deze stemming 

heerst nergens dan alleen in Vraja. 

vraja-vadhü-gaëera ei bhäva niravadhi 

tära madhye çré-rädhäya bhävera avadhi 

Deze stemming is onbeperkt in de jonge bruiden van 

Vraja. Onder hen bereikt het zijn hoogtepunt in Çré 

Rädhä. 

prauòha nirmala-bhäva prema sarvottama 

kåñëera mädhurya-räsa-äsväda-käraëa 

Haar rijpe, reine liefde overstijgt die van alle anderen en 

is de enige oorzaak, dat Zij de nectar van Çré Kåñëa's bo-

venzinnelijke beminnelijkheid ervaart. 

Srila Premänanda däsa Öhäkura heeft ook met groot 

plezier gezongen, 

emana çacéra nandana vine 

'prema' bali' näma, ati-adbhuta, 

çruta haita kä'ra käne? (1) 
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Aho! Wie had ooit dat buitengewoon wonderbaarlijke 

woord 'prema' kunnen horen zonder de genade van Çré 

Gaurasundara, de zoon van Çacé? 

çré-kåñëa-nämera, sva-guëa mahimä, 

kevä jänäita ära? 

våndä-vipinera, mahä madhurimä, 

praveça haita kä'ra? (2) 

Wie anders zou ons de ongelimiteerde glorie en trans-

cendentale eigenschappen van Çré Kåñëa's heilige naam 

hebben verteld? Als Çré Gaurahari niet was verschenen 

en de onschatbare bekoorlijkheid van Våndävana had 

beschreven, wie zouden dan verzonken zijn geraakt in de 

bekoorlijkheid van dat Våndävana? 

kevä jänäita, rädhära mädhurya, 

räsa-yaça camatkära? 

tä'ra anubhäva, sättvika vikära, 

gocara chila vä kä'ra? (3) 

Wie anders dan rasika-çekhara Çré Gaurahari zou ons 

hebben kunnen inlichten over de zoetheid, die Çré Rädhä 

proeft, en over de verbijsterende glorie van Haar mad-

hura-rasa (amoureuze liefde) [die de hoogste stadia van 

mahäbhäva – modana, mädana en diverse andere exta-

sen omvat]? Wie was in staat dit onderwerp te bevatten, 
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voordat Çré Çacénandana Gaurahari Haar anubhävas
9
 en 

goddelijke sättvika
10

 transformaties openbaarde? 

vraje je viläsa, räsa mahä-räsa, 

prema parakéya tattva 

gopéra mahimä, vyabhicäré sémä, 

kä'ra avagati chila eta? (4) 

Wie had zonder Hem het transcendentale spel van Vraja 

kunnen begrijpen, zoals rasa-lélä en mahä-rasa, de lief-

desperikelen in de realiteit (tattva) van parakéya-rasa? 

Wie heeft het mogelijk gemaakt om de glorie van de go-

pés en de grenzen van hun transcendentale kortstondige 

emoties (vyabhicäré-bhävas) te kennen? 

dhanya kali dhanya, nitäi-caitanya, 

parama karuëä kari' 

vidhi-agocara, je prema-vikära, 

prakäçe jagata-bhari' (5) 

                                                 

9
  Diepe transcendentale emoties, die door externe uitdrukkin-

gen van het lichaam worden gerealiseerd en waarbij innerlijke 

stemmingen in het hart worden gerealiseerd, zoals dansen, 

zingen, over de grond rollen, enzovoort. 

10
  Het woord sattva verwijst naar het hart, dat rechtstreeks door 

transcendentale gevoelens wordt gestimuleerd. De bhävas, of 

emoties, die uit deze sattva voortkomen worden sättvika-

bhävas genoemd. Lichamelijke transformaties, zoals be-

dwelmd raken, transpireren en het krijgen van kippenvel wor-

den daarom sättvika-bhävas genoemd. 
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O Tijdperk van Kali, jij bent het meest gezegend en glo-

rieus, want in jouw tijdvak zijn Çré Gaurahari en Çré Ni-

tyänanda Prabhu uit Hun ultieme mededogen op deze 

Aarde verschenen. Ze hebben de wereld ondergedom-

peld in de openbaring van zulke overtreffende transfor-

maties van prema, die zelfs voor Çré Brahmä onbevatte-

lijk waren. 

uttama adhama, kichu nä bächila, 

yäciyä dileka kola 

kabe premänande, emana gauräìge, 

antare dhariyä dola (6) 

Zonder onderscheid te maken tussen degenen, die ge-

vorderd zijn en gevallen zijn, hebben Ze iedereen om-

armd en deze prema toegestaan. Çré Premänanda zegt, 

"O broeders, zwerf rond in deze wereld en houd die Çré 

Gauräìga achter slot en grendel in het diepst van jullie 

hart." 

De vreugde en verzadiging van extreme beminne-

lijkheid, die in de specialiteit van Çré Gaura's karuëä 

bestaat, wanneer ze bloeit en zichzelf openbaart, is 

volslagen onbeschrijfelijk en onvergelijkbaar. Deze 

absolute beminnelijkheid wordt gezien in de mani-

festatie van Çré Gaura's eigen natuur (svarüpa); in 

Zijn zuiveren van gedegradeerde personen; in Zijn 

weggeven van sva-bhakti-çréyam (de schoonheid van 

Zijn eigen liefdevolle toewijding); in Zijn bevrijding 
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van de jīvas van de toekomst; in Zijn verheldering 

van de uiterste grenzen van de grondrechtelijke na-

tuur van de levende wezens, of in andere woorden, 

in Zijn openbaring van het hoogste bereik van hun 

kåñëa-prema; in Zijn verspreiden van näma-prema 

(de heilige naam uitgesproken in zuivere liefde voor 

God); en vooral in Zijn ervaren van de onvergelijk-

bare lieftalligheid van Çré Kåñëa. 

De zoetheid van de openbaring van het goddelijke 

mededogen van Çré Gaura wordt in geen enkel ander 

Tijdperk waargenomen en wordt in geen enkele ande-

re gedaante van Bhagavän manifest. Daarom zei Çréla 

Prabhodänana Sarasvaté, "O heilige personen (säd-

hus), mijn oprechte verzoek is, dat jullie al het andere 

ver van je afhouden en een diepe, êênpuntige ge-

hechtheid ontwikkelen voor de lotusvoeten van Çré 

Caitanya-candra. 
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E ALLERHOOGSTE PERSOONLIJKHEID 

Gods, Çré Kåñëa, verscheen in deze wereld 

als Çré Gaurahari (Çré Caitanya Ma-

häprabhu) in 1486 in het heilige land van Çré Mäyäpu-

ra, Navadvépa in Bengalen, India. Op het moment van 

Zijn verschijning had er een maansverduistering 

plaats en in overeenstemming met de traditionele 

waarneming van een verduistering gingen duizenden 

vrome inwoners van Navadvépa in het zuiverende wa-

ter van de heilige Rivier Ganges staan om eerbiedig 

de heilige namen van God te chanten. 

Çré Kåñëa, die werd geīntrigeerd en betoverd door 

de zuiverheid van de liefde van Çrématé Rädhäräëé, 

Zijn innerlijke vermogen en wederhelft, had Haar 

innerlijke stemming en gelaatskleur overgenomen en 

was naar deze wereld gekomen als Çré Gaurahari om 
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te ervaren wat Zij voelt, om de bekoorlijkheid, de glo-

rie en het geluk van Haar liefde te proeven. 

Voorts was Hij met een missie gekomen om de ge-

vallen zielen van Kali-yuga (het tijdperk van ruzie en 

schijnheiligheid) de transcendentale gevoelens te ge-

ven van liefdevolle toegewijde dienst aan de inwoners 

van Çré Våndävana (Vraja), het hoogste eeuwige ge-

bied in de spirituele wereld. Alle inwoners van dat 

gebied dienen Çré Kåñëa met een houding van speelse, 

spontane toewijding, waarbij ze zich niet bewust zijn 

van Zijn Godzijn en volkomen in gebreke gaan van 

eerbied en vrees. 

Çré Caitanya Mahäprabhu kwam in het bijzonder 

om de hoogste liefde van dat oord te geven, de zuive-

re liefde van de gopés (de melkmeisjes van Vraja) 

voor Çré Kåñëa. Specifieker gezegd, Zijn geschenk was 

de liefde van die gopé-dienstmeisjes, die uitsluitend 

zijn toegewijd aan de lotusvoeten van Çrématé Radha-

rani, de meest dierbare geliefde van Çré Kåñëa. Of-

schoon deze liefde het meest verheven is van alle 

vormen van transcendentale liefde, zijn Zijn genade 

en mededogen zodanig, dat Hij het zonder onder-

scheid kwam weggeven, zowel aan gedegenereerde 

figuren als aan gevorderde toegewijden ongeacht kas-

te en geloof. Op deze manier is Hij opvallend uniek 

onder alle incarnaties van God. 
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Gedurende Zijn kinderjaren bleef de identiteit van 

Çré Gauräìga verborgen, terwijl Hij van het liefdevol-

le spel met Zijn ouders, vriendjes, verwanten en ande-

re inwoners van Çré Navadvépa-dhäma genoot. Hij 

trouwde tweemaal, eerst met Çré Lakñmé-priya devé, 

de transcendentale godin van het geluk. Nadat zij naar 

het eeuwige rijk was vertrokken, trouwde Hij met Çré 

Viñëu-priya devé, de belichaming van bhakti zelf, en 

Hij deed dat op verzoek van Zijn moeder. 

Toen Zijn vader, Çré Jagannätha Miçra, uit deze we-

reld vertrok, ging Çré Gaurahari naar Gayä om de hei-

lige rituelen voor zijn vader uit te voeren. Daar ont-

moette Hij Çré Éçvara Puré. Om de zielen van deze we-

reld de noodzaak van het aanvaarden van een bonafi-

de geestelijk leermeester bij te brengen, nam Hij van 

hem initiatie. Nadat Hij de heilige naam van Zijn guru 

had ontvangen, keerde Hij terug naar Navadvépa om 

het begin van een nieuw tijdperk in te luiden. Hij zong 

de transcendentale namen van de Allerhoogste Heer 

(Zijn eigen namen), waarbij Hij een goddelijke extase 

onderging en ook anderen inspireerde om hetzelfde te 

doen. 

Op vierentwintig jarige leeftijd aanvaardde Hij de 

wereldverzakende levensorde (sannyäsa) en verliet 

Zijn geboorteland Navadvépa om naar Çré Jagannätha 

Puré te gaan. Kort daarna reisde hij zes jaar door 

Zuid-India en ging ook naar Våndävana, waarbij Hij 
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iedereen, die Hij tegenkwam, onderdompelde in de 

zegen van het chanten van de heilige naam en in de 

zuivere liefde voor God (kåñëa-prema). Bij Zijn te-

rugkomst naar Puré intensiveerde Zijn innerlijke ab-

sorbtie tot onbeschrijfelijke hoogten door het proeven 

van de gevoelens van Çrématé Rädhäräëé in het gezel-

schap van Zijn eeuwig liefhebbende metgezellen en 

gaf ook ieder ander de hoogste liefde voor God. Hij 

bleef in Puré gedurende de volgende achttien jaar, 

totdat Hij Zijn goddelijke verdwijning uit deze wereld 

uitvoerde door het godsbeeld van Toöä-Gopénätha 

(Çré Kåñëa Zelf) binnen te gaan. 

De leer van Çré Caitanya Mahäprabhu beschrijft 

overduidelijk het hoogtepunt van onvermengde toe-

wijding en wordt tot vandaag de dag in deze wereld 

verspreid. Deze leer wordt gegeven door Zijn bonafi-

de volgelingen in Zijn spirituele opvolging. In het hui-

dige tijdvak is Çré Çrémad Bhaktivedänta Näräyaëa 

Gosvami Mahäräja de meest vooraanstaande leraar 

onder zijn volgelingen. 
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door Çré Narahari Sarkära Öhäkura 

 

(yadi) gauräìga nahito, tabe ki hoito 

kemone dharito de 

rädhära mahimä, prema-räsa-sémä 

jagate jänäto ke? (1) 

Wat zou van ons terecht zijn gekomen, als Çré Gauräìga Ma-

häprabhu niet was verschenen? Hoe zouden we ons leven in 

dit lichaam hebben vastgehouden? Wie zou deze wereld ooit 

over Çrématé Rädhäräëé's glorie hebben ingelicht – de uiterste 

grens van de gevoelens van Haar prema? 

madhura våndä, vipina-mädhuré 

praveça cäturé sära 

baraja-yuvaté, bhävera bhakati 

çakati hoito kä'ra? (2) 
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Als Çré Gauräìga niet was gekomen, wie had de essentie gege-

ven van de kunst om de zoetheid van het binnengaan van het 

bos van Våndävana, dat doordrenkt is met madhura-räsa [het 

amoureuze spel van Çré Çré Rädhä-Kåñëa]? Wie zou zonder 

Zijn gratie de kracht hebben gehad om bhakti uit te voeren in 

het kielzog van de transcendentale gevoelens (bhävas) van de 

meisjes van Vraja? 

gäo punaù punaù, gauräìgera guëa 

sarala hoiyä mäna 

e bhäva-sägare, emona doyäla 

nä dekhi ye eka-jana (3) 

Bezing met een simpel hart keer op keer de glorieuze kwalitei-

ten van Çré Gauräìga. Een dergelijke mededogende persoon-

lijkheid als Hij, wordt nergens in de hele oceaan van het mate-

riële bestaan aangetroffen. 

gauräìga boliyä, nä genu galiyä 

kemone dhorinu de 

narahari-hiyä, päñäna diyä 

kemone gaòiyäche (4) 

Ook al spreek ik de naam 'Gauräìga' uit [evenals Zijn trans-

cendente kwaliteiten en spel], mijn hart is niet gesmolten. Hoe 

blijf ik in dit lichaam overleven? Hoe komt het, dat het hart 

van Narahari gemaakt is van louter steen? 
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