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ET IS EEN ZEER VERHEUGEND FEIT,
dat Gauòéya Vedänta Publications nu een herziene vertaling van Çré Géta-govinda uitgeeft,
die in 2003 in het Hindi werd gepubliceerd door Çréla Gurudeva, nitya-lélä-praviñöa oà viñëupäda Çré Çrémad Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja.
Çré Géta-govinda vormt een hoogtepunt in alle literatuur.
De dichter deelt dit feit aan zijn gehoor vertrouwelijk mee
aan het begin en het eind van zijn goddelijke meesterwerk.
Deze grote klassieker is een smetteloze presentatie van de
sacraal amoureuze liefde, die in deze wereld werd gemanifesteerd door een echte Vrajaväsé, een inwoner van het hoogste
spirituele gebied. Deze intieme visie van madhura-rasa werd
door de wens van Çré Caitanya Mahäprabhu in deze wereld
geopenbaard, opdat Hij de gevoelens van Çré Rädhä kon
proeven. Verder schenkt het aan de geconditioneerde zielen
van Kali-yuga een inzicht in de onvoorstelbare, confidentiële
realiteit van Goloka Vraja. Deze Géta-govinda en andere litei
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ratuur van de Gosvämé’s met hun vlekkeloze beschrijvingen
van esthetische erotica zijn werkelijk het enige medicijn voor
het verlichten van håd-räga, de aandoening van lust, die ons
hart heeft besmet. Çré Jayadeva bevestigt dit zelf in het achtste
vers van diverse añöapadés in dit epische meesterwerk en verzekert ons, dat zijn woorden de remedie zijn tegen de verloedering van Kali.
Deze herziene uitgave is het resultaat van meer dan tien
jaar toegewijde dienst. Degenen van ons, die aan de huidige
uitgave hebben gewerkt, hebben ernaar gestreefd om het delicate onderwerp met tact te presenteren. We hopen, dat personen, die voelen, dat Géta-govinda boven hun kwalificatieniveau ligt, deze versie desondanks kunnen benaderen. De
schoonheid van de poëzie en de onbevattelijke genialiteit van
Jayadeva Gosvämé zijn volkomen in staat het hart te boeien
en te doen smelten. Iedereen, die aan deze productie heeft
meegewerkt, is dankbaar deze gelegenheid te hebben gekregen. Het is een spannende ervaring geweest en we hebben
urenlang plezier beleefd met het herhaaldelijk herkauwen van
de woorden van het zoete, verbijsterende gedicht van Çré Jayadeva Gosvämé.
We bidden, dat deze uitgave met plezier wordt ontvangen
in de gemeenschap van toegewijden en in academische en
geleerde kringen in de rest van de wereld. We willen ons verontschuldigen voor mogelijke vergissingen, die ons zijn ontgaan. Indien ons werk aanvaardbaar is voor onze guru-värga,
geven we alle eer aan onze geliefde Gurudeva, Çré Çrémad
Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja, die op onbevreesde wijze de verantwoording op zich heeft genomen om
ii
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Çré Géta-govinda in omloop te houden en op die manier ons
onschatbare Gauòéya erfgoed voor het nageslacht te conserveren.
Biddend voor de zegeningen
van Çréla Gurudeva en Çré Jayadeva,
De zeer gevallen
Vicitré däsé
Sevä-kuïja
Voltooid op 8 juli 2017, Çré Guru-pürëimä

iii

çré çré guru gauräìgau jayataù
çré çré géta-govindam

E BIEDEN EEN HERZIENE UITGAVE
aan van Çré Géta-govinda, de beroemde compositie van de vooraanstaande transcendente dichter,
Çré Jayadeva Gosvämé. Deze publicatie is voortgekomen uit
de grondeloze genade van de stichter van Çré Gauòéya Vedänta Samité, äcärya keçaré nitya-lélä-praviñöa oà viñëupäda añöottara-çata Çré Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja. Mag hij met ons offer verheugd zijn.
Om de innerlijke stemming (bhävärtha) van een dergelijke
sublieme tekst als deze Géta-govinda binnen te gaan heeft
men de juiste kwalificatie nodig. Het lezen van een groot literair werk en het begrijpen van de woorden op het eerste gezicht is één ding, maar om de diepere gevoelens te appreciëren, waardoor men de tekst werkelijk kan doorgronden is een
totaal andere ervaring. Het bevatten van de letterlijke betekenis van woorden is over het algemeen niet moeilijk, maar
het eigen maken van hun onderliggende emotionele betekenis
is niet eenvoudig. Daarom vangen alle antieke geschriften
v
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traditioneel aan met het definiëren van specifieke criteria van
bekwaamheid voor toekomstige lezers. Er zijn diepgaand gerealiseerde auteurs, die ongekwalificeerde personen strikt
hebben verboden hun composities te bestuderen en zelfs vervloekingen hebben uitgesproken over degenen, die een duik
durfden nemen in hetgeen, waarvoor ze niet bekwaam waren.
Wat is de noodzaak om een dergelijk strikt verbod uit te
vaardigen? Het is noodzakelijk, omdat ongekwalificeerde
personen verheven teksten onvermijdelijk verkeerd interpreteren. Het gevolg is, dat zowel de auteur als de ongekwalificeerde lezer de potentiële voordelen van dergelijke literatuur
mislopen en daarmee schadelijke gevolgen aantrekken.
Ook de vererenswaardige Çré Jayadeva Gosvämé heeft bij
de aanvang van zijn boek aan het begin van de heilzame aanroeping de kwestie van bekwaamheid verhelderd,
yadi hari-smaraëe sarasaà mano
yadi viläsa-kaläsu kutühalam
madhura-komala-känta-padävaléà
çåëu tadä jayadeva-sarasvatém
“Indien jouw hart hunkert naar gedachten aan Çré Hari, die alle
geluk schenkt, indien je ernaar hunkert met intense genegenheid op Çré Hari te contempleren en indien je wordt overweldigd door nieuwsgierigheid naar de bedrevenheid van Çré Hari
in Zijn liefdesspel, lees dan in ieder geval dit boek. Je kunt deze poëzie heel zoet en plezierig vinden, maar indien je deze
drie verlangens niet voedt, is deze roerend lyrische literatuur
niet voor jou bestemd. Alleen als jouw hart intens gretig is om
de liefdesperikelen van Çré Hari te peilen, ben je in staat om
mijn honingzoete en inspirerende poëzie te waarderen.”

vi
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Zelfs ondanks dat de dichter, Çré Jayadeva, de situatie zo uitdrukkelijk heeft neergezet, slaagt de ongekwalificeerde sector
van de samenleving er niet in hem te begrijpen. Mondaine
lezers gaan deze tekst lezen, omdat ze worden aangetrokken
tot zijn betoverende, linguïstische ornamentering. Maar omdat ze niet competent zijn om de ware essentie of innerlijke
betekenis ervan te bevatten, gaan ze het kroonjuweel van
dichters, Çré Jayadeva, beledigen, alsof zijn compositie iets
grofs zou zijn. Ze zijn niet in staat tot een andere reactie, want
ze herkennen de goddelijkheid van Çré Hari niet. Ze zijn niet
eens bereid om het heiligdom van liefdevolle contemplatie op
Hem binnen te gaan. Omdat ze beperkt zijn tot hun geconditioneerde ervaring van vereenzelviging met het fysieke lichaam en de zintuigen, beschouwen ze zinnelijke lustbevrediging als het hoogste geluk. Wat kunnen dergelijke slaven van
wellust ooit begrijpen van de aangelegenheden van bovenzinnelijke liefde, die wordt beschreven door Çré Jayadeva Gosvämé?
De meest vererenswaardige Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé heeft daarom in Çré Caitanya-caritämåta gezegd,
käma, prema—dõhäkära vibhinna lakñaëa
lauha ära hema jaiche svarüpe-vilakñaëa
ätmendriya-préti-väïchä—täre bali ‘käma’
kåñëendriya-préti-icchä dhare ‘prema’ näma
kämera tätparya—nija-sambhoga kevala
kåñëa-sukha-tätparya—prema mahä-bala
De eigenschappen van aardse lust en transcendente liefde zijn
totaal verschillend. Als aardse lust wordt vergeleken met ijzer,

vii

ÇRÉ GÉTA-GOVINDA
__________________________________________________________________________

kan spirituele liefde worden vergeleken met goud. De wens om
de eigen zintuigen te bevredigen wordt lust genoemd. De wens
om de zintuigen van Çré Kåñëa te bevredigen wordt daarentegen zuivere liefde of viśuddha-prema genoemd. Het doel van
lust is persoonlijk plezier te ervaren, terwijl het doel van deze
immens sterke prema is om Çré Kåñëa gelukkig te maken.”

Hoeveel mensen kunnen de ernst van de woorden van Çréla
Kaviräja Gosvämé begrijpen, vooral degenen, die voortdurend
zijn verzonken in hun eigen lustbevrediging? Het bovennatuurlijke liefdesspel van Çré Rädhä-Kåñëa is voor hen niets
anders dan een spel van wellustige verlangens. Als ze van iemand zouden kunnen houden, waarbij ze alle sociale gewoonten, vedisch religieuze principes en lichamelijke relaties achterwege konden laten – zoals Çré Rädhikä en Haar vriendinnen hebben gedaan – zouden ze op een bepaald moment ook
enig idee kunnen krijgen van de principes, die aan dit spel en
vermaak ten grondslag liggen. Alleen nadat ze een dergelijk
offer hebben gebracht is het mogelijk te begrijpen, dat onbaatzuchtige prema alleen tot uitdrukking kan worden gebracht door degenen, die niet de minste ambitie hebben voor
hun eigen plezier.
De leeuw onder de dichters, Çré Jayadeva, heeft evenals andere grote Vaiñëava poëten eenvoudig de pen opgepakt om
instructies te geven over deze zelf-verloochenende, bovenzinnelijke liefde (apräkåta-prema), die de Absolute Realiteit Çré
Kåñëa beheerst. Op zekere dag wilde Çré Jayadeva schrijven,
dat Kåñëa, waar Hij ook een zweem van dergelijke ongemotiveerde prema aantreft, altijd bereid is aan de voeten van die
persoon te vallen met de nedigere bede, dehi päda-pallavam
viii
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udäram – schenk Me op genadevolle wijze de zachte bloembladeren van jouw lotusvoeten. De biograven van Çré Jayadeva bevestigen, dat hij zeer verontrust was bij de gedachte aan
deze woorden, die hij in de vierde regel van vers 10.8 van Çré
Géta-govinda componeerde. Met grote bezorgdheid peinsde
hij, “Hoe kan ik die woorden schrijven uit de mond van de
hoogste Bestuurder van onbeperkte aantallen universa, Çré
Vrajendra-nandana Çyämasundara?” Hij vroeg zich dikwijls
af, “Kan ik zoiets wel schrijven?” En dikwijls nam hij het besluit, “Ja, dat moet ik doen.” Zelfs al wilde hij dit doen, kon
hij er niet toe overgaan om deze regel op te schrijven. Çré Jayadeva wist, dat Çré Kåñëa de Allerhoogste Bhagavän is, dus
zijn aiśvarya-bhäva, zijn gevoel van ontzag, hield zijn pen ervan tegen. Om Çré Jayadeva uit zijn dilemma te redden nam
op zekere dag bhakta-vatsala Bhagavän, die Zijn toegewijden
altijd toegenegen is, de verschijning van Çré Jayadeva aan en
ging naar zijn woning. Bhagavän pakte het manuscript en voltooide met Zijn eigen hand de vierde regel van het vers, dehi
päda-pallavam udäram, in gouden letters. Hiermee deed Çré
Kåñëa een weerklinkende aankondiging, alsof overal op keteldrums werd geslagen, om luidkeels Zijn liefde voor Zijn
toegewijden uit te roepen.
Çré Caitanya Mahäprabhu, de avatära die het hart van de
levende wezens in dit tijdperk van Kali zuivert, had Zich met
Çré Svarüpa Dämodara en Çré Rämänanda Räya teruggetrokken in de private sfeer van Çré Gambhérä, Zijn kleine vertrek
in Käçi Miçra Bhavan. Daar heeft Mahäprabhu de transcendente smaken van diverse rasa-granthas (heilige teksten over
de liefdevolle uitwisselingen van Çré Kåñëa met Zijn metgezelix
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len) geproefd en werd door vreugde overweldigd. Van die
literaire werken is Çré Géta-govinda van Çré Jayadeva Gosvämé
ongeëvenaard. Çréla Kaviräja Gosvämé heeft onomwonden
gezegd,
caëòédäsa, vidyäpati, räyera näöaka-géti,
karëämåta, çré-géta-govinda
svarüpa-rämänanda-sane, mahäprabhu rätri-dine
gäya, çune—parama änanda
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 2.77)
Hij hoorde de liederen van Caëòédäsa en Vidyäpati, citaten uit
Jagannätha-vallabha-näöaka van Rämänanda Räya, Kåñëakarëämåta en Géta-govinda uit de mond van Svarüpa Dämodara en Rämänanda Räya. Zo bracht Hij met groot plezier
Zijn dagen en nachten met zingen en luisteren door.”

Hierin ligt een diepgaand sentiment, dat onze bijzondere aandacht waard is. Çré Caitanya Mahäprabhu is naar deze wereld
afgedaald om door middel van Zijn persoonlijke gedrag toegewijde dienst te onderwijzen. Waarom heeft Hij de transcendente emoties van al deze heilige teksten bestudeerd en geproefd op een dergelijke solitaire en verscholen plek als de
Gambhérä in het gezelschap van slechts twee vertrouwelijke
metgezellen? De kwestie van bekwaamheid is zelfs in dit extreme geval van betekenis. Bovendien is ook de omgeving
geopenbaard, waarin esoterische literatuur dient te worden
bestudeerd. In het openbaar heeft Çréman Mahäprabhu alleen
näma-saìkértana uitgevoerd, het gezamenlijk chanten van de
Heilige Naam, terwijl Hij rasa-saìkértana uitoefende in Zijn
private vertrek, Çré Gambhérä, uitsluitend in het gezelschap
x
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van Çré Svarüpa Dämodara en Rämänanda Räya. In Çrédhäma
Navadvépa heeft Hij dezelfde praktijk in acht genomen: overdag openbare kértana en ’s nachts private kértana achter gesloten deuren in het huis van Çréväsa Öhäkura. Hier geeft jagadguru Çré Gauräìgadeva, de geestelijk leermeester van het hele
universum, de hoogste instructie, “Als je het hoogste voordeel
wilt oogsten, moet je eerst gekwalificeerd zijn en daarna deze
literatuur op discrete wijze bestuderen. Hierdoor kun je een
canditaat voor prema-bhakti worden. Anders maak je overtredingen tegen Bhagavän en Zijn toegewijden en zal je vallen.”
Bhagavän Çré Kåñëa is śaktimän, de hoogst vermogende entiteit, en Çrématé Rädhikä is Zijn hoogste vermogen. Çréla Kåñëadäsa Kaviräja zegt hierover het volgende.
sac-cid-änanda pürëa kåñëera svarüpa
eka-i cic-chakti tära dhare tina rüpa
änandäàçe hlädiné, sad-aàçe sandhiné
cid-aàçe saàvit—järe jïäna kari’ jäni
hlädinéra sära ‘prema’, prema-sära ‘bhäva’
bhävera paräma-käñöhä—näma ‘mahä-bhäva’
mahäbhäva-svarüpä çré-rädhä-öhäkuräëé
sarva-guëa-khani kåñëa-käntä-çiromaëi
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.61-62, 68-69)
Het transcendente lichaam van Çré Kåñëa bestaat uit de complete manifestatie van eeuwig bestaan, bewustzijn en plezier.
Zijn ene spirituele vermogen manifesteert zich op drie manieren. Hlädiné is Zijn aspect van zegen; sandhiné van eeuwig bestaan en saàvit van cognitie (gewaarzijn) en ook kennis. De es-

xi
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sentie van hlädiné is prema, ongeconditioneerde liefde voor Çré
Kåñëa. De essentie van prema is bhäva, spirituele emotie, en de
hoogste ontwikkeling van bhäva wordt mahäbhäva genoemd.
Çré Rädhä, de belichaming van mahäbhäva, wordt vergeleken
met een diepe mijn van alle zeldzame kwaliteiten en Zij is het
kroonjuweel van de geliefde gopés van Çré Kåñëa.

Het spel en vermaak van Çré Rädhikä en Çré Kåñëa is het bovenzinnelijke liefdesspel van çakti en śaktimän, het vermogen
en de eigenaar van dat vermogen. Dit Goddelijke Paar heeft
de macht om de hele wereld te zegenen, want Beiden zijn volkomen vrij van het minste spoor van lust. Men dient van dit
spel en vermaak een grondige studie te maken, want een dergelijke studie behoort tot de onderdelen van bhakti-yoga. Ofschoon veel toegewijden met deze conclusie op de hoogte zijn,
blijft Çré Géta-govinda voor hen ontoegankelijk, omdat ze niet
over toereikende kennis van het Sanskriet en de implicaties
van deze taal beschikken. Deze huidige uitgave voorziet hen
desondanks van voldoende hulp om de betekenis van de
woorden en de emoties, die erin zijn opgesloten, wel te begrijpen.
Tegenwoordig is Çré Géta-govinda in de belezen gemeenschap gevierd als een exquisiet poëtische compositie, die de
smaak van amoureuze liefde, çåëgära-rasa, uiteenzet. De auteur, de eerbiedwaardige Çré Jayadeva Gosvämé, wordt ook
wijd en zijd aanvaard als een uitzonderlijk getalenteerde dichter. Çré Géta-govinda is echter niet louter een wereldberoemd
gedicht vol aangrijpende literaire ornamenten, die in het juiste
metrum staan gerangschikt. Bovendien is Jayadeva Gosvämé
niet louter een dichter, die met het ontwikkelen van zijn aanxii
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geboren talenten op behendige wijze smaakvolle uitdrukkingsvormen heeft gepresenteerd. Çré Géta-govinda is juist de
essentie van alle Veda’s en Çré Jayadeva Gosvämé vertegenwoordigt de hoogste klasse van toegewijde beoefenaren (sädhaka) en is een geperfectioneerd spiritueel persoon (siddhä),
die beschikt over compleet meesterschap van alle vedische
wijsheid.
We zien, dat Çré Jayadeva zijn gedicht aanvangt met de herinnering aan zijn vererenswaardige godheid in de vorm van
zijn heilzame aanroeping, “rädhä-mädhavayor jayanti yamunä-küle rahaù-kelayaù – Het ondoorgrondelijke en uiterst
confidentiële spel en vermaak van Çré Rädhä-Mädhava aan de
oevers van Çré Yamunä heerst boven alles.”
In het tweede vers leidt hij zijn lofwaardige onderwerp in,
“çré-väsudeva-rati-keli-kathä-sametam / etaà karoti jayadevakaviù prabandham – Dichter Jayadeva schrijft deze vertelling,
nadat hij volkomen zijn toevlucht heeft genomen tot het
hoogst zegenrijke liefdesspel (rati-keli) van Çré Väsudeva, Çyämasundara, de zoon van de Koning van Vraja.”
Zoals eerder gezegd heeft Çré Jayadeva Gosvämé de kwalificaties, die vereist zijn om dit gedicht te lezen, in het derde
vers alsvolgt gedefinieerd.
yadi hari-smaraëe sarasaà mano
yadi viläsa-kaläsu kutühalam
madhura-komala-känta-padävaléà
çåëu tadä jayadeva-sarasvatém
Als je gretig bent om je geest onder te dompelen in constante
herinnering aan Çré Hari, of als jouw hart reeds is verzonken in
gedachten aan Hem en als je nieuwsgierig bent naar het proe-
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ven van de smaken van Zijn spel en vermaak, dat wil zeggen,
als je uitsluitend hiernaar verlangt en naar niets anders, luister
dan in ieder geval naar deze melodieuze, aantrekkelijk zoete
verzen van de transcendente poëzie van Jayadeva.

In deze bovenwereldse lyriek heeft Çré Jayadeva Gosvämé de
intieme, transcendente liefde van Çré Rädhä-Mädhava op zeer
charmante wijze beschreven. Deze compositie beschrijft zowel
afgescheidenheid als ontmoeting, die de basis zijn van de super uitmuntende positie van çåëgära-rasa. De dichter hanteert
het gezichtspunt, dat de ontmoeting van geliefden aan geperfectioneerde geestelijken en toegewijde beoefenaren, die deskundig zijn in het aanvoelen van amoureuze emoties, een groter plezier schenkt, wanneer de ontmoeting eerst overvloedig
is gevoed door gevoelens van afgescheidenheid.
Svayam Bhagavän Çré Kåñëa heeft in Hoofdstuk Achttien,
verzen 67 en 68, Zijn intieme toegewijde, Arjuna, instructies
gegeven over de bekwaamheid, die nodig is om Çrémad Bhägavad-gétä te horen en te spreken,
idaà te nätapaskäya
näbhaktäya kadäcana
na cäçuçrüñave väcyaà
na ca mäà yo ’bhyasüyati (67)
Bespreek deze vertrouwelijke kennis en realisatie niet met ongekwalificeerde lieden, die er geen vertrouwen in hebben en
zich niet bezighouden met zuivere toewijding aan Mij.

ya imaà paramaà guhyaà
mad-bhakteñv abhidhäsyati
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bhaktià mayi paräà kåtvä
mäm evaiñyaty asaàçayaù (68)
Iemand die het hoogste mysterie van Mijn Gétä aan trouwharige toegewijden uitlegt, krijgt zeker zuivere toewijding en komt
uiteindelijk bij Mij.

In deze verzen beschrijft Çré Kåñëa de kenmerken van de ware
canditaten voor transcendente realisatie, nadat Hij eerst de
diskwalificaties heeft aangegeven. Çré Jayadeva Gosvämé heeft
ook een heldere analyse gegeven van de kwalificaties voor het
horen van zijn Gopäla-campü en heeft ongekwalificeerde lieden verboden dit werk te lezen, omdat ze verstoken zijn van
vertrouwen en devotie. Çré Sanätana Gosvämé heeft op dezelfde manier de goddelozen strikt verboden zijn Båhadbhävavatämåta te horen of te lezen. Dit is ook het geval met
onze andere Gosvämé’s, die allemaal overeenkomstige waarschuwingen hebben uitgevaardigd.

DE KERN VAN ÇRÉ GÉTA-GOVINDA
Çré Jayadeva Gosvämé had een goed begrip van de aard van
de mensheid in Kali-yuga, het tijdperk van ruzie en schijnheiligheid. Hij wist, hoe gemakkelijk mensen worden geboeid
door het zien van oppervlakkige schoonheid. Omdat ze alleen
een uiterlijke schijn van schoonheid waarnemen, kunnen ze
zelfs een krachtig medicinaal kruid over het hoofd zien door
te denken dat het geen waarde heeft. De dichter, Çré Jayadeva, was geroerd door de grondeloze genade, die Vaiñëava’s
voor gevallen zielen hebben. Door te zorgen, dat ze eeuwige
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zegen konden ervaren, heeft hij de onvergelijkbare bescherming van zijn ongeëvenaarde, uiterst zoete, bovenzinnelijk
extatische stemmingen afgedekt met de basale zoetheid van
aardse conjugale liefde. Hiermee heeft Çré Jayadeva in de
vorm van dit gedicht het exclusieve tegengif gemanifesteerd
voor de ziekte van het materiële bestaan.
De gerespecteerde lezers kunnen nu gemakkelijk inzien,
dat Çré Géta-govinda niet handelt over aardse seks. Integendeel, het boek betreft precies dezelfde subliem bovenzinnelijke rasa, waaraan de Veda’s de oorzaak van duurzaam plezier
voor alle levende wezens toeschrijven. Çré Géta-govinda kan
het aanzien hebben van een werelds gedicht, maar het is in
werkelijkheid de belichaming van de essentie van de Veda’s.
Çré Jayadeva Gosvämé is vergeleken met het heilige decoratieve teken (tilaka) op het voorhoofd van de dynastie van
dichters, die belezen zijn in de principes van spiritueel rijpe
realisaties. Hij heeft Çré Rädhä in afzondering van Çré Kåñëa
geschetst als een jaloerse heldin, die trots is op Haar eminente
positie. En soms heeft hij Haar in afzondering van Çré Kåñëa
uitgebeeld op een manier, waarop Ze onophoudelijk huilt; en
soms toont hij Çré Bhagavän ook in intense zielsangst, wanneer Hij van Haar is afgezonderd. Maar daarmee hield hij niet
op. Hij heeft Svayam Bhagavän Vrajendra-nandana Çyämasundara beschreven, die de lotusvoeten van Çré Rädhäjé pakt
en smeekt, “dehi pada-pallavam udäram – tooi alsjeblieft Mijn
hoofd met de zachte knoppen van Jouw lotusvoeten.” Hiermee heeft hij de hoogste graad van de liefde van God gemanifesteerd en heeft hij tevens het hoogtepunt van de genegen-
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heid van Bhagavän voor Zijn toegewijde getoond. Dit is de
essentie van alle Veda’s.
De Çruti’s verklaren, dat de inwonende Godheid, Paramätmä, alleen kan worden bereikt, wanneer Hij erin toestemt
Zich te openbaren.
näyam ätmä pravacanena labhyo
na medhayä na bahunä çrutena
yam evaiña våëute tena labhyas
tasyaiña ätmä vivåëute tanüà sväm
Kaöha Upaniñad (1.2.23)
Bhagavän Çré Kåñëa is de belichaming van geconcentreerde zegen (änanda). Het levend wezen zoekt altijd uitsluitend naar
deze änanda, maar zonder succes. Zijn grote geluk kondigt zich
echter aan, als hij getuige wordt van de extatische emoties van
zuivere toegewijden. Op die dag maakt Bhagavän Zich aan die
gelukkige ziel bekend en zegen in eigen persoon begint naar
hem te zoeken.

Zuivere devotie (prema) wordt gekenmerkt door het vermogen om Çré Kåñëa aan te trekken. De praktiserende toegewijde kan weliswaar thuis zitten, maar als zijn hart eenmaal is
doortrokken van devotie, gaat de zegenrijke Çré Kåñëa, die
altijd gretig is naar de smaak van prema, naar zijn gezelschap
hunkeren. Als een verschuldigde zal Hij tot Zijn toegewijde
nederig het verzoek richten, “dehi pada-pallavam udäram –
wees zo goed Me als jouw dienaar te aanvaarden en decoreer
Mijn voorhoofd met de zachte bloemknoppen van jouw lotusvoeten.” Dit is de essentie van alle Veda’s. De Çruti’s laten
ons weten, ook al is de Absolute Waarheid heel ver weg, Hij
is ook heel dichtbij.
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OVERZICHT LITERAIRE PRINCIPES
ÇRÉ GÉTA-GOVINDA
Door op zorgvuldige wijze de antiek traditionele methodologie van de literaire compositie te observeren heeft Çré Jayadeva het logische principe van “juwelen en goud” of maëikäïcana-nyaga gebruikt, dat voorschrijft, dat onschatbare
juwelen in zuiver goud dienen te worden ingelegd. In overeenstemming met dit principe heeft de dichter een vertelling
over het onschatbare spel van Çré Rädhä-Kåñëa in het meest
zuivere voorbeeld van de literaire compositie gepresenteerd.
Zijn poëzie omvat vele opmerkelijke stijlen: de subliem artistieke gevoeligheden van de muzikale theorie (gandharvavidyä), alle confidentiële mysteriën met betrekking tot de contemplatie van Vrajendra-nandana Çyämasundara, en een grote hoeveelheid çåëgära-rasa van ontmoeting en scheiding. Çré
Jayadeva zegt in zijn eigen woorden, “sänandäù parçodhayanta sudhiyaù çré-govindataù (12.24.11) – de absolute zuiverheid
van alle voornoemde attributen kunnen alleen in de poëzie
van deze Géta-govinda worden aangetroffen.” Het is daarom
noodzakelijk, dat geleerde personen de tekst grondig onder
de loupe nemen om de geldigheid van deze boute bewering te
begrijpen. De stoutmoedige overtuiging van Çré Jayadeva
Gosvämé is, dat het bedwelmende effect van wijn, de zoete
smaak van suiker, de geur van rijpe mango’s en de sensatie
van de lippen van een prachtige vrouw allemaal tot onbeduidende zintuigobjecten verbleken in aanwezigheid van de
zoetheid van Çré Géta-govinda, omdat dit romantische gedicht
geheel is verzadigd van de complete essentie van çåëgära-rasa.
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sädhvé mädhvéka cintä na bhavati bhavaté çarkare karkaçäsi
dräkñe drakñyanti ke tväm amåta måtamasi kñéra néraà rasaste
mäkanda kranda käntädhara dhara na tuläà gaccha yacchanti yävad
bhävaà yäva-cchåìgära-säraà çubham iva jayadevasya viñvag-vacäàsi

Çré Géta-govinda (12.24.27)

Çré Jayadeva Gosvämé heeft verscheidene soorten ritme, rasa
en andere snedige literaire instrumenten in zijn epische gedicht toegepast. Zijn overheersende meditatie bestaat uit het
honingzoete gezang van het amoureuze spel van Çré RädhäMädhava uiteengezet in vierentwintig liederen van acht verzen (añöapadés). De auteur heeft de immense grondigheid van
zijn studie van muziektheorie geopenbaard, welke is gebaseerd op saìgéta-çästra en toneelwetenschap op basis van rasaçästra. Ieder lied is gecomponeerd op een andere klassieke
muziekstijl en melodie (räga) en een ander ritme (täla). Voor
degenen, die dergelijke deskundig samengestelde poëzie op
waarde kunnen schatten, lijkt het, alsof Çré Jayadeva de ontmoeting en de scheiding van Çré Rädhä-Mädhava in de trance
van zijn meditatie rechtstreeks heeft ervaren.

METHODE OM ÇRÉ GÉTA-GOVINDA BINNEN TE TREDEN
De beste der dichters, Çré Jayadeva Gosvämé, heeft een vrouwelijke vertrouwelinge, een sakhé, aangewend als bemiddelaar
voor de ontmoetingen van Çré Kåñëa met Çré Rädhä. Waarom?
Tenzij men zich onder de persoonlijke leiding van een dergelijke sakhé bevindt en totdat men de hulp van de sakhés krijgt,
kan men Çré Kåñëa niet bereiken. De hulp van een sakhé en de
hulp van guru zijn dezelfde. Die confidentiële sakhé is dan ook
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niemand anders dan guru-sakhé. Om guru te kunnen zijn moet
men zijn toevlucht nemen tot de wilsbeschikking van de sakhés en om Çré Kåñëa te bereiken moet men de bescherming
aanvaarden van een geestelijk leermeester, die zich op perfecte wijze in de gemoedsgesteldheid van een sakhé bevindt.
Hierin ligt de essentiële boodschap van de Veda’s:
tasmäd guruà prapadyeta
jijïäsuù çreya uttamam
çäbde pare ca niñëätaà
brahmaëy upaçamäçrayam
Çrémad-Bhägavatam (11.3.21)

Om de Absolute Waarheid (brahma) te kennen moet men
zijn toevlucht nemen tot een perfecte guru, die is verankerd in
toewijding aan de Absolute Waarheid. Toen Çré Suta Gosvämé
in het heilige bos van Naimiñäraëya Çrémad-Bhägavatam verhaalde, noemde hij dit werk de essentie van alle Veda’s. En
uiteindelijk openbaarde hij, dat rasa-lélä de kern van ÇrémadBhägavatam is. Çré Jayadeva Gosvämé, die in staat is uit alle
dingen de kern te halen, heeft het wezen van rasa-lélä nog
verder gecondenseerd, zoals men de onmogelijke taak zou
verrichten om de oceaan in een kruik op te sluiten. Hij werd
gedreven door mededogen en heeft de nectar van onsterfelijkheid in de vorm van zijn epische werk, Çré Géta-govinda,
gemanifesteerd voor de verheffing van alle levende wezens in
dit tijdperk van Kali.
In antwoord op de vragen van Parékñit Mahäräja zei Çukadeva Gosvämé het volgende,
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anugrahäya bhaktänäà
mänuñaà deham äçritaù
bhajate tädåçéù kréòä
yäù çrutvä tat-paro bhavet
Çrémad-Bhägavatam (10.33.36)

De strekking is, dat Çré Kåñëa rasa-lélä manifesteert om Zijn
toegewijden zegen te schenken. Niet-toegewijden zijn van
nature echter ook dol op romantiek of çåëgära-rasa. Dus als
zij over dit spel horen, raken zij ook geleidelijk in gedachten
aan Çré Kåñëa verzonken. Hieruit kunnen we afleiden, dat
Bhagavän Çré Kåñëa dit type schijnbaar erotische spel op Aarde heeft gemanifesteerd uit mededogen voor iedereen, toegewijden en niet-toegewijden. Mahärñi Vedavyäsa werd door
mededogen bewogen, toen hij het voor het welzijn van iedereen vastlegde en de beste toegewijde, Çré Çukadeva Gosvämé,
heeft het met dezelfde motivatie in de hele wereld gepredikt.
Daarna heeft de beste der dichters, Çré Jayadeva Gosvämé, het
op genadevolle wijze in zijn lyrische compositie gereproduceerd en heeft het zelfs zoeter gemaakt dan de Bhägavatam.
In antwoord op de vragen, die door Çréman Çacé-nandana
Gaurahari te berde werden gebracht, heeft Çré Rämänanda
Räya het volgende uitgelegd,
prabhu kahe,—‘sädhya-vastura avadhi’ ei haya
tomära prasäde ihä jänilüë niçcaya
‘sädhya-vastu’ ‘sädhana’ vinu keha nähi päya
kåpä kari kaha, räya, päbära upäya
räya kahe,—jeé kahäo, seé kahi väëé
ki kahiye bhäla-manda, kichui nä jäni
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tri-bhuvana-madhye aiche haya kaun dhéra
je tomära mäyä-näöe ha-ibeka sthira
mora mukhe vaktä tumi, tumi hao çrotä
atyanta rahasya, çuna, sädhanera kathä
rädhä-kåñëera lélä ei ati güòhatara
däsya-vätsalya-bhäve nä haya gocara
sabe eka sakhé-gaëera ihä adhikära
sakhé haite haya ei lélära vistära
sakhé vinä ei lélä puñöa nähi haya
sakhé lélä vistäriyä, sakhé äsvädaya
sakhé vinä ei léläya anyera nähi gati
sakhé-bhäve je täre kare anugati
rädhä-kåñëa-kuïja-sevä-sädhya sei päya
sei sädhya päite ära nähika upäya
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 8.195-204)

Nadat Çré Caitanya Mahäprabhu uit de lotusmond van Çré
Rämänanda Räya over het doel van het leven had gehoord,
zei Çré Caitanya Mahäprabhu, “Dit is het laatste woord met
betrekking tot sädhya-vastu, het te bereiken doel. Door jouw
genade heb Ik het hele onderwerp zeer goed begrepen.
Niemand kan deze uiterst diepgaande sädhya-vastu bereiken
zonder de juiste methode (sädhana) aan te wenden. O Räya!
Wees Me genadig en leg Me de methode uit om dit doel te
bereiken.”
Räya antwoordde, “Ik zeg alleen hetgeen Jij in mijn hart inspireert. Ik weet niet, of hetgeen ik zeg goed of slecht is. Wie
is zo nuchter, dat hij rustig kan blijven in de dans van Jouw
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energie? Jij spreekt door mijn mond en tegelijkertijd ben Je
ook toehoorder. Dit is een uitermate mysterieus fenomeen.
“Nu ga ik Jou vertellen over deze hoogst vertrouwelijke
sädhana. De kuïja-lélä of rasa-lélä van Çré Rädhä-Kåñëa reikt
zeer diep. Toegewijden, die zich in de gemoedsgesteldheid
van dienstbaarheid, vriendschap en ouderliefde bevinden,
kunnen dit niet waarnemen. Geen van hen beschikt over de
bekwaamheid om dit spel binnen te gaan – alleen de sakhés
zijn gekwalificeerd. Zonder hen kan het spel niet worden gevoed. De sakhés breiden deze lélä uit en zij alleen kunnen het
proeven. Niemand kan immers de kuïja-lélä van Çré RädhäKåñëa binnentreden zonder onder leiding van de sakhés hun
gevoelens te cultiveren. Dit objectief kan op geen enkele manier worden bereikt behalve door de sakhés intensief te herinneren (smaraëa) en daarbij volkomen toevlucht tot hun lotusvoeten te nemen.”

LEVENSGESCHIEDENIS VAN ÇRÉ JAYADEVA
Çré Jayadeva Gosvämé werd geboren in het dorp Kendubilva,
dat doorgaans Kendulé wordt genoemd, aan de noordzijde van
de Ajaya Rivier bijna 32 kilometer ten Zuiden van het district
Vérabhüma in West-Bengalen. De naam van zijn vader was
Bhoja-deva en de naam van zijn moeder was Vämä-devé. Çré
Jayadeva Gosvämé heeft zijn geboorteplaats in zijn Çré Gétagovinda (3.7.10) onthuld.
varëitaà jayadeva-kena harer idaà pravaëena
kendubilva-samudra-sambhava-rohiëé-ramaëena
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Hij die in het dorp Kendubilva verscheen, zoals de maan uit de
zee oprijst, heeft de verdrietige uitlatingen van Çré Kåñëa verzameld. Die Jayadeva verhaalt dit lied op nederige wijze.

De koning van Bengalen, Mahäräja Lakñmaëa Sena, was even
geleerd in moraal en kon verdienste evengoed waarderen als
de beroemde Mahäräja Vikramäditya. Zoals de koninklijke
raad van Mahäräja Vikramäditya werd gedecoreerd met de
schittering van negen juwelen in de vorm van zijn getalenteerde adviseurs, zoals Kälédäsa en Vararuci, zo werd de koninklijke vergadering van Mahäräja Lakñmaëa Sena getooid
door vijf juwelen onder leiding van Govardhanäcärya en Jayadeva. Het volgende vers stond op een gedenksteen gegraveerd bij de ingang van de raadskamer van de koning.
govardhanaç ca çaraëo jayadeva umäpatiù
kaviräjaç ca ratnäni samitau lakñëasya ca
Het mag duidelijk zijn, dat Govardhana, Çaraëa, Jayadeva,
Umäpati en Kaviräja de namen zijn van de räja-paëòitas of
raadgevers van de koning.
väcaù pallavayaty umäpati-dharaù sandarbha-çuddhià giräà
jänéte jayadeva eva çaraëaà çläghyo durüha-drute
çåìgärottara-sat-prameya-racanair äcärya-govardhanaspardhé
ko ’pi na viçrutaù çruti-dharo dhoyé kavi-kñmä-patiù
Op deze manier zijn alle namen van de räja-paëòitas in dit
vierde vers aan het begin van Çré Géta-govinda genoemd geworden. De koning hield hen allemaal in hoog aanzien en
benoemde Umäpatidhara zelfs als zijn eerste minister.
Het is moeilijk vast te stellen, wat de exacte geboortedatum
van Çré Jayadeva Gosvämé is. Volgens Çré Sanätana Gosvämé,
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de belangrijkste discipel van Çré Caitanya Mahäprabhu, was
Jayadeva Gosvämé een tijdgenoot van de Bengaalse koning,
Mahäräja Lakñmaëa Sena. Op basis van authentieke teksten
weten we, dat Çré Lakñmaëa Sena regeerde in 1030 Çakäbda,
dat overeenkomt met 1107 na Christus. Deze datum is tevens
geverifieerd door de werken van Dr. Räjendraläl Mitra op
basis van ondersteunend bewijs uit zijn uitgebreide onderzoek. Het is daarom zeker, dat Çré Jayadeva als tijdgenoot van
Çré Lakñmaëa Sena in de 12de eeuw heeft geleefd. Cäìda Kavi,
een lid van de koninklijke raad van Mahäräja Påthvéraja, heeft
in zijn boek getiteld Cauhäna-rästra de glorieuze levensgeschiedenissen van dichters uit vervlogen tijden vastgelegd. Çré
Jayadeva en Çré Géta-govinda staan daarin ook vermeld. Påthviräja Mahäräja regeerde vanuit zijn hoofdstad, Delhi, in de
laatste helft van de 12de eeuw. Hij werd vermoord in een strijd
met Mohammad Gauré aan de oever van de Dåçadvati Rivier
in 1193 n. Chr. Hiermee wordt aangetoond, dat Géta-govinda
reeds vóór de periode van Cäìda Kavi was geschreven; hij
had het anders niet in zijn boek kunnen vermelden.
Er zijn veel wonderlijke en goddelijke gebeurtenissen uit
het leven van Çré Jayadeva Gosvämé beschreven in de tekst,
Bhaktamäla, van Näbhäjé Bhaööa. We zullen deze details echter hier niet herhalen om dit boek niet te lang te laten worden.
De menselijke kant van het spel van Çréla Jayadeva Gosvämé
is nu door het verstrijken van vele eeuwen ondergestoven.
Niettemin heeft er tot vandaag de dag ieder jaar een grote
bijeenkomst plaats in Kendulé-gräma om zijn verdwijning uit
ons sterfelijke gezichtsveld te herdenken. Er komen vijftig tot
honderdduizend pelgrims naar de samädhi-mandéra van Çréla
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Jayadeva Gosvämé om hem te eren tijdens dit festival, dat
begint op Makara-Saìkränti in de maand Mägha (januarifebruari). De verzamelde Vaiñëava’s horen en reciteren de
poëzie van Çréla Jayadeva Gosvämé en vieren de amoureuze
ontmoeting van Çré Rädhä-Kåñëa.

COMMENTAREN OP ÇRÉ GÉTA-GOVINDA
Er zijn zes beroemde commentaren op Çré Géta-govinda:


Rasa Maïjaré – door Mahämahopadhyäya Çaìkara Miçra.
Hij schreef deze öékä op inspiratie van Çré Çälénätha.



Rasika-priyä – door Kumbha-nåpati Kumbhakarëa, de
koning van Mewar. Zijn regeerperiode viel in het eerste
kwartaal van de veertiende eeuw.



Saïjévané – door Vanamälé Bhaööa.



Padadyotanikä – door Çré Pujäré Gosvämé, ook bekend als
Caitanya däsa. Hij was een Bengaalse Vaiñëava geleerde,
die in de laat zestiende en vroeg zeventiende eeuw in
Våndävana heeft geleefd.



Dépikä – Äcärya Gopäla.

Ik buig met eerbied voor Bälabodhiné-öikä van Çré Püjäré Gosvämé en presenteer op nederige wijze Bälabodhiné-prakäça.
Hoewel ik uitgebreid commentaar heb ontleend aan de uiteenzetting van Çré Püjäré Gosvämé, bevat dit nieuwe commentaar toegevoegd materiaal van de andere vooraanstaande
commentatoren samen met nadere uiteenzettingen in overeenstemming met de lessen van Çréla Rüpa Gosvämé.
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Het eerste manuscript voor de Hindi uitgave werd naarstig
samengesteld door Çréman Bhaktivedänta Tértha Mahäräja.
Daarna heeft mijn dochter, Çré Madhu Khaëòelaväla (MA,
PhD), de taal verfijnd en verfraaid, alsof ze de tekst levenskracht heeft ingeblazen.
Ik bid aan de lotusvoeten van Çréla Jayadeva Gosvämé en
aan zijn vererenswaardige Çré Rädhikä en Vrajendra-nandana
Çyämasundara, “Wees zo goed om Jullie grondeloze genade
te schenken aan een ieder, die heeft geassisteerd bij de productie van deze uitgave en maak hen waarachtig gekwalificeerd om deze illustere literatuur binnen te treden.”
Çré-hari-guru-vaiñëava kåpäleça prärthé déna-héna
Vurig smekend om een luttel spoor van genade van Çré Hari,
Çré Guru en de Vaiñëava’s, noodlijdend en nietswaardig,
Tridaëòibhikñu Çré Bhaktivedänta Näräyaëa
Phälguna pürëimä, 517 çré-gauräbda
bhäratéyäbda 1924, 18 maart 2003
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Enkele woorden van Prabhupäda Çréla
Bhaktisiddhanta Sarasvaté Öhäkura
OVER ÇRÉ GÉTA-GOVINDA
De volgende lezing werd gegeven in 1932 op de avond van de 446 ste
herdenking van de verschijning van Çré Caitanya Mahäprabhu .

RÉ JAYADEVA GOSVÄMÉ, DE HOFDICHTER
van de Sena dynastie, heeft de verschijning van Çré
Caitanya Mahäprabhu verwelkomd in de heilzame
aanroeping van Çré Géta-govinda (1.1).
“O Rädhä, alle windrichtingen zijn betrokken met zware,
dreigende wolken. De grond van het bos ligt in de donkere
schaduw van zwarte tamäla-bomen. Kåñëa is van nature bedeesd. Hij kan ’s nachts niet alleen zijn, dus neem Hem met
Jou mee naar huis.” Çré Rädhä wendde Haar gezicht naar de
loofhut van wensbomen langs het bospad. Ze werd bevangen
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door intens plezier en sloeg acht op de woorden van Haar
vriendin. Toen Ze bij de oever van de Yamunä Rivier aankwam, ving Ze Haar liefdesspel aan op een geheime plek.
Mag de lieftalligheid van dit vertrouwelijk spel van het Goddelijk Paar zegevieren door zich te manifesteren in het hart
van de toegewijden.
Het commentaar van Çré Püjäré Gosvämé op het vers hierboven laat niet het totaalbeeld zien. Çréla Jayadeva Gosvämé
heeft hier tevens Çré Caitanya Mahäprabhu aan het hart van
vergevorderde toegewijden geopenbaard. De dichter geeft
een hint van de verschijning van Çré Rädhä-Kåñëa in één kamer van de grote Yogapéöha van Çrédhäma Mäyäpura en geeft
tegelijkertijd een hint van de verschijning van de combinatie
van hun lichamen in de onafhankelijke gedaante van Çré Caitanya Mahäprabhu.
Het pad naar het spirituele universum was ernstig verduisterd geraakt door de zware wolken van diverse duistere ideologieën. Vanwege hun ontregeling scheen de plezierige
schoonheid van de bomen van Våndävana somber toe aan de
mensen van deze wereld. Toen Kåñëa in de nacht (tegen het
eind) van Dväpara-yuga verscheen, zei Hij, “mäm ekaà çaraëaà vraja – Geef je onvoorwaardelijk over aan Mij” en
“ahaà hi sarva-yajïänäà bhoktä ca prabhur eva ca – Ik alleen
ben de ontvanger en meester van alle offers.” Figuren met een
demonische intelligentie dachten, dat de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods Çré Kåñëa uit egocentrisme en trots had
gesproken. Zo gingen de duisternis en de vergiftiging van het
atheïsme overheersen en deden de menigte zielen afwijken
van het pad van geestelijk welzijn.
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Niemand in het huidige tijdperk zou naar Zijn woorden
luisteren, indien Hij opnieuw als Çré Kåñëa, het Allerhoogste
Wezen, zou verschijnen. Het is voor Hem van wezenlijk belang om in één gedaante met Çré Rädhä te verschijnen om de
verachting van het publiek te reduceren en Zijn eigen bedeesdheid te overwinnen. Çré Jayadeva Gosvämé zegt, “gåhaà
präpaya – O Kåñëa, ga de combinatie aan met Rädhä en ga
naar nanda-gåha, het huis van Çré Jagannätha Miçra in de grote Yogapéöha van Çrédhäma Mäyäpura.”
Een andere naam van Nanda is Vasudeva. In Canto Vier
van Çrémad-Bhägavatam staat, “sattvaà viçuddhaà vasudevaçabditam – Het zuivere bewustzijn, waarin Kåñëa wordt geopenbaard, wordt vasudeva genoemd.” Ofschoon dit een overweging is in het perspectief van Çré Kåñëa’s goddelijke verhevenheid, verschijnt Çré Kåñëa desondanks alleen in zuiver bewustzijn (viśuddha-sattva), zelfs in Zijn menselijke spel.
Laat de viering op de avond van de verschijning van de gecombineerde gedaante van Çré Rädhä-Kåñëa vergezeld gaan
van saìkértana, het gezamenlijke chanten van de heilige namen. Laat alle andere ideeën in het vuur van saìkértana tot as
verzengen. Mag het bewustzijn van alle levende wezens tot
brandstof dienen in het vuur van de liefde voor Kåñëa, Zijn
heilige namen en Zijn goddelijke woonoord. De Ganges heeft
eenheid met de Yamunä Rivier bereikt onder invloed van de
verschijning van Çré Caitanya Mahäprabhu aan haar oevers.
Mag het geheime liefdesspel van Rädhä en Kåñëa gecombineerd – de saìkértana-rasa – zegevieren!
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OVER EROTIEK – GEHEILIGD EN PROFAAN
Aangepast met Çré Caitanya’s Teachings, Hoofdstuk XIV
Het principe seksualiteit is een verkeerd begrepen symbool
van Realiteit. Het kan niet harder uit ons bewustzijn worden
verbannen dan bewustzijn zelf. De mannelijke en vrouwelijke
levensvormen zijn ook niet de enige en onderscheidende eigendommen van deze wereld. Hierachter bevindt zich eveneens Realiteit. De ziel heeft een lichaam, dat wordt gesymboliseerd door de vrouwelijke gedaante, die absoluut vrij is van
iedere ongezonde materiële associatie.
Het afgrijzen, dat de asceet tegen de vrouwelijke gedaante
koestert, voorkomt een onbevooroordeelde beschouwing van
de vrouwelijke sekse, die een noodzakelijke factor is voor ons
begrip van amoureuze liefde. Deze amoureuze liefde vormt
het grootste onderwerp in de poëzie van mensen en is de
sterkste drijfveer achter alle menselijke activiteiten. De voosheid ervan wordt niet vastgesteld door de weigering het te
erkennen als onderdeel van onze natuur. Het zou veel meer
ter zake doen door te trachten in te zien, wat het werkelijk is.
Çrémad-Bhägavatam is het enige boek, dat deze kardinale
vraag beantwoordt.
De verering van Çré Rädhä-Kåñëa wordt door sommige moderne denkers als gevaarlijk gezien en zelfs immoreel. Ze beperken zich kennelijk tot het erotische element alleen, dat het
belangrijkste aspect is van de hoogste verering van Çré RädhäKåñëa.
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Çré Caitanya Mahäprabhu leert ons, dat het ieders plicht is
om eer te betuigen aan spirituele liefde, die de hoogste dienst
van de Goddelijke Persoon kenmerkt. Dit vormt het centrale
onderwerp van Çrémad-Bhägavatam, die handelt over de
transcendente dienstverlening aan de Absolute Persoon.
Spirituele erotiek is de hoogste dienstverlening aan de
Godheid in Zijn meest complete manifestatie. De ware Natuur van de Goddelijke Persoonlijkheid kan nooit volkomen
worden begrepen door degenen, die de vooraanstaande excellentie van Zijn dienstverlening in de vorm van amoureuze
liefde niet kunnen appreciëren.
Het idee van persoonlijkheid, dat aan ons in deze wereld
beschikbaar is, wijst noodzakelijkerwijs op het grof menselijke
lichaam gecombineerd met een door conventies geconditioneerde menselijke mentaliteit. Deze twee elementen vormen
de onherroepelijke inhoud van het begrip. De functies van
een dergelijke persoonlijkheid hebben alleen betekenis, indien ze in de behoeften van lichaam en verstand voorzien.
De mens is voor het bevredigen van de behoeften van zijn
lichaam en geest met entiteiten van deze wereld verbonden in
vijf typen relatie. Deze vijf typen zijn voor alle mogelijke
vormen van een dergelijke relatie uitputtelijk. Iemand kan in
een onpartijdige relatie met andere mensen staan, maar van
de emotionele vormen van relatie kan worden gezegd, dat ze
beginnen met die van dienaar tot meester. Deze wordt gekenmerkt door het gevoel van afstandelijk respect voor de
meester. De relatie van vriendschap is meer naderbij dan die
van dienstbaarheid. Ouderschap is nog intiemer. Gezelschap,
zoals dat van de echtgenote met haar echtgenoot en de maîxxxiii
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tresse met haar minnaar, is de meest intieme en omvangrijke
vorm van relatie, die met een andere entiteit mogelijk is. Deze
reeks relaties wordt gecompleteerd door de wederzijdse relaties van meester tot dienaar, vriend tot vriend, kind tot ouders, echtgenoot tot echtgenote en minnaar tot minnares.
Er is geen reden om niet aan te nemen, dat de vijf vormen
van relatie ook onafscheidelijke attributen zijn in de persoonlijkheid van het Absolute Wezen. Maar deze zijn echter vrij
van de ketenen van het grofmateriële lichaam en de materialistische mentaliteit. De gezelschapsrelatie, zoals dat van de
echtgenote en de maîtresse van deze wereld, is van zichzelf
niet bekwaam om de toon aan te geven in andere relaties.
Aards gezelschap wordt gedwongen zich terug te trekken,
althans uiterlijk, tot de strikte privésfeer en de persoonlijke
kant van aangelegenheden in deze wereld. Het expliciet beïnvloeden van andere activiteiten wordt niet toegejuichd. Deze
relatie kan alleen openlijk optreden binnen de begrenzing van
een uiterst private sfeer.
De gezelschapsrelatie wordt niettemin gezien als schenker
van de grootste charme van het leven in een wereld, waar het
zonder deze relatie niet waard zou zijn te existeren. Iedereen
in deze wereld wordt echter gedwongen om de werking van
dit toegegeven diepste principe van zijn individuele natuur
min of meer terug te dringen vanwege de tegenwerking van
een onaangename omgeving in de vorm van gebrekkige organen, waarmee het moet worden uitgeoefend. Maar dit doet
niets af aan het principe zelf, dat de drijvende kracht van het
leven is. Het opereert niet minder overheersend maar wel met
minder gewicht aan verantwoordelijkheid, doordat het onderxxxiv
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gronds wordt gedreven door de blinde oppositie van een onsympathieke omgeving en grofmateriele zintuigorganen.
Moeten we ons in deze meest vitale en belangrijke aangelegenheid van het leven opzettelijk het voordeel van de leiding
van een goed overwogen opvatting ontzeggen? Alle grote
religies vermijden en verbieden angstvallig ieder onderzoek
naar dit belangrijke onderwerp. De verering van Çré RädhäKåñëa vormt op deze regel de enige uitzondering.
De verering van Çré Rädhä-Kåñëa is het onderwerp geweest
van veel gemakkelijk te vermijden misvattingen gekweekt
door volstrekte onwetendheid en comfortabele vooroordelen.
De persoonlijkheid van Çré Kåñëa, de Eeuwig Goddelijke
Minnaar van Çré Rädhikä, is de eerste spirituele man van het
Gebied van Vraja, het Eeuwige Woonoord van het Goddelijk
Paar, zoals geschetst in Çrémad-Bhägavatam. Dit wordt gezien
als een onwaardig begrip van de Absolute Persoonlijkheid en
zelfs als een overlevingsmechanisme en als een historische
mythe van een nationale held in tijden van seksuele promiscuïteit en primitieve barbarij.
Men vermaakt zich met vijandigheid jegens de Goddelijkheid van Çré Kåñëa op basis van het idee, dat moraal de kern
en het alomtegenwoordige principe van religie dient te zijn.
We mogen echter niet vergeten, dat de geadverteerde moraal
op zijn best slechts een regulerend en restrictief principe is.
We zijn zo hecht getrouwd met de onontbeerlijke aard van
deze morele regulering, dat het de verbeeldingskracht niet
veel moeite kost om toe te geven, dat morele interventie ongehoord en schadelijk zou zijn, behalve voor de feitelijk defecte aard van ons huidige milieu en onze huidige zintuigorxxxv
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ganen. Het zou niet rationeel zijn om af te zien van morele
regulering, zolang we gedwongen zijn in onze huidige defecte
conditie te blijven. Maar er moet zeker een platform zijn, dat
vrij is van alle gebreken en dat de natuurlijke en eeuwige atmosfeer vormt voor de activiteiten van onze onverdorven
spirituele natuur. Het vlak van Goddelijkheid is superieur aan
dat van ons geconditioneerde bewustzijn. In de spirituele wereld bestaat geen behoefte aan enige vorm van restrictieve
moraal en daar is de ziel niet onderhevig aan de beperkende
operatie van zijn huidige materiële en mentale zintuigen.
Het morele principe vooronderstelt het bestaan van een
sterke en spontane tendens naar het kwaad, dat in de menselijke aard is aangelegd. Het goede in deze wereld bevindt zich
in een staat van permanent conflict met overheersend kwaad.
Morele regulering wordt zodoende de onontbeerlijke en permanente externe expressievorm van een onderdrukt leven in
goedheid.
Bij nadere analyse echter komen we erachter, dat het morele oordeel alleen zijn positie kan innemen op een afgezwakte
vorm van het kwaad, dat het ogenschijnlijk tracht uit te bannen. Het morele oordeel bevordert geen aanvaarding van het
substantiële goede. Datgene, dat het morele oordeel prefereert goedheid te noemen, is slechts een relatief en vermeend
kleiner kwaad. Het substantieel goede is altijd een open kwestie gebleven en zal dat altijd blijven, indien we ons erbij neerleggen, dat we uiteindelijk worden geleid door een zuiver restrictief morele code. De moeilijkheid en ontoereikendheid
van de hierboven genoemde immorele code wordt in de praktijk klaarblijkelijk het meest gerealiseerd door ieder oprecht
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individu. De immorele code kan nooit goed zijn in zichzelf.
Empirische moraliteit als synthese is raadgever voor het opportunisme van de gevestigde orde met een sociaal leven, dat
radikaal dysfunctioneel opereert. Werpt het bestaan van positieve regulering geen hindernis op voor de beoefening van
ware goedheid? De goedheid, die produceerbaar is door zogenaamd morele regulering, is niet substantieel verschillend
van verdorvenheid.
Het is noodzakelijk om onze aandacht te richten op deze
positieve kwestie. Is de daad van het voortplanten van nageslacht goed of kwaad? Moet liefde worden vervloekt of toegejuichd? Kan een dubieus principe van blinde regulering het
antwoord bieden op deze ware problemen van het leven?
Romantiek is een hard feit van het leven. Het is waarschijnlijk het heersende mechanisme. Waarom zou het in staat moeten zijn om schade te berokkenen? Of dient het te worden
beheerst vanwege het ongeschikte karakter van onze huidige
organen en ons huidige milieu? Kan het beleid van onderdrukking van een zeer goed principe op de lange termijn gezond zijn? Zou het niet neerkomen op een verloochening
door na te denken over een geschikte oplossing? Zou het voor
het ontzien van deze criminele indolentie oprecht zijn of behulpzaam zijn om grappen te maken over degenen, die klinkende voorstellen voor de ware oplossing naar voren brengen?
Het is waar, dat de religies systematisch hebben vermeden
om over deze fundamentele kwestie positief na te denken. Ze
hebben alleen reguleringen voorgeschreven voor het huidige
kwaadaardige leven, dat ontstaat door de onsympathieke aard
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van het huidige milieu en het defecte karakter van lichaam en
geest. Indien dit de enige bepaling is, betreft het zelfs geen
negatieve hulp. De ziekte wordt weliswaar aangegeven, maar
er wordt geen poging gedaan deze te genezen. Ziekte kan
echter niet worden geheeld met een beleid, dat in principe
weigert na te denken over het herstel van gezonde activiteit.
De kwestie loopt vervolgens uit op de vraag, “Hoe kan het
ten volle natuurlijke aanwenden van deze romantische neiging
veilig worden gesteld?” Esthetica voorziet niet in een antwoord. Esthetica kan de waarlijk ongezonde kant van het
aardse principe, dat het enige onderwerp van haar onderzoek
vormt, niet over het hoofd zien of genezen. Het ethische antwoord, dat in zeker opzicht weliswaar meer hout snijdt, is in
overweging genomen en afgewezen.
De medische wetenschap, biologie en eugenetica beperken
zich tot de lichamelijke consequentie van het principe van
romantische liefde en de reactie ervan op het verstand. Hun
bereik is nog kleiner dan dat van de ethiek.
Het positieve antwoord op de hele kwestie wordt alleen
door Çrémad-Bhägavatam gegeven. Dit is aanvaard en uiteengezet door Çré Kåñëa Caitanya. Het antwoord, dat door de
leer van Çré Kåñëa Caitanya wordt verhelderd, kan door Zijn
eigen exemplarische levensloop niet worden misverstaan.
Iedereen, die de moeite heeft genomen om de gegevens
over de levensloop van Çré Kåñëa Caitanya te lezen, die door
Zijn metgezellen en hun geestelijke opvolgers zijn vastgelegd,
moet worden getroffen door de totale afwezigheid van het
erotische element in Zijn leven. Çré Kåñëa Caitanya heeft Zich
nooit met vrouwen opgehouden op basis van seksuele intimixxxviii
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teit. Zijn gedrag is een grote teleurstelling voor degenen, die
hadden verwacht een rijke oogst aan erotische activiteiten aan
te treffen, omdat Hij de hoogste leraar was van de amoureuze
dienstverlening aan de Godheid.
In onze huidige zondige staat heeft seks een connotatie met
zinnelijke onzuiverheid, omdat ons huidige zelf sensueel is
aangelegd. Het gevoel van onzuiverheid is werkelijk niets
anders dan de onverenigbaarheid van een materiële, beperkte, onbewuste substantie met de natuur van de menselijke ziel.
We bevinden ons niet op hetzelfde vlak als het object van
onze gedachten, maar we worden er op een uitermate onnatuurlijke manier mee opgezadeld. Deze hunkering is het gevoel van onzuiverheid of afschuw. Zolang we blijven doorgaan seks door de bril van verlangen te zien, kunnen we er
nooit op een andere manier over denken. Deze hunkering is
echter ook onderdeel van onze huidige verworven aard en
kan ons niet verlaten, tenzij we ons van deze secundaire aard
zelf kunnen ontdoen. Met de reformatie van onze aard ondergaat de relatie tot het principe seks ook een complete transformatie, die anders voor ons huidige begripsvermogen onbevattelijk zou zijn. De relatie tussen de vrouwelijke levensvorm
van de menselijke ziel en Çré Kåñëa is niet de relatie tussen de
materiële vrouwelijke vorm en de complementaire mannelijke
vorm. Het spel en vermaak van Çré Kåñëa met de spirituele
melkmeisjes van Vraja is niet het romantische spel tussen man
en vrouw van deze wereld. Het romantische Spel van Çré Kåñëa is geen bedenksel van het opgezouten brein van de sensuele levensgenieter. De vormen van liefde in deze wereld zouden geen bestaan hebben, indien het substantiële principe niet
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in Çré Kåñëa aanwezig zou zijn. Maar niemand ontkent het
bestaan en het belang van het principe van verliefdheid in
volmaakt gezonde vorm in het woonoord van de Absolute
Persoon.
Omdat we prefereren de vrouwelijke gedaante van de ziel
als materieel te zien, zijn we geschokt door hetgeen we
schaamteloze sensuele neigingen van transcendentalisten veronderstellen te zijn. Dit is onvermijdelijk, zolang we er
moedwillig voor kiezen om de foutieve gedachte te voeden,
dat de seks van onze eigen ervaring de ware entiteit is in
plaats van een geperverteerde reflectie, en zolang we ons inbeelden, dat we het probleem van seks hebben kunnen oplossen door onze zinnelijke activiteiten van het lichaam naar het
verstand te transporteren en door de excessen van de externe
seksuele daad als onzuiver te vervloeken, zonder dat het is
gebaseerd op een consistent principe. Een dergelijke verhaspelde filosofie heeft niet beknot en zal nooit iemand overtuigen van de ware aard en het ware doel van de seksuele daad.
Dit is het geval, omdat de seksuele daad in deze zondige wereld de eeuwige medespeler is van de hoogste functie van de
geest, die met al onze empirische pogingen nooit kan worden
geminimaliseerd of worden afgeschaft. Alleen het juiste begrip ervan kan ons redden van de verschrikkelijke consequenties van onze huidige suïcidaal seksuele uitspattingen.
De Persoonlijkheid van Çré Caitanya Mahäprabhu is identiek aan en toch verschillend van Çré Kåñëa. De Activiteiten
van Çré Caitanya Mahäprabhu zijn daarom ook identiek aan
en toch verschillend van het Amoureuze Spel van Çré Kåñëa.
De Activiteiten van Çré Caitanya Mahäprabhu verschijnen in
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een vorm, die door de geconditioneerde ziel kan worden ontvangen zonder dat de kans bestaat, dat hij er met zijn geconditioneerde oordeel een rommeltje van maakt.
De perfecte zang van de Naam van Kåñëa is aan alle zielen
beschikbaar en is identiek aan de amoureuze dienstverlening
van de spirituele melkmeisjes van Vraja. Dit is de complete
strekking van de lessen van Çré Caitanya Mahäprabhu. Omgekeerd bevinden degenen, die het gezamenlijk chanten van de
naam van Kåñëa niet uitvoeren op de manier, die vrij is van
overtreding, zich niet in een positie om de natuur van Goddelijke verliefdheid te realiseren. Degenen, die dergelijke realisatie ontberen, blijven onderhevig aan de abjecte slavernij van
aardse lust.
Çré Rädhikä wordt in Çrémad-Bhägavatam niet expliciet genoemd. Echter in de beschrijving van de Amoureuze Rondedans, de rasa-lélä, verlaat Çré Kåñëa de kring van dansende
melkmeisjes in het gezelschap van een vrouw, die meer wordt
begunstigd dan de rest. De melkmeisjes, die midden in het
dansfeest plotseling werden achtergelaten, prezen de ware
devotie van de niet nader genoemde vrouw, die Çré Kåñëa
zover kon brengen, dat Hij Haar particuliere gezelschap prefereerde boven de gecombineerde attractie van alle anderen.
Hoewel Çrémad-Bhägavatam het bovengenoemde incident
vermeldt, wordt het onderwerp in dat geschrift echter niet
verder uitgewerkt. Dit is uitgelegd geworden door de Gosvämé’s van Våndävana, de apostelen van Çré Caitanya Mahäprabhu, als een opzettelijk besluit van Çré Çukadeva, de
verteller van Çrémad-Bhägavatam, waarmee hij de openbaring
van de “verborgen zaken” van de geschriften aan zijn uiteenxli
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lopende toehoorders wilde vermijden. De “verborgen zaken”
kunnen alleen worden gekend door de bijzondere zegen van
Çré Kåñëa en niet anders. Ze dienen niet aan iedereen zonder
onderscheid te worden verkondigd.
De uiteenzetting van de Gosvämé’s is niet in tegenstelling
tot de openlijke behandeling van hetzelfde onderwerp door
Çré Jayadeva Gosvämé en andere schrijvers. Ondanks de beschikking over Çré Géta-govinda en aanverwante werken, blijft
het onderwerp van de relatie van Çré Rädhikä met Çré Kåñëa
in een ondoordringbaar mysterie gehuld. Geen taal kan aan
de leek iets anders overbrengen dan een misleidend idee over
de aard van het onderwerp, waarover Çré Çukadeva discreet
bleef zwijgen. Dit resultaat wordt met onmiskenbaar plezier
toegejuichd door Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé, de auteur van Çré Caitanya-caritämåta. Kaviräja Gosvämé observeert met stelligheid, dat geen enkel plezier het plezier van de
verteller van het verborgen onderwerp kan overtreffen, wanneer hij zich realiseert, dat ongekwalificeerde personen geheel
en automatisch van alle kennis van het onderwerp worden
uitgesloten.
De aarzeling van Çré Çukadeva om de geheimen van de Veda’s vrij te geven is goed gefundeerd. De houding van Çré Jayadeva Gosvämé, die zonder reserves spreekt, is evenzeer in
orde, indien we ons indenken, dat dit boek totaal niet kan
worden begrepen door degenen, die het ontbreekt aan de
hoogste spirituele cultuur.
Bepaalde gedachteloze schrijvers hebben zelfs naar de auteur van Çré Géta-govinda met modder gegooid, maar zij zijn
uitzonderingen. Over het algemeen hebben schrijvers alle
xlii
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referentie naar het onderwerp wijselijk vermeden met als redelijk oprechte reden, dat ze er niet in zijn geslaagd te begrijpen, hoe een boek met een uiterst obsceen uiterlijk kon worden gekoesterd door alle grote toegewijden van het land, van
wie het gedrag universeel wordt toegegeven te zijn bevrijd van
iedere smet van onbetamelijkheid. Deze paradox heeft met
betrekking tot de behandeling van dit ondoorgrondelijke onderwerp op de meer verstandige sectie van schrijvers altijd
een heilzaam beteugelende invloed uitgeoefend.
Çré Rädhikä is realiseerbaar als het Contra-Geheel van de
Absolute Persoon. Zij vormt de Overheerste Functie van het
Absolute Geheel. Met betrekking tot Çré Rädhikä vormt Çré
Kåñëa de Overheersende Functie. Het concept van mannelijk
en vrouwelijk wijst op het principe van persoonlijkheid. Aangezien beide Persoonlijkheden ten volle goddelijk zijn, hoeft
er geen grofheid of ontoereikendheid van het overeenkomstige aardse begrip in het onderwerp te worden geïmporteerd.
Maar het is hoogst noodzakelijk – onder voorbehoud van de
onbevattelijkheid in onze huidige begripsvorming – om de
absoluut logische geldigheid van het idee te erkennen, dat het
Goddelijk Paar beschikt over een mannelijke en een vrouwelijke spirituele gedaante.
De individuele zielen verlenen als samenstellende delen
van Çré Rädhikä diensten aan Çré Kåñëa. Zodra ze vergeten,
dat ze een onderdeel van Çré Rädhikä zijn, vergeten ze de aard
van hun eigen zelf en gaan ze zich bezighouden met de abnormale activiteiten van het aardse vlak. De relatie tussen de
ene individuele ziel en de andere bestaat in de uitvoering van
hun toebedeelde dienstverlening aan Çré Kåñëa uit het gexliii
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hoorzamen van elkaar als onderdeel van Çré Rädhikä. Om een
wereldse analogie te gebruiken, alle individuele zielen zijn
spirituele vrouwen in een ondergeschikte positie aan Çré Rädhikä, waarbij ze Haar dienstverlening aan Çré Kåñëa met elkaar delen vanwege hun natuur van samenstellende onderdelen van Haar. Het streven van individuele zielen bestaat uit
het leren gehoorzamen aan Çré Rädhikä. Alleen door Çré
Rädhikä te gehoorzamen kunnen ze Çré Kåñëa dienen.
Çré Kåñëa is het enige object van alle verering. Alleen Çré
Kåñëa is de ontvanger van alle dienstverlening. Geen individuele ziel kan uit eigen naam de ontvanger van dienstverlening zijn of uit naam van enig andere individuele ziel. Dit
wijst op het ware belang van de schriftuurlijke sommatie om
af te zien van seksuele activiteit en om het gezelschap van
sensuele personen te vermijden teneinde zich op het spirituele
platform voor de dienst aan Çré Kåñëa te kwalificeren. Geen
enkel idee van de positieve natuur van de functie op het hogere platform, dat correspondeert met de seksuele activiteit van
deze wereld, kan worden overgebracht op degenen, die niet
volkomen vrij zijn van de ziekte van het aardse seksuele verlangen. Het is om deze reden raadzaam om af te zien van alle
empirische studie van beschrijvingen over de amoureuze activiteiten van de goddelijkheid, totdat men werkelijk is bevrijd
van iedere aardse hartstocht door middel van de voorbereidende dienstverlening aan Çré Kåñëa onder leiding van een
bonafide geestelijk leermeester.

xliv

SÄMODA-DÄMODARAÙ – DÄMODARA IN VERRUKKING
VERS 1
meghair meduram ambaraà vana-bhuvaù çyämäs tamäla-drumair
naktaà bhérur ayaà tvam eva tad imaà rädhe gåhaà präpaya
itthaà nanda-nideçataç calitayoù praty-adhva-kuïja-drumaà
rädhä-mädhavayor jayanti yamunäküle rahaù-kelayaù

“O Rädhä! Dreigende wolken verzwelgen de hemel. Zwarte
tamäla-bomen leggen het bos in de duisternis. Dämodara is
van nature timide en kan ’s nachts niet alleen zijn dus neem
Hem met Jou mee naar huis.” Çré Rädhä sloeg acht op de
woorden van Haar vriendin en was opgewonden van intens
plezier, terwijl Ze over het bospad naar de loofhut van wensbomen liep. Ze bereikte de oever van de Yamunä en op een
geheime plek initieerde Ze Haar liefdesspel. Triomf aan het
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confidentiële spel van Rädhä-Mädhava. Mag de lieftalligheid
ervan in het hart van de toegewijden tot leven komen.

Commentaar
In dit epische gedicht, Çré Géta-govinda, schildert Çré Jayadeva
Gosvämé een levendig beeld van de romantische intermezzo’s
van Çré Rädhä-Mädhava in geïsoleerde liefdespriëlen, die getuigen van Hun exclusieve devotie voor elkaar. Door Hun
amoureuze spel te beschrijven stelt de dichter Hun suprematie en de super-uitmuntendheid van Hun liefde vast.
In deze heilzame aanroeping schetst Çré Jayadeva eerst een
scène van het Goddelijk Paar, dat een nikuïja binnengaat, die
verscholen ligt in de dichte duisternis van tamäla-bomen. Hij
beschrijft hoe Rädhä, de grootste geliefde van Çré Kåñëa, acht
slaat op de woorden van Haar intieme vriendin en Kåñëa naar
een boshut leidt, waar Ze met Hem in een vrolijk liefdesspel
verwikkeld raakt. Aangezien dit grote gedicht de lieflijkheid
van het spel van Çré Rädhä-Mädhava vastlegt, is het voor
iedereen gunstig en heilzaam.
Rädhä-mädhavayor jayanté – “Mag het amoureuze spel van
Çré Rädhä-Mädhava – supreem en confidentieel – zegevieren.”
Over het algemeen verwijst de naam Mädhava naar Lakñmépaté, de Godheid van Vaikuëöha en echtgenoot van de Geluksgodin. Hier echter wijst Mädhava op Svayam Bhagavän
Çré Kåñëa, die vermaard is vanwege Zijn overstelpende liefde
voor Çré Rädhä. Dit wordt onderbouwd door ÇrémadBhägavatam, waarin Çré Suta Gosvämé Kåñëa definieert als de
oorspronkelijke Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en bron
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van alle goddelijke incarnaties. De hoogste positie van Çré
Rädhä wordt beschreven in Båhad-gautaméya-tantra.
devé kåñëa-mayé proktä
rädhikä para-devatä
sarva-lakñmé-mayé sarva
käntiù sammohiné parä
Çrématé Rädhikä is de meest stralende en mooiste van allemaal
en is de standplaats van het speelse vermaak van Çré Kåñëa.
Omdat Ze Çré Kåñëa overal ziet, van binnen en van buiten,
wordt Ze kåñëa-mayé genoemd. Ze is de beste van alle vererenswaardige godheden; van alle geluksgodinnen is Zij de
hoogste Lakñmé, die Kåñëa’s verlangens constant vervult, en Ze
is het hart van alle bestaan. Ze is parä, superieur aan iedereen,
want Ze boeit zelfs het hart van Çré Kåñëa.

In navolging van de literaire traditie vangt de auteur aan door
Çré Rädhä-Mädhava nederig te verzoeken Hun genade te
schenken, opdat dit gedicht zonder obstakels kan worden voltooid.
Het woord jaya wijst op de eminentie van dit spel en vermaak en daarom is het voor alle toegewijden gepast om het
met groot respect te eerbiedigen. Het spel is het resultaat van
de activiteit van het innerlijke vermogen van Bhagavän, Zijn
svarüpa-çakti. “Opdat het mag triomferen!” Als men vraagt,
“Welk spel moet zegevieren?” is het antwoord, yamunä-küle –
“Mag het tijdverdrijf in de kuïjas aan de oevers van de Yamunä Rivier zegevieren.” Deze regel wijst erop, dat het spel
en vermaak aan de oevers van de Yamunä succes heeft, omdat daar de koele zachte bries de vermoeidheid van het amoureuze spel kan verdrijven.
3
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Nanda-nideçataù – het woord nanda betekent ‘iemand die
iedereen geluk brengt’. Het alternatief is, dat de hele zin begrepen kan worden in de betekenis van nandaç cäsau nideçaç
ceti – “in opdracht van Nanda Mahäräja, de vader van Çré Kåñëa...” of “volgens de instructie van iemand, die eeuwigdurend
in änanda is ondergedompeld, Nanda-nandana Çré Kåñëa...” In
het perspectief van rasa zijn deze beide interpretaties echter
technisch inconsistent, omdat er een defecte smaak zou ontstaan, indien Nanda Mahäräja opdracht zou geven aan Çrématé
Rädhäräëé om met Kåñëa in een kuïja plezier te maken of
indien Kåñëa Zelf de opdracht zou geven. Daarom is de meest
geschikte interpretaite, “Nadat Kåñëa’s grootste geliefde,
Rädhä, de woorden van Haar vriendin had gehoord...” Rädhikä eerbiedigde de woorden van Haar vriendin, ging op pad
en nam Çyäma met Zich mee. De sakhé zei, “O Rädhä, Mädhava is beschroomd, want Hij heeft Jou gisterennacht afgewezen om een ander meisje te zien. Het is logisch, dat Hij bang
voor Jou is, nadat Hij Jou heeft afgewezen. Je had gelijk, toen
Je Hem honend bahu-näyikä-vallabha, de minnaar van vele
heldinnen, noemde. Maar laat die Dämodara Jou nu met Zijn
gebroken hart tenslotte ontmoeten.”
De zinsnede gåhaà präpaya betekent ‘neem Hem mee naar
huis’. “O Rädhä, neem Mädhava met Jou mee en ga deze liefdeskamer (keli-sadana) binnen, want deze plek is heel geschikt voor Jou. Laat Hem de kuïja-gåha, het liefdesprieel,
binnengaan en verenig Je daar met Hem (gåhastha) en laat
Hij Jou als Zijn meesteres (gåhiëé) aanvaarden.” De algemene
betekenis van het woord gåha is ‘thuis’, maar hier wijst het op
gåhiëé, ‘de meesteres die daar woont’. Präpaya is afgeleid van
4
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de werkwoordstam äp (in bezit nemen of ontmoeten) met het
voorvoegsel pra (op de meest excellente wijze). Het woord
eva legt er de nadruk op, dat ‘alleen Jij gekwalificeerd bent
Zijn vrouw te zijn’. Als iemand te berde brengt, dat eigenlijk
Rukmiëé Zijn vrouw is, omdat alle inwoners van Kuëòina
Nagara hun huwelijk hebben ingezegend, wordt hier het antwoord gegeven. Op dezelfde manier zegent Rädhä’s sakhé
Haar, “O Rädhä, word Mädhava’s metgezellin! Die plek is
geen thuis (gåha) zonder meesteres (gåhiëé).”
Çré Rädhikä zegt tegen Haar sakhé, “Hoe kan Ik op deze
heldere maanverlichte nacht tegenover alle anderen er alleen
met Mädhava vandoor gaan?” In antwoord hierop heeft de
dichter een gunstig moment uitgekozen en Haar sakhé antwoordt overeenkomstig, “O Rädhä! Tot ons grote genoegen is
de lucht nu helemaal dichtgetrokken met wolken, die de manestralen tegenhouden. Het lijkt wel, alsof de wolken dat met
opzet hebben gedaan, omdat ze weten, dat Mädhava ernaar
verlangt Zijn liefste te zien.”
Ze moedigt Rädhä aan en vervolgt, “Kijk! Donkere wolken
houden de lichtgekleurede maan in een liefdevolle omhelzing
en stimuleren (uddépana) de stemming voor Dämodara. Als
Çyäma het voorbeeld van de wolken ziet, wordt de donkergekleurde Çyäma gretig om Zich met de goudgekleurde Rädhä
te verenigen.”
De sakhé van Çré Rädhikä stelt voor, “Het is nacht en het
bos is donker onder het bladerendak van tamäla-bomen. Er
heeft zich overal een ondoordringbare duisternis verspreid,
dus wie kan Jou zien? Aarzel nu geen seconde meer.”
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In dit openingsvers informeert de grote dichter ons, dat de
vooraanstaande rasa van dit gedicht, namellijk çåëgära of
amoureuze liefde, is – de koning der zoete smaken. De duisternis van de nacht, de betrokken lucht en het dichte gebladerte van het bos verfraaid door tamäla-bomen zijn allemaal
uddépana-vibhäva, stimulansen van gemoedsgesteldheden.
Çrématé Rädhä is älambana-vibhäva, de persoon die liefde
(rati) proeft. De sthäyé-bhäva of permanente emotie is madhura-rati, hoog ontwikkelde amoureuze liefde. Tot de vyabhicäré-bhävas of kortstondige emoties behoren harña (jubelstemming), ävega (agitatie) en autsukya (hevig verlangen). De
anubhäva, een extern symptoom, dat de gevoelens in het hart
onthult, is bhérutva, verlegenheid. Hier is Çré Rädhä eerst beschreven geworden, omdat in çåëgära-rasa of amoureus spel
de heldin de meest vooraanstaande is.
Op dit geschikte moment in het spel luistert en kijkt de
sakhé van Çré Rädhä om zich heen om er zeker van te zijn, dat
het veilig is om te gaan. Dan zegt ze, “Loop het bos in, terwijl
de maan bedekt is.” Çré Çukadeva heeft in ÇrémadBhägavatam (10.30.42) gezegd, “tamaù praviñtam älakñya – bij
het zien van een donkere plek...”
Volgens de literaire conventie zijn er twee soorten poëtische composities, sädhäraëa-kävya en mahä-kävya, het gewone gedicht en het epische meesterwerk. Er zijn verscheidene
criteria, waarover een compositie moet beschikken om te
worden gekwalificeerd als mahä-kävya: acht of meer korte
sargas, canto’s of hoofdstukken, die zijn geschreven in een
metrum, dat geschikt is voor het bepaalde onderwerp, die
beschrijvingen van uiteenlopende seizoenen en landschappen
6

_____________________________________________________________________________________

bevatten en die alle rasas of emoties presenteren. Het maìgaläcaraëa vers van een mahä-kävya toont drie componenten –
zegeningen (äçérväda), eerbetuigingen (namaskära) en een
omschrijving van de inhoud (vastu-nirdeça). In het huidige
vers wordt jayanti gelezen in de zin van namaskära, eerbiedige
eerbetuigingen. Deze soort interpretatie wordt gesteund door
de tekst Kävya-prakäça. Het onderwerp, namelijk het liefdesspel van Çré Rädhä-Mädhava, treedt op in de capaciteit van
zowel vastu-nirdeça als äçérväda. Hieraan zien we, dat deze
compositie zich voegt naar de definitie van een mahä-kävya.
Simpel gezegd, Kävyädarça definieert een compositie gepresenteerd in het formaat sarga als een mahä-kävya.
rädhä-kåñëa aiche sadä eka-i svarüpa
lélä-rasa äsvädite dhare dui rüpa
Çré Rädhä en Kåñëa zijn eeuwigdurend één identiteit en desondanks hebben Ze twee gedaanten aangenomen om liefdesuitwisselingen te proeven.

Dit vers uit Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 5.98) is een indicatie voor de onversneden aard van de relatie van Çré RädhäKåñëa. Ook in de Åk Pariçiñöa wordt gezegd, rädhayä mädhavo devo mädhavenaiva çré-rädhikä – “De hoogste glorie van
Mädhava straalt uit, wanneer Hij met Rädhä is en de schittering van Çré Rädhikä wordt versterkt, wanneer Ze met Mädhava is.” Op dezelfde manier wijst Çré Jayadeva Gosvämé in
zijn openingsvers op de onafscheidelijke natuur van de eeuwige relatie van het Goddelijk Paar door de tweeledige samentrekking rädhä-mädhava te gebruiken.
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De eerste helft van dit vers is geornamenteerd met samuccaya-alaìkära (een spreekvorm, waarin twee of meer onafhankelijke objecten, die ideëel zijn verbonden met een algemene actie, worden samengevoegd) en de tweede helft door
äçéù-alaìkära (een spreekvorm die zegeningen schenkt). Het
gevolg is, dat er saàsåñöi aanwezig is, de combinatie van twee
verschillende spreekvormen in één zin). De held is anukülanäyaka, de bereidwillige minnaar, en de heldin is svädhénabhartåkä-näyikä, een dominant meisje, die haar minnaar
overheerst. De eerste helft van het vers is een voorbeeld van
abhiläña-lakñaëa vipralambha-çåëgära, amoureuze gevoelens
in afzondering gekenmerkt door intense hunkering. De chanda (poëtisch metrum) is särdüla-vikréòita.
VERS 2
väg-devatä-carita-citrita-citta-sadmä
padmävaté-caraëa-cäraëa-cakravarté
çré-väsudeva-rati-keli-kathä-sametam
etaà karoti jayadeva-kaviù prabandham
Het hart van de grote poeet, Çré Jayadeva Gosvämé, is een
tempel, die prachtig is versierd met schilderijen van de activiteiten van Çré Kåñëa, de heersende godheid van spraak. De
auteur, wiens hart altijd danst met de wens om de lotusvoeten
van Çré Rädhä te dienen, heeft deze Géta-govinda volgezet
met beschrijvingen van de rati-keli van Çré Kåñëa, Zijn confidentiële erotische tijdverdrijf in de boshutten, waarmee hij
een geweldige impuls geeft aan de stralende romantische
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bhakti-rasa in toegewijden, die zijn verzonken in transcendente emoties.

Commentaar
Het hart van Çré Jayadeva is in euforie ondergedompeld geraakt, nadat hij een tijdelijk visioen kreeg van het spel van Çré
Rädhä-Mädhava, zoals aangegeven door één regel van het
voorgaande vers. De keizer der dichters, de mededogende Çré
Jayadeva, begunstigt de toegewijden door zijn eigen literaire
competentie in dit vers, dat begint met väg-devatä, rechtstreeks tot uitdrukking te brengen.
Jayadevaù – jaya betekent ‘de hoogste excellentie’; deva betekent dyotayati, prakäçayati, of ‘hij verlicht’. De intentie is,
dat Çré Jayadeva door zijn eigen devotie de super-excellentie
van het spel van Çré Kåñëa verlicht. Tegelijkertijd trekt deze
literaire compositie (prabandha) getiteld Çré Géta-govinda het
hart van de toehoorders op de meest uitmuntende manier
(pra) aan. Het doet Kåñëa’s spel in het hart van de toegewijden op de meest uitmuntende manier ontwaken, waardoor ze
worden bevrijd van de gebondenheid (bandha) aan het materiële bestaan.
Men kan zich afvragen, waar de competentie van deze literatuur vandaan komt om het hart van zijn toehoorders aan te
trekken. Het antwoord is, çré-väsudeva-rati-keli-kathäsametam. Hier verwijst het woord çré naar Rädhä en väsudeva
verwijst naar de meester en inwonende ziel van het universum, Bhagavän Çré Kåñëa, die is neergedaald in de gedaante
van de zoon van Vasudeva. Hun amoureuze liefdesspel (ratikeli) wordt beschreven. Hij die op briljante wijze de Vasu
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dynastie verlicht, namelijk Çré Nanda Mahäräja, de beste der
Vasu’s, wordt Vasudeva genoemd. Het gevolg is, dat de zoon
van die Çré Nandajé wordt genoemd Vasudeva Çré Kåñëa. Omdat Çré Jayadeva het liefdesspel van Çré Rädhä-Kåñëa uitgebreid beschrijft, heeft zijn compositie de kracht om ieders hart
aan te trekken. De etymologie (herkomst) van deze regel is
çréç ca väsudevaç ca çré-väsudevau tayo rati-keli-kathaù täbhiù
sametam.
De volgende vraag is, “Hoe is deze vertelling tot stand gekomen?” Çré Jayadeva antwoordt, dat Çré Kåñëa de presiderende godheid van artistiek spraakgebruik is. Hij is de redenaar, die altijd in het diepst van het hart van Çré Jayadeva
aanwezig is en hem inspiratie geeft om te schrijven. Als adhiñöhätå-devatä van de zintuigen van de dichter geeft Çré Kåñëa
ze dat vermogen. Daarom beschrijft Çré Jayadeva zijn vererenswaardige godheid als väg-devatä, de presiderende godheid
van de spraak, om te bevestigen, dat Çré Kåñëa dit gedicht
persoonlijk componeert.
Al het spel is als een collectie schilderijen samengebracht
en bekleedt de wanden van het hart van Çré Jayadeva. Een
kunstenaar heeft eerst een innerlijke visie, die op een doek
wordt overgezet en een schilderij wordt. Zo is ook dit beeld
van liefdevol spel en vermaak geschilderd door de penseel van
Çré Jayadeva. Het geheiligde paleis van zijn hart is verbazingwekkend: de legendarische rijkdom aan fascinerende poëzie is
de schat van het paleis en de exquisiete schilderijen van de
intieme ontmoetingen van Çré Rädhä-Mädhava vormen de
aankleding. De dichter heeft alle aanspraken op het auteur-
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schap van deze vertelling verzaakt, omdat zijn spraak en geest
in Mädhava zijn verzonken.
Hoewel dit allemaal waar is, blijft toch de vraag openstaan,
waar de kracht vandaan is gekomen om dergelijk spel te
schetsen. In antwoord hierop geeft Çré Jayadeva toe, dat de
kracht van zijn zintuigen wordt geïnspireerd door Çré Rädhä.
En hoe is Zij in deze vermogens aanwezig? Çré Rädhä is Padmävaté. De etymologie van het woord padmävaté is padmaà
kare asti yasyäù – “Zij die een lotusbloem in haar hand
houdt,” namelijk Çré Rädhä. De keizer der barden, de meest
bedreven danser en ’s werelds beste acteur – Çré Jayadeva – is
constant gedreven om de artistieke dans van zijn lyrische expressies in dienst van Padmävaté Çré Rädhä aan te wenden.
Een ander vertrouwelijk mysterie is, dat Padmävaté ook de
naam van de vrouw van Çré Jayadeva is. De grote dichter looft
Rädhä en tegelijkertijd drukt hij gevoelens van dankbaarheid
uit aan zijn vrouw, Çré Padmävaté, die hoog verheven was in
de liefdevolle dienstverlening aan Çré Rädhä-Mädhava.
Het literaire instrument, waarmee het hart wordt vergeleken met een herenhuis, is een voorbeeld van rüpaka en anujïä-alaìkäras. Het metrum is vasanta-tilakä. We treffen ook
voorbeelden aan van oja-guëa, gauòéyä-réti, bhäraté-våtti en
sambhävitä-géti.
VERS 3
yadi hari-smaraëe sarasaà mano
yadi viläsa-kaläsu kutühalam
madhura-komala-känta-padävaléà
çåëu tadä jayadeva-sarasvatém
11
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Beste toehoorders, als de herinnering aan Çré Hari jullie hart
verrijkt met gevoelens van diepe liefde en als jullie benieuwd
zijn naar Zijn spitsvondigheid in de kunst van romantiek, mogen jullie dan in zegen worden ondergedompeld door het horen van Jayadeva’s vertellingen in deze honingzoete, tedere
en plezierige liederen.

Commentaar
De dichter verkondigt zonder omhaal zijn bekwaamheid om
dit epische gedicht te kunnen schrijven. Soms hebben minder
intelligente personen hierin geen vertrouwen. De kwalificaties, die vereist zijn om dit epische gedicht te kunnen bestuderen zijn hiermee tevens gedefinieerd.
Beste toegewijden, als jullie hart door genegenheid is geraakt door constant aan Çré Kåñëa te denken en jullie geest is
doordrenkt met nieuwsgierigheid naar Zijn verrukkelijke uitspattingen, zoals rasa-vihära, kuïja-viläsa 1 (Zijn pret in de
liefdespriëlen), Zijn inventiviteit in speelse avonturen en de
bekoring van Zijn bedriegelijke gedrag, moeten jullie in ieder
geval deze gesuikerde woorden van Jayadeva horen, de bard
van çåëgära-rasa.
Sommige toegewijden ontlenen transcendente zegen aan de
herinnering van Çré Hari op een algemene manier, terwijl anderen spirituele blijdschap ervaren door zich te richten op
Zijn romantische ondernemingen, zoals rasa-lélä. Welnu, welk

1

12

Redacteur – Het woord viläsa wijst op de kokette gebaren, die vrouwen
hanteren om een man aan te trekken, te beginnen met häva en bhäva. De
activiteiten van gepassioneerde liefde worden ook viläsa genoemd.
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type gedicht is dit? Het antwoord is, dat dit gedicht wordt
overheerst door de smaak van verliefdheid (çåëgära-rasa) en
dat het uitzonderlijk zoet is. De betekenis is simpel en direct
te begrijpen. Dit gedicht, dat bestaat uit een reeks aan elkaar
geregen lieftallige beschrijvingen, is immens aantrekkelijk,
omdat het doordrenkt is van de känti van Rädhä-Kåñëa, of de
luister, die Ze bij een romantische uitwisseling uitstralen. Deze betoverende compositie is uiterst dierbaar aan zuivere toegewijden, zoals een geliefde aan haar minnaar. Liefde drukt
zich van nature uit in een lied, dus Çré Géta-govinda heeft tegen wil en dank het formaat van een opera aangenomen en
dient met een melodieuze stem te worden gezongen.
De authoriteiten van welsprekendheid uit de Oudheid hebben de conclusie getrokken, dat mädhurya-guëa en komalatä,
de kwaliteiten lieftalligheid en tederheid, in twee soorten bestaan: çabdäçrita, dat is gerelateerd aan de individuele woorden, en arthäçrita, dat is gerelateerd aan de wonderlijke emotionele invloed van die woorden. In deze compositie zijn beide soorten duidelijk aanwezig.
Het huidige vers heeft abhidheya, prayojana en adhikäré
uiteengezet. Herinnering aan het amoureuze spel van Çré
Rädhä-Mädhava is abhideya; de methode om Çré RädhäMädhava te bereiken is pratipädya, het uiteengezette onderwerp; en de literatuur zelf is pratipädaka, datgene dat uiteenzet. Pratipädya en pratipädaka zijn verbonden in smäryasmäraka sambandha, de relatie tussen het herinnerbare en de
herinnering. Alleen Vaiñëava’s, wier hart door dit gedicht
wordt doordrenkt met extatische emoties bij het horen en

13

ÇRÉ GÉTA-GOVINDA
__________________________________________________________________________

reciteren van het liefdesspel van Çré Rädhä-Mädhava, zijn
adhikäré, gekwalificeerd.
Dit derde vers vertoont dépaka-alaìkära, päïcälé-réti, kaiçiké-våtti en druta-vilambita-chanda.
VERS 4
väcaù pallavayaty umäpatidharaù sandarbha-çuddhià giräà
jänéte jayadeva eva çaraëaù çläghyo durüha-drute
çåìgärottara-sat-prameya-racanair äcärya-govardhanaspardhé
ko ’pi na viçrutaù çruti-dharo dhoyé kavi-kñmäpatiù
De redenaarskunst van de illustere dichter Umäpatidhara is
verfraaid met alliteratie en andere stijlfiguren. De dichter
genaamd Çaraëa wordt toegejuichd voor zijn cryptische verzen. Niemand heeft ooit gehoord van een dichter, die de
smaak van aardse romantiek zo deskundig heeft kunnen
overbrengen als Govardhana. Kaviräja Dhoyé kon alles reciteren, nadat hij het één keer had gehoord. Als zelfs deze formidabele dichters niet meester waren over ieder aspect van de
dichterlijke expressievorm, hoe kan de poëzie van Jayadeva
dan wel overlopen van al die eigenschappen?

Commentaar
Çré Jayadeva heeft zich in alle nederigheid voorgesteld als de
keizer der barden, die de lotusvoeten van Padmävaté Çré Rädhäräëé beroemd maken. Hier is Çré Jayadeva in diezelfde ingetogen geest verzonken en weidt uit over de diepe betekenis en
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rijpheid van zijn eigen compositie, waarbij hij de prestaties
van andere dichters als werelds en onbeduidend aanmerkt.
Er bevonden zich zes beroemde geleerden in de koninklijke
raad van Mahäräja Lakñmaëa Sena:
1) De dichter Umäpatidhara was raadgever van Koning Lakñmaëa Sena. Hij wist zijn boodschap alleen te ontwikkelen door over details uit te weiden. Linguïstische en semantische bekoorlijkheden waren daardoor in zijn werk
afwezig. Hoewel zijn composities in vele takken en subtakken bloeiden, zijn ze nooit aanvaard geworden. Aangezien zijn poëzie niet bepaald hartverwarmend is, is deze
ondergebracht in de categorie beschrijvende literatuur.
2) De dichter Çaraëa was vermaard door zijn vermogen om
razendsnel geheimzinnige verzen te componeren. Hoewel
hij populair was, vertoonde zijn werk gebreken, zoals
güòhärthatva, het gebruik van uitdrukkingen, die zo cryptisch waren, dat ze niet meer konden worden begrepen.
Eigenschappen, zoals prasäda-guëa of helderheid van stijl,
waren ook in zijn werken afwezig.
3) Govardhanäcärya was de derde paëòita in de raad van
Lakñmaëa Sena. Zijn literair expressievermogen was
vlekkeloos. Çåëgära, amoureuze liefde, is het hoogste stadium in de achtereenvolgende ontwikkeling van rasa en
niemand kon zich met Äcärya Govardhana meten in het
beschrijven van de gewone held en heldin, de zetel van die
rasa. Hij was echter niet bij machte om de andere rasas te
beschrijven.

15
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4) De dichter Çrutidhara was beroemd vanwege zijn vermogen om iedere compositie in zijn geheugen te zetten, nadat
hij hem slechts één keer had gehoord.
5) Dhoyé Kavi, die doorgaans Kaviräja wordt genoemd, was
hoogst gekwalificeerd in zijn begrip van literatuur. Hij was
echter niet in staat om originele poëzie van zichzelf te
componeren.
6) De zesde dichter in de raad van Lakñmaëa Sena was Çré
Jayadeva. De perfectie van de taal wordt alleen bereikt in
de beschrijving van de naam, gedaante, kwaliteiten en het
spel van Bhagavän, zoals is bevestigd door Çré Närada, tad
väg-visargo janatägha viplavo (Çrémad-Bhägavatam
1.5.11). Deze methode van foutloze compositie was alleen
bekend aan Çré Jayadeva.
Hij drukt daarom zijn nederigheid alsvolgt uit, “Weet Jayadeva hoe hij perfecte poëzie moet componeren? Helemaal niet.
Umäpaté kan nauwgezette beschrijvingen maken; Çaraëa Kavi
is beroemd om het snel componeren van ondoorgrondelijke
verzen; Äcärya Govardhana kent geen gelijke; Dhoyé is de
koning der literatoren; en Çrutidhara heeft een perfect auditief geheugen; maar Jayadeva weet niets.”
De auteur van Rasa Maïjaré heeft alleen vijf dichters aan
het hof van Lakñmaëa Sena aanvaard. In plaats van het woord
çrutidharaù als de titel van een bepaalde dichter te beschouwen, heeft hij het gezien als een bijvoeglijk naamwoord voor
het kwalificeren van Dhoyé Kavi. In dit geval is de betekenis,
“Dhoyé Kavi kan ieder gedicht reciteren, nadat hij het slechts
één keer heeft gehoord.”
16
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De presiderende godin van de taal, Sarasvaté, bevestigt, dat
de taal perfecte zuiverheid verkrijgt, wanneer deze alle verschillende aspecten van Bhagavän celebreert. Omdat Çré Gétagovinda een beschrijving is van het spel van Bhagavän, is het
superieur aan alle andere poëtische composities. Dit poëtische
lied is alles tegelijk: elegant, vertrouwelijk, lieflijk en vol
auhentieke emotie.
Het huidige vers vertoont samuccaya-alaìkära en särdülavikréòita chanda.

De muziekstijl is mälava-gauòa-räga en het ritme is rüpakatäla.
VERS 5
pralaya-payodhi-jale dhåtavän asi vedam
vihita-vahitra-caritram akhedam
keçava dhåta-ména-çaréra jaya jagadéça hare (1)
O Jagadéçvara! O Hari! Vanuit Jouw eeuwig spirituele gebied
daal Je af naar deze tijdelijke wereld in de gedaante van een
vis en redt Je de Veda’s uit de oceaan van universele verwoesting, zoals een schip een drenkeling moeiteloos redt. O Bhag-
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avän, Je bent verschenen als Matsyävatära. Mag Je zegevieren.

Commentaar
De enige intentie, waarmee Çré Jayadeva schrijft, is het openbaren van de opperste lieftalligheid in het spel van Çré RädhäMädhava. Het kroonjuweel der helden, Çré Kåñëa, is de oorspronkelijke toevlucht van alle bestaan. Alle verzen van dit
lied beschrijven de avatäras van Çré Kåñëa, te beginnen met
Matsya. De añöapadé wordt gezongen in mälava-gauòa-räga en
rüpaka-täla. Mälava-gauòa-räga wordt aldus gekenmerkt,
nitambiné-cumbita-vaktra-padmaù
çuka-dyutiù kuëòalavän pramattaù
saìgéta-çäläà praviçan pradoñe
mälä-dharo mälava-räga-räjaù
“Mälava, de koning der rägas, komt het auditorium in een staat
van dronkenschap binnen, terwijl een welgevormde heldin zijn
lotusgezicht kust. Zijn lichaamskleur is zo groen als een papegaai en hij is gesierd met oorringen en draagt een bloemenkrans om zijn hals.”

Hier is het ritme geheten rüpaka-täla gebruikt. Het wordt
gekenmerkt door de combinatie van viräm en druta op het
eind.
Deze añöapadé bevat vier aanspreektitels van Çré Bhagavän.
De eerste is keçava. Er zijn verscheidene redenen, waarom
Bhagavän Keçava wordt genoemd. (1) De haar, die van Bhagavän afviel in Zijn incarnatie van Varäha, groeide en werd
kuça-gras, dat essentieel is voor de uitvoering van vedische
18
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offers. Zonder kuça-gras is het offer niet compleet. (2) Volgens Päëiné – keçädvo ‘nyatarasyama – is het woord keçava
afgeleid van het woord keça, dat in algemene zin ‘haar’ betekent, en dat eindigt met het achtervoegsel va. (3) Van de
twaalf vyüha expansies van Çré Bhagavän komt de keçavavyüha het eerst. (4) De auteur van Bhagavadguëa Darpaëa
zegt in het commentaar op Zijn naam, praçasta-snigdha-nélakuöila-kuntalaù – “De naam Keçava zegt ons, dat Bhagavän
wordt toegejuichd vanwege Zijn zachte, zwarte, krullende
haar.” (5) keçavaù: ko brahmä éçaç ca tävapi vayate praçastéti –
“De bestuurder en instructiegevende authoriteit van zowel ka
(Brahmä) als éça (Mahädeva Çiva) wordt Keçava genoemd.”
(6) keçän vayate – “Het kroonjuweel van degenen, die rasa
proeven, Çré Kåñëa, wordt Keçava genoemd, omdat Hij het
haar van de gopés decoreert.” (7) De vernietiger van de demoon Keçé wordt Keçava genoemd.
De tweede aanspreekvorm is dhåta-ména-çaréra – “Jij die de
gedaante van een vis heeft aangenomen.” Çré Bhagavän daalt
in verscheidene gedaanten af om de toegewijden te bevrijden
en de zondaren te vernietigen. Van Zijn ontelbaar vele incarnaties zijn tien de belangrijksten, te beginnen met Matsyävatära. In deze incarnatie heeft Çré Bhagavän de demoon Hayagréva vermoord, die de Veda’s had gestolen, en heeft ze zodoende teruggehaald. 2
2

In Çrémad-Bhägavatam wordt verteld over Matsyävatära, die Hayagréva
in een voorgaande kalpa had omgebracht. In een ander tijdperk is Çré
Bhagavän als Hayagréva met het hoofd van een paard gekomen; Hij
heeft toen de demoon Madhu omgebracht en de Veda’s in veiligheid gesteld.
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De derde aanspreektitel, Jagadéça, ‘Meester van het Universum’, wijst erop, dat Hij de bestuurder van de kosmos is en
van alle activiteiten van de natuur (prakåti). Hij reguleert
schepping, instandhouding en ontbinding van het universum
en bestuurt ieder detail van binnenuit in de gedaante van antaryämé, de Superziel. De naam Jagadéça wordt ook gebruikt
om Bhagaväns mededogen tot uitdrukking te brengen.
De betekenis van de vierde aanspreektitel, Hare, is harati
bhaktänäm kleçam. “Bhagavän daalt neer om Zijn toegewijden te verlichten van de eindeloze ellende van deze wereld.”
Kaviräja Jayadeva heeft met deze vier titels de hoogste eer
voor Çré Bhagavän getoond.
Jaya betekent, “He Prabhu, O Meester! Jij bent deskundig
in het ontdekken van Jouw eigen uitmuntendheid. Wees zo
goed Jouw grootheid te manifesteren.” De regel jaya jagadéça
hare wordt aan het eind van ieder vers gezongen. Het wordt
daarom de dhruva-pada, refrein, genoemd in overeenstemming met de conventie dhruvatväcca dhruvo jïeyaù.
Hier herhaalt de dichter de edele activiteiten van Matsyävatära. Tijdens de universele ontbinding heeft Hij moeiteloos de
Veda’s, Manu, de Zeven Wijzen en alle soorten zaden gered
door ze uit de uitgestrekte wateren naar boven te halen en in
een boot te leggen, die aan Zijn hoorn was bevestigd. In deze
incarnatie heeft Hij ook Satyavrata Muni beschermd. Mag
daarom Bhagavän Keçava zegevieren.
Dit vers toont ürdhvamägadhé-réti, upamä- en atiçayoktialaìkäras en véra-rasa. De sthäyé-bhäva is utsäha, heldhaftige
wilskracht. Matsyävatära wordt ook erkend als de presiderende godheid van vébhatsa-rasa (walging).
20
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VERS 6
kñitir ati-vipula-tare tiñöhati tava påñöhe
dharaëi-dharaëa-kiëa-cakra-gariñöhe
keçava dhåta-kacchapa-rüpa jaya jagadéça hare (2)
O Keçi-niñüdana! O Jagadéça! O Hari! Toen Je Jouw gedaante van schildpad aannam, droeg Je de Aarde op een deel van
Jouw uitgestrekte rug. De faam van de afdruk van de Aarde
op Jouw rug neemt voortdurend toe. Mag Je zegevieren!

Commentaar
In het tweede vers van deze añöapadé is de schildpadincarnatie
van Çré Bhagavän beschreven. “Je hebt deze Aarde (Mandaräcala) naar Jou toegetrokken, maar Je hebt haar ook op Jouw
rug gedragen.” Çré Bhagavän bevindt Zich onder de Aarde in
Zijn schildpadincarnatie. Deze Bhü-maëòala bevindt zich als
een klein speeltje op Zijn enorm grote rug, waar het een permanente afdruk heeft gemaakt. “Dit litteken is Jouw ornament. Mag Je zegevieren.”
Jaya jagadéça hare! Dit refrein vormt het deksel van het juwelenkistje van de gehele añöapadé.
VERS 7
vasati daçana-çikhare dharaëé tava lagnä
çaçini kalaìka-kaleva nimagnä
keçava dhåta-çükara-rüpa jaya jagadéça hare (3)
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O Jagadéça! O Keçava! O Hari! O Jij hebt de gedaante van
een everzwijn aangenomen! De Aarde rust op de punten van
Jouw slagtanden als een kleine vlek op de maan. Mag Je zegevieren!

Commentaar
Çré Bhagavän is in dit derde vers niet alleen geroemd geworden, omdat Hij planeet Aarde met alle bewegende en nietbewegende levende wezens op Zijn slagtanden omhoog
houdt, maar ook omdat Hij ermee rondrent. Aan het begin
van de schepping stal Hiraëyäkña Béja-bhütä Påthvé en ging
ermee de diepte in naar Rasätala, het lagere planetaire stelsel.
Als reactie hierop heeft Çré Bhagavän de gedaante van een
everzwijn aangenomen, ging de wateren der verwoesting binnen en heeft Påthvé gered door haar op de punten van Zijn
slagtanden eruit te tillen. Hij heeft haar daarna op het wateroppervlak geplaatst met Zijn mystieke vermogen genaamd
satya-saìkalpa, het vermogen waarmee Zijn wens realiteit
wordt. Toen Bhagavän de Aarde op Zijn glimmende slagtanden droeg, zag ze er even mooi uit als de donkere vlekken op
de maan. De dichter heeft de slagtanden van Bhagavän vergeleken met de nieuwe maan om hun grote afmeting te illustreren in vergelijking met de microscopische afmeting van de
Aarde, die zo onopvallend is als de vlekken op de maan. Het
woord nimagnä verheldert de identiteit van Varäha-deva als
de presiderende godheid van bhayänaka-rasa (schrik). Dit
vers bevat upamä-alaìkära.
O Jij, die verschijnt in de gedaante van een everzwijn! Mag
Je zegevieren!
22
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VERS 8
tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-çåìgam
dalita-hiraëyakaçipu-tanu-bhåìgam
keçava dhåta-narahari-rüpa jaya jagadéça hare (4)
O Jagadéçvara! O Hari! O Keçava! Je hebt de gedaante van
Nåsiàha aangenomen, half mens en half leeuw. Met de wonderbaarlijk scherpe punten van de nagels van Jouw prachtige
lotushanden scheur Je het lichaam van Hiraëyakaçipu aan
stukken, zoals een hommel een bloem opentrekt. Mag Je zegevieren!

Commentaar
Hier heeft Çré Jayadeva Bhagavän in de gedaante van Nåsiàha-avatära geprezen. Bhagavän Çré Kåñëa wordt verdrietig
door het verdriet van anderen. Hij kan ieder probleem voor
Zichzelf accepteren, maar Hij kan het lijden van anderen niet
verdragen. Hiraëyakaçipu, de zoon van Diti, pleegde gewelddaden tegen zijn eigen zoon, de grote toegewijde Prahläda.
Daarom beschermde Bhagavän in de gedaante van Nåsiàha
Prahläda Mahäräja door de borstkas van die sterke demoon
met Zijn nagels open te scheuren.
O Keçava! Je hebt een gedaante aangenomen, die half
mens en half leeuw is. De uiterst scherpe nagels van Jouw
prachtige lotushanden lijken op de punten van de beste lotusbloemen. Die nagels inspireren tot verbazing, want ze lijken
ook op de toppen van een bergmassief. De specifieke betekenis van Jouw nagels als de punten van lotusbloemen is, dat
hommels de punten van andere lotusbloemen opentrekken,
23

ÇRÉ GÉTA-GOVINDA

LIED EEN

__________________________________________________________________________

maar de punten van Jouw lotushanden hebben het lichaam
van de demoon Hiraëyakaçipu, dat lijkt op een hommel,
opengescheurd. Dit is een voorbeeld van virodhäbhäsaalaìkära, omgekeerde analogie. Rüpaka-alaìkära is toegepast
door de demoon met een hommel te vergelijken om het idee
van zijn duistere karakter over te brengen. In het Sanskriet
woordenboek Viçvakoña kan het woord çåìga verwijzen naar
een muziekhoorn, excellentie of de uiterste punt. Çré Nåsiàha
wordt beschouwd als presiderende godheid van vätsalya-rasa
of ouderlijke liefde.
VERS 9
chalayasi vikramaëe balim adbhuta-vämana
pada-nakha-néra-janita-jana-pävana
keçava dhåta-vämana-rüpa jaya jagadéça hare (5)
O Meester van het universum! O Çré Hari! O Keçava! Door
de gedaante van een dwerg aan te nemen bedrieg Je Koning
Bali door hem drie stappen land af te smeken. De bevolking
van het universum wordt gezuiverd door het water, dat Jouw
teennagels aanraakt (de Ganges). O verbijsterende Vämanadeva! Mag Je zegevieren!

Commentaar
In dit vijfde vers is Çré Vämana-deva geprezen geworden. Nadat Je naar de offerplaats van Koning Bali ging onder voorwendsel om een aalmoes te bedelen, heb Je Jouw gigantische
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Trivikrama gedaante aangenomen en de hogere en lagere
planetenstelsels overspannen.
Het werkwoord chalayasé, bedriegen, staat in de tegenwoordige tijd. De strekking is, dat Je Bali hebt gezegend, nadat Je hem uit zijn koninkrijk had gelokt, en dat Je nu op genadevolle wijze met hem in Pätäla woont. Een andere betekenis is, dat Je hem sinds onheuglijke tijden in de gedaante van
een dwerg herhaaldelijk hebt bedrogen.
De zin pada-nakha-néra-janita-jana-pävana impliceert, dat
Bhagavän de hele materiële wereld heeft gezuiverd door de
Ganges uit Zijn teennagels te manifesteren. Toen Bhagavän
de Aarde omspande, kon Çré Brahmä Zijn lotusvoeten in
Brahmaloka zien en bood arghya aan, geparfumeerd water
om voeten, handen en mond te spoelen. Datzelfde water is
getransformeerd in de Ganges. Daarom, “O Keçava, mag Je
zegevieren!”
Dit vers is een voorbeeld van adhbuta-rasa (verbazing).
Hier heeft Çré Bhagavän Zich gemanifesteerd als de presiderende godheid van sakhya-rasa (vriendschap).
VERS 10
kñatriya-rudhira-maye jagad-apagata-päpam
snapayasi payasi çamita-bhava-täpam
keçava dhåta-bhågupati-rüpa jaya jagadéça hare (6)
O Jagadéça! O Hari! O Keçi-nisüdana! Je nam de gedaante
van Bhågupati (Paraçuräma) aan en verdreef de angst in de
materiële wereld door de dynastie van de heersende militaire
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kaste (kñatriyas) te vernietigen en het universum met hun
stromen bloed te zuiveren. Mag Je zegevieren!

Commentaar
In dit zesde vers is de incarnatie van Paraçuräma verheerlijkt.
O Prabhu, O Meester! Door de gedaante van Bhågupati aan
te nemen heb Je de krijgerskaste, die vijandig jegens de
brähmaëas was geworden, niet één keer maar vierentwintig
keer vernietigd. Van het meer van hun bloed in Kurukñetra
heb Je een pelgrimsoord gemaakt. Ieder levend wezen, dat
daar een bad neemt, wordt bevrijd van de reacties van hun
zonden en krijgt bevrijding van het lijden in het materiële
bestaan. Zodra kennis ontwaakt, wordt het lijden verlicht en
wordt men rustig.
Dit vers vertoont sväbhävikokti-alaìkära en adbhuta-rasa
(verbazing). De Paraçuräma-avatära wordt aanvaard als de
presiderende godheid van raudra-rasa (woede). De held van
de eerste zes verzen van dit lied is dhéroddhata-näyaka, een
trotse, brutale held.
VERS 11
vitarasi dikñu raëe dik-pati-kamanéyam
daça-mukha-mauli-balià ramaëéyam
keçava dhåta-raghupati-rüpa jaya jagadéça hare (7)
O meester van het universum, Çré Hari! O moordenaar van de
Keçi demoon! In de gedaante van Çré Räma gooide Je tijdens
de strijd met de tienkoppige demoon, Koning Rävaëa, zijn
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uitermate aantrekkelijk gekroonde hoofden in alle richtingen
als een plezierig offer aan Indra en de andere halfgoden, die
presideren over alle hoeken van het kompas. O Räma, mag Je
zegevieren!

Commentaar
In dit zevende vers is het karakter van Çré Räma beschreven.
“O Prabhu, Je bent als Çré Räma, de tilaka van de Raghu dynastie, verschenen om afzondering van Jouw geliefde te ondergaan.”
Çré Bhagavän vocht met Rävaëa, die voor de hele wereld
een bron van ellende was. In een vurige strijd hakte Bhagavän
Rävaëa’s tien hoofden af en offerde ze als een godsgeschenk
aan de presiderende godheden van de tien richtingen. Op deze manier bracht Hij vrede in een wereld, die overweldigd was
geweest door catastrofes, die waren aangericht door kwaadaardige demonen.
De voorzittende godheden van de windrichtingen hadden
met spanning zitten wachten om het offer van Rävaëa’s hoofden te ontvangen. De hele wereld was meer dan gelukkig met
de dood van de demoon. Çré Jayadeva heeft dit tot uitdrukking gebracht met de woorden dikpati-kamanéyam (gewenst
door de presiderende goden) en ramaëéyam (plezierig). Er
zijn tien dikpälas of presiderende godheden van de tien windrichtingen en de gekroonde hoofden van Rävaëa waren er
ook tien. Daarom was dit offer kamanéya, immens plezierig,
voor de dikpälas, die ieder een gekroond hoofd ontvingen.
Bhagavän heeft de zegen van de hele wereldbevolking doen
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toenemen door Rävaëa om te brengen, die iedereen pijn had
bezorgd.
In dit vers is de held dhérodätta-näyaka, een held die van
nature zeer ernstig, vriendelijk en ridderlijk is. De Rämaavatära van Çré Bhagavän manifesteert karuëa-rasa (mededogen). De etymologie van de zin daça-mukha-mauli-balim is
daça-mikhasya ye maulaya tänyeva balim – “De gekroonde
hoofden van Rävaëa zijn het offer.” Hoewel het woord mauli
zowel ‘hoofd’ als ‘kroon’ betekent, is de algemeen aanvaarde
betekenis ‘gekroond hoofd’ in overeenstemming met de onpartijdige interpretatie (taöastha-lakñaëa).
VERS 12
vahasi vapuñi viçade vasanaà jaladäbham
hala-hati-bhéti-milita-yamunäbham
keçava dhåta-haladhara-rüpa jaya jagadéça hare (8)
O Jagat-svämé! O moordenaar van de demoon Keçi! O Hari!
In de gedaante van Baladeva geef Je een schitterend witte
gelaatskleur te zien met blauwe kleding gelijk de schoonheid
van pas geformeerde regenwolken. Het lijkt alsof de Yamunä
Rivier uit angst voor een klap van Jouw ploeg zich in Jouw
kleding heeft verstopt. O drager van de ploeg, opdat Je mag
zegevieren!

Commentaar
In dit achtste vers wordt de gedaante van Bhagavän als drager
van de ploeg, Çré Balaräma, verheerlijkt. De woorden vapuñi
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viçade geven aan, dat de lichte gelaatskleur van Balarämajé
stralend wit is. Het woord jaladäbha wijst erop, dat Zijn kleding diepblauw is. Donkerblauwe wolken, die zwaar zijn van
het water, worden jalada genoemd. Het woord jaladäbha is
alsvolgt afgeleid – jaladasya äbhä – çyäbhä yasya tam. Zoals
een nieuwe regenwolk voor een boer een bron van vreugde is,
zo schenkt Balarämajé’s kleding zegen aan de toegewijden.
De etymologie van de zin hala-hati-bhiéti-militayamunäbham is halena yä batiù tad bhétyä milita yä yamunä
tasyä äbhä iva äbhä yasya tat. Bhagavän vindt niet alleen het
verdriet van de afzondering van Zijn geliefde ondraaglijk,
zoals Hij in Zijn incarnatie van Räma ervoer, Hij kan ook niet
het minste verdriet van de vermoeidheid van Zijn geliefden
verdragen. De dichter zegt hier, “Je hebt Jouw dierbare toegewijde, Yamunäjé, met kracht naar Jou toegetrokken alleen
om de uitputting van Jouw lieveling weg te nemen. Toen Je de
bevreesde en aarzelende Yamunä met Jouw ploeg naar Jou
toetrok, leek het alsof haar water Jouw kleding binnenstroomde en deze helder diepblauw kleurde, dat de uitstraling
van Jouw blanke lichaam verhoogde.”
De held van dit vers is Çré Balarämajé, die hier wordt geschilderd als dhéra-lalita-näyaka (zorgeloos, joviaal, vertrouwelijk en toegeeflijk aan Zijn dierbaren). Hij wordt beschouwd als de presiderende godheid van häsya-rasa, humor.
VERS 13
nindasi yajïa-vidher ahaha çruti-jätam
sadaya-hådaya darçita-paçu-ghätam
keçava dhåta-buddha-çaréra jaya jagadéça hare (9)
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O Jagadésvara! O Hari! O Keçi-niñüdana! Je hebt de gedaante
van Buddha aangenomen. Omdat Je compassie hebt en gevoelig bent, verwerp Je de Veda’s, als Je het geweld ziet, dat
dieren in het offerproces wordt aangedaan. Mag Je zegevieren!

Commentaar
De Buddha-avatära van Bhagavän wordt in dit negende vers
geprezen. De Veda’s zijn de belichaming van de adem van
Bhagavän en worden beschouwd als Zijn persoonlijke verordening. Toen ideeën, die tegengesteld waren aan de Veda’s, in
naam van het vedische offer gingen te floreren, ben Je afgedaald als Buddha.
Men kan zich afvragen, “Als Je de regels voor het offer persoonlijk hebt gevestigd, waarom heb Jij Je er dan tegen uitgesproken? Hoewel Je de oorspronkelijke verspreider van de
Veda’s bent, wijs Je ze nu van de hand.”
In antwoord hierop wordt hier gezegd, sadaya-hådaya darçita-paçu-ghätam – “Omdat Je vriendelijk tegen dieren bent,
heb Je de demonen ontsteld door hen de instructie te geven,
dat geweldloosheid de hoogste religie is. Zoals Je de demonen
hebt verbijsterd, toen Je als Mohiné-mürti kwam om de nectar
te redden, zo heb Je de demonen betoverd en de dieren gered
door te onderwijzen, dat dieroffers ongepast zijn.” Bij het zien
van het geweld tegen offerdieren raakte het hart van Çré Bhagavän door mededogen geroerd en zo heeft Hij de vedische
geschriften afgewezen, die het offer bevorderen.
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In dit vers is de held dhéra-çänta (kalm en verdraagzaam).
Bhagavän Buddha wordt beschouwd als de presiderende godheid van çänta-rasa, kalmte.
VERS 14
mleccha-nivaha-nidhane kalayasi karavälam
dhümaketum iva kim api karälam
keçava dhåta-kalki-çaréra jaya jagadéça hare (10)
O Çré Hari, Bestuurder van het universum! O Moordenaar
van de Keçi demoon! Verschijnend als Kalki hanteer Je een
angstwekkend zwaard, dat lijkt op een voorspellende ster,
wanneer Je de barbaren afslacht. Mag Je zegevieren!

Commentaar
Nu verhaalt de dichter de glorie van Bhagaväns Kalki-avatära.
“Zonder dat er op het eind van Kali-yuga een oorlog komt,
wordt de verwilderde bevolking niet vernietigd en zonder een
dergelijke vernietiging komt er geen vrede. Daarom neem Je
de gedaante van Kalki aan en roei Je de barbaren uit. Om de
gedegenereerde en verdorven mensen op te ruimen hanteer
Je een angstwekkend zwaard, dat eruit ziet als de dood in eigen persoon.” De dichter heeft de woorden kim api gebruikt
om te benadrukken, dat dit zwaard de belichaming van
doodsangst is.
Dhümaketum iva – Dhümaketu is de naam van een gevreesde ster, die wijst op immanente rampspoed. Het zwaard
van Bhagavän is de Dhümaketu, die de op stapel staande
verwoesting van de ongeciviliseerde massa voorspelt. Het
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woord dhümaketu betekent ook ‘vuur’, hetgeen erop wijst, dat
Zijn zwaard in de barbaarse samenleving afschuw wekt.
De held van het huidige vers is dhéroddhata-näyaka, trots
en rusteloos. Kalki Bhagavän is de presiderende godheid van
véra-rasa, ridderlijkheid.
VERS 15
çré-jayadeva-kaver idam uditam udäram
çåëu sukha-daà çubha-daà bhava-säram
keçava dhåta-daça-vidha-rüpa jaya jagadéça hare (11)
O Jagadéçvara! O Çré Hari! O Keçi-niñüdana! O Jij die in tien
verschillende gedaanten verschijnt! Mag Je verheugd zijn het
grootmoedige gebed van Çré Jayadeva, dat geluk en voorspoed brengt, ter verheerlijking aan te horen, omdat dit het
materiële bestaan vernietigt.

Commentaar
Nadat de grote dichter Jayadeva de tien avatäras, die presiderende godheden zijn van verschillende rasas, heeft verheerlijkt, doet hij nu een nederig verzoek aan de onbetwiste held
van alle rasas. “O Jij die de belichaming vormt van alle tien
gedaanten! Mag Je zegevieren!”
Sukhada – Deze poëtische lofrede schenkt transcendent geluk, zodra men deze hoort, omdat hij onmiddellijk de absorbtie in iets anders verdrijft.
Çubha-dam – Dit gebed schenkt voorspoed aan de wereld,
omdat dit het mysterie van Jouw verschijning openbaart en
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alle hindernissen teniet doet, die het bereiken van Paramätmä
verhinderen.
Bhava-säram – Deze zinsnede is een voorbeeld van een samentrekking, waarin het middelste lid is weggelaten (madhyapada lope samäsa). De volledige zin is bhäva-cchedaka hetu
madhye säram – “Dit gebed vormt de essentie van alle processen om de oceaan van het materiële bestaan over te steken.”
Jaya – Het gebruik van de tegenwoordige tijd wijst erop,
dat alle incarnaties van Bhagavän eeuwig zijn en dat ook Hun
spel eeuwig is. De dichter heeft ervan getuigd, dat Çré Kåñëa
avatäri is, de oorspronkelijke oorzaak van alle incarnaties – ze
manifesteren zich allemaal uit Hem. Hij is in alle gedaanten
de hoogste realiteit en daarom zegt hij, “O complete oorsprong van alle avatäras, Jij die eindeloos dartelt in Jouw spel,
Jij die het hart van iedereen aantrekt en de hoogste transcendente vreugde schenkt, mag Je eeuwigdurend zegevieren!
Jouw toegewijde, Jayadeva, biedt Jou dit gebed aan.”
In dit vers treffen we çänta-rasa en paryäyokti-alaìkära aan.
VERS 16
vedän uddharate jaganti vahate bhü-golam udbibhrate
daityaà därayate balià chalayate kñatra-kñayaà kurvate
paulastyaà jayate halaà kalayate käruëyam ätanvate
mlecchän mürcchayate daçäkåti-kåte kåñëäya tubhyaà namaù

Aan de brenger van de Veda’s, de redder van de wereld van
bewegende en niet-bewegende levende wezens, de redder van
Bhü-maëòala, de moordenaar van Hiraëyakaçipu, de bedrieger van Bali, de vernietiger van de kñatriyas, de overwinnaar
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van Paulastya (Rävaëa), de drager van de ploeg genaamd
Äyudha, de pleitbezorger van mededogen en de slachter van
de barbaren – aan Jou, die deze tien transcendente lichamen
aanneemt, O Çré Kåñëa, bied ik mijn eerbetuigingen.

Commentaar
In de tien verzen van dit eerste lied van Çré Géta-govinda heeft
Çré Jayadeva het betoverende spel van de avatäras van Bhagavän Çré Kåñëa geschilderd. De Çré Kåñëa, die Zich manifesteert
als de tien avatäras, heeft de Veda’s gegeven in de gedaante
van Matsya, de Aarde omhoog gehouden als Kurma, Påthvé
gered als Varäha, Hiraëyakaçipu vermoord als Nåsiàha, Bali
bedrogen en hem toegeëigend als Vämana, de verdorven kñatriyas vernietigd als Paraçuräma, de goddelozen gestraft als
Balabhadra, mededogen bevorderd als Buddha en de barbaren afgeslacht als Kalki. O Bhagavän Çré Kåñëa, O Jij die deze
tien incarnaties aanneemt, alle eer aan Jou.
Deze Daçävatära Stotra is helemaal aan het begin van Çré
Géta-govinda geplaatst om vast te stellen, dat Çré Kåñëa de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is; Hij is avatäré, de bron
van al deze avatäras. Dus de hoodrolspeler in dit boek is geen
gewoon persoon. De held, die zich bezighoudt met het vertrouwelijke liefdesspel, dat hierin wordt geschetst, is niet onderhevig aan aardse gevoelens van wellust. Hij is in iedere
actie volkomen zuiver en bevindt Zich buiten iedere materiële
overweging.
Lied Een, getiteld Daçävatära Stotra, is gecomponeerd in
het metrum genaamd kérti-dhavala. Tot de gepaste rägas behoren pärasvara en madhyama in ädi-täla. We treffen ook
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vilambita-laya, mädhyamé-réti en çåëgära-rasa aan. Op deze
wijze is de roem beschreven geworden van Väsudeva Bhagavän.

De muziekstijl is gurjaré-räga en het ritme is niùsära-täla. De
personificatie van gurjaré-räga lijkt op de çyämä heldin. Haar
lichaam is warm in het koude seizoen en koel in het hete seizoen. Haar borsten zijn uiterst stevig en haar haar is betoverend. Slechts door de aanraking van haar voeten gaat de açoka-boom buiten het jaargetijde bloeien. Ze arriveert bij een
bed, dat is versierd met zachte knoppen van de beste malaya
sandelhoutbomen. Ze komt uit het Zuiden en neemt halve
tonen tussen de toonladder (çruti) aan. Het ritme is niùsäratäla met twee snelle slagen (druta-täla) en twee lichte slagen
(laghu-täla).
VERS 17
çrita-kamalä-kuca-maëòala dhåta-kuëòala e
kalita-lalita-vanamäla jaya jaya deva hare (1)
O Deva! O Hari! O Jij die de toevlucht neemt tot de ronde
borsten van Kamalä Çré Rädhä. O Jij wiens oren zijn gedecoreerd met oorringen en die is gesierd met een prachtige slinger van bosbloemen, O Hari, mag Je zegevieren!
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Commentaar
In het eerste vers werd Kåñëa beschreven als onderwerp van
ieders verering. Nu prijst Çré Jayadeva Hem als het exclusieve
onderwerp van contemplatie en meditatie.
Deze gebeden openbaren Kåñëa’s hoogste excellentie als
kroonjuweel van alle helden, omdat in Hem de verscheidene
stemmingen van een held perfect in harmonie zijn – de ridderlijke (dhérodätta), de arrogante (dhiroddhata), de nuchtere
(dhéra-çänta) en de romantische (dhéra-lalita) näyaka.
Çrita-kamalä-kuca-maëòala e – de etymologie van deze zin
is çrita-kamaläyäù kuca-maëòalaà yenä ‘au tatsaàvukñai çrita-kamalä-kuca-maëòala – “Çré Kåñëa dient de omvangrijke
borsten van Çré Rädhä.” Hij is de geliefde van Lakñmé, Zijn
meest dierbare geluksgodin. Deze regel geeft aan, dat Kåñëa
door deze geliefde wordt gecharmeerd en dartelt in liefdesspel; Hij is zorgeloos, bedriegelijk in de kunsten der liefde en
een bedreven grappenmaker. De letter ‘e’ is eenvoudig een
muzikale versiering, die de räga completeert.
Dhåta-kuëòala e (dhåte kuëòala yena sa tathä tasya sambuddhiù) – “Hij die oorringen draagt.” De schoonheid van
Zijn lotusgelaat wordt nog versterkt door die makaravormige3 oorringen. Kalita-lalita-vanamäla – “Je hebt een
uiterst aantrekkelijke slinger van bosbloemen gedoneerd.” De
auteur van het woordenboek Viçvakoña zegt,
äpäda-lambiné mälä
vanamäleti täà viduù

3

De makara is een zeeschepsel, dat op het vaandel van Cupido staat.
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patra-puñpa-mayé mälä
vanamälä prakértitä
“Een slinger gemaakt van blad en bloemen, die helemaal tot de
voeten reikt, wordt vanamälä genoemd.”

Kåñëa’s frisse jeugdigheid is dus uitgeroepen met deze drie
beschrijvende zinsneden, die tevens Zijn kledingstijl openbaren, gopa-veça veëu-kara, nava-kiñora naöa-vara – “Gekleed
als een koeherdersjongen, die een fluit bij Zich draagt, is Kåñëa altijd in Zijn prille jeugd en is de beste der podiumdansers” (Çré Caitanya-caritämåta, Madhya-lélä 21.101).
Hare – O Çré Kåñëa! Door Jouw verbijsterende spel te vertonen trek Je hart en hoofd – en zowaar de vitale geest – van
alle levende wezens aan en wekt ze zodoende op voor Jouw
suprematie.
Ieder vers van dit lied eindigt met jaya jaya deva hare, het
refrein of dhruva-pada, dat eenheid aan het lied in zijn geheel
verleent.
Çré Kåñëa wordt hier neergezet als dhéra-lalita-näyaka. Deze
held is bedreven in de kunst der erotica, is altijd jeugdig, vol
humor, zorgeloos en toegeeflijk aan Zijn dierbaren.
VERS 18
dina-maëi-maëòala-maëòana bhava-khaëòana e
muni-jana-mänasa-haàsa jaya jaya deva hare (2)
O Deva! O Hari! O Ornament van de zonneschijf, Je verbreekt de gebondenheid aan het materiële bestaan. O zwaan,
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die speelt in het koele bergmeer (Mänasa Sarovara) van het
hart der wijzen! Triomf! Triomf aan Jou!

Commentaar
“Dina-maëi-maëòala-maëòana! – Zoals de zon voor iedereen
vererenswaardig is, zo verdient Hij het te worden gecontempleerd en geadoreerd.” De Veda’s schrijven voor, dheyaù sadä savitå-maëòala-madhya-varté, näräyaëaù sarasijäsana sannéviñöaù – “Çré Bhagavän resideert in de zonplaneet in de gedaante van Inwonende Getuige (antaryämé). Men dient zich
dit tijdens meditatie te herinneren.” Verder wordt gezegd,
jyotir-abhyantare çyämasundaram atulam – “De onvergelijkbare Çyämasundara woont in het licht.”
Bhäva-khaëòana e – De kwaliteiten van de ziel zijn beschreven in Chändogya Upaniñad (8.7.1),
eña ätmä ’pahata-päpmä vijaro vimåtyur viçoko
vijighatso ’pipäsaù satya-kämaù satya-saìkalpaù
De ziel is van nature vrij van de gebondenheid aan acties, ouderdom, dood, verdriet, verwarring, honger en dorst. Al haar
wensen zijn gericht op de Allerhoogste Waarheid (satya-käma)
en worden allemaal vervuld (satya-saìkalpa).

Al deze eigenschappen blijven versluierd, zolang men materieel gebonden blijft; ze manifesteren zich pas, wanneer Bhagavän Zijn genade schenkt. Daarom is Bhagavän Çré Kåñëa aangesproken geworden als bhäva-khaëòana – Hij die de verstrengeling in het materiële bestaan opheft.
Muni-jana-mänasa-haàsa (muni-janänäm mänasäni iva
mänasäni teñu haàsa iva haàsa) – “Zoals de koning der zwa38
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nen op het Meer Mänasa speelt, zo voer Jij Jouw spel uit in de
geest van bedachtzame heiligen. Een innerlijk visioen van
Jouw liefdesspel wordt constant aan hen geopenbaard.” Dergelijke gelijkmoedige visionairen blijven verdraagzaam temidden van tegenslag. Ze zijn getooid met alle verdienstelijke
eigenschappen, vooral nederigheid, en zo houden ze zich ten
volle bezig met bhajana, de bovenwereldlijke dienstverlening
aan Çré Kåñëa. Door Zijn genade raken de heiligen totaal onthecht van het materiële bestaan.
Deva – Bhagavän wordt deva genoemd, omdat Hij verzadigd is van goddelijke attributen (divya-guëa). Jaya – Het
gebruik van dit werkwoord onthult de immense eerbied van
de dichter voor Çré Kåñëa. De held van dit vers is de nuchtere
dhéra-çänta-näyaka.
VERS 19
käliya-viña-dhara-gaïjana jana-raïjana e
yadu-kula-nalina-dineça jaya jaya deva hare (3)
O Deva! O Hari! O Jij die de trots van de gifslang Käliya verbrijzelt en het hart van Jouw meest dierbare Vrajaväsé’s met
vreugde vult! Jij bent de zon, die de lotus van de Yadu dynastie tot bloei laat komen! Triomf! Triomf aan Jou!

Commentaar
Hier biedt de dichter lovende hymnen aan zijn vererenswaardige godheid en het object van zijn meditatie, Çré Kåñëa, die
wordt neergezet als de arrogante held, dhéroddhata-näyaka.
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Käliya-viña-dhara-gaïjana – Bhagavän Çré Kåñëa verbrijzelde de trots van de honderdkoppige gifslang, Käliya, die bij
Käliya-daha in de Yamunä woonde.
Jana-raïjana e – Door Käliya te onderwerpen gaf Bhagavän
de gemeenschap van Vraja plezier. Çré Kåñëa weet heel goed,
dat de Vrajaväsé’s niets anders wensen dan Hem. Bovendien
denkt Hij, “Ze kunnen zonder Mij zelfs geen moment in leven
blijven. Het is daarom Mijn verantwoording om hen te beschermen en tevreden te stellen.” O Jij die Jouw mensen in
verrukking brengt, mag Je triomferen!
Yadu-kula-nalina-dineça – Zoals de lotus tot bloei komt bij
het rijzen van de zon, zo komen de Yadu’s tot bloei, wanneer
Çré Bhagavän in hun dynastie neerdaalt. Eigenlijk zijn de Yädava’s de koeherdersgemeenschap van Vraja. Daarom verlicht de zon, Çré Kåñëa, Gokula.
Dit vers beschrijft Çré Bhagavän als een krachtig individu,
die Zijn toegewijden verlevendigt en in een nobele familie is
verschenen. “O Deva! Wees zo goed de ijdelheid van jaloerse
egoïsten, zoals wijzelf, te verbrijzelen en geef ons volop plezier.”
De arrogante held, dhéroddhata-näyaka, is jaloers, trots,
trouweloos, boos, lichtzinnig en een opschepper.
VERS 20
madhu-mura-naraka-vinäçana garuòäsana e
sura-kula-keli-nidäna jaya jaya deva hare (4)
O Deva! O Hari! O vernietiger van de demonen Madhu, Mura en Naraka! O Jij die op Garuòa rijdt! O Jij die de oor40
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spronkelijke oorzaak is van de verrukking der halfgoden! Triomf! Triomf aan Jou!

Commentaar
Madhu-mura-naraka-vinäçana – Bhagavän vernietigt de demonen Madhu en Naraka tijdens Zijn verblijf in Dvärakä. De
verwijzing naar Mura geeft een hint over Zijn mystieke vermogen van misleiding. Çré Kåñëa spreidt zesennegentig heldhaftige trekken tentoon in de uitvoering van Zijn eeuwige spel
van plezier in drie spirituele gebieden: Gokula, Mathurä en
Dvaraka. Hier wordt gewezen op Zijn rol van arrogante held
(dhéroddhata).
Garuòäsana e (garuòa äsana yasya tat-sambuddhau) - Bhagavän wordt Garuòäsana genoemd, omdat Hij de rug van
Garuòa, de koning der vogels, als Zijn troon aanvaardt.
Sura-kula-keli-nidäna – Bhagavän verhoogt het geluk van
de halfgoden door demonen uit te roeien en Hij houdt Zich
persoonlijk bezig met zegenrijk amusement met Zijn zuivere
toegewijden. O Hari! Opdat Je mag triomferen!
VERS 21
amala-kamala-dala-locana bhava-mocana e
tri-bhuvana-bhavana-nidhäna jaya jaya deva hare (5)
O Deva! O Hari! O Jij wiens langgerekte ogen lijken op smetteloze lotusblaadjes! O Jij die ons bevrijdt van de ketenen
van het materiële bestaan! O pracht van de drie werelden!
Triomf! Triomf aan Jou!
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Commentaar
Amala-kamala-dala-locana (amale ye kamala-dale te iva locane yasyä ‘sau tathä vidhaù tat sambuddhau) – “Hij wiens ogen
lijken op de bloembladeren van een vlekkeloze lotus.” Zijn
ogen verzachten het lijden en stelen het hart, verstand en ieders leven, zoals staat geschreven in Çré Caitanya-caritämåta
(Madhya-lélä 21.105),
terache netränta väëa, tära dåòha sandhäna
vindhe rädhä-gopé-gaëa-mäna
“De krachtige pijl van Zijn zijdelingse blik doorboort het hart
van Rädhä en de gopés.”

Bhäva-mocana – Bhagavän bevrijdt Zijn toegewijden van de
eindeloze keten van geboorte en dood en beschermt de levende wezens. Dit openbaart Zijn mededogen.
Tribhuvana-bhavana-nidhäna – Çré Hari is alomtegenwoordig in de drie planetaire sectoren van het universum (tribhuvana). Hij is de schatkamer (nidhi) in het paleis (bhavana) van
de drie werelden; Hij is de eerste oorzaak en de oorspronkelijke vader.
Dit vers schetst Kåñëa als de ridderlijke held (dhérodättanäyaka), die wordt gekenmerkt door ernst, hoffelijkheid, vergevingsgezindheid, mededogen, het nakomen van geloften,
bescheiden spraakgebruik, eerlijkheid en het vermogen om de
trots van andere helden te torpederen. Deze eigenschappen
zijn in hun volheid alleen aanwezig in de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Çré Kåñëa.
Mag Je triomferen!
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VERS 22
janaka-sutä-kåta-bhüñaëa jita-düñaëa e
samara-çamita-daçakaëöha jaya jaya deva hare (6)
O Deva! O Hari! Je decoreert Sétä-devé in Jouw afdaling als
Çré Räma. Je verslaat de demoon Düñaëa en Je herstelt de
vrede in de wereld door de tienhoofdige Rävaëa in een gevecht te doden. Triomf! Triomf aan Jou!

Commentaar
Janaka-sütä-kåta-bhüñaëa – “O Deva, als een ridderlijke held
decoreer Je met Jouw eigen handen de dochter van Janaka
Mahäräja. Jouw gelaatskleur is zo donker als pas ontloken
dürvä-gras en Je bent het ornament van de goudkleurige Sétä.
O Jij die Zijn geloften houdt, mag Je triomferen!”
Jita-düñaëa e (jita-düñaëau yenä ‘sau) – Je hebt de kannibaal Düñaëa vermoord tijdens Jouw ballingschap in het bos
Daëòaka. Daarom wordt Je Jita-düñaëa genoemd.
Samara-çamita-daçakaëöha – De demonische koning Rävaëa was in de strijd standvastig, oorlogzuchtig en opschepperig.
Desondanks heb Je een dergelijke sterke strijder geveld en tot
zwijgen gebracht. O meester der ridderlijke helden (dhérodätta)! O Hari! Mag Jij, die is getooid met diepe waardigheid en
vergevingsgezindheid, triomferen!
VERS 23
abhinava-jaladhara-sundara dhåta-mandara e
çré-mukha-candra-cakora jaya jaya deva hare (7)
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O Çyämasundara! Jij wiens lichaamskleur de luister heeft van
een pas geformeerde regenwolk! O Jij die Berg Mandara (Giriräja) optilt! O cakora-vogel, die onophoudelijk het maanlicht van het gelaat van de Hoogste Geluksgodin, Çré Rädhä,
drinkt! O Hari! O Deva! Triomf! Triomf aan Jou!

Commentaar
In dit lied heeft de dichter het spel van verscheidene incarnaties van Bhagavän gepresenteerd en heeft hier de overheersing van de romantische held (dhéra-lalita-näyaka) vastgesteld.
Abhinava-jaladhara sundara – Çré Bhagavän is met Zijn
hoogst transcendente, heilzame gedaante zo mooi als een
boeiende, pas geformeerde regenwolk.
Dhåta-mandara – Toen Berg Mandara niet langer stabiel
bleef, werd Je een schildpad en heb Je hem tijdens het karnen
van de Melkoceaan op Jouw rug gedragen. Door tegelijkertijd
nog een andere gedaante aan te nemen heb Je de halfgoden
geholpen met karnen. De alternatieve betekenis van dhåtamandara is, “Jij die de boezem van Çré Rädhä stevig vasthoudt” of het verwijst naar Govardhana Heuvel.
Çré-mukha-candra-cakora – Het lotusgezicht van Çré Rädhä
is voor Çré Bhagavän een constante bron van plezier. Zoals
een cakora-vogel in een staat van verstrooiing zonder met zijn
ogen te knipperen in de richting van de maan staart, zo voelt
Çré Bhagavän altijd extreme vreugde bij het zien van het betoverende gelaat van Çré Rädhä. Daarom is Haar lotusgezicht
met de maan vergeleken. O Deva! O Hari! Mag Je triomferen!
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De zinsnede abhinava-jaladhara sundara werpt licht op de
prille jeugdigheid van Bhagavän. Het woord cakora wijst erop, dat Hij wordt onderworpen door de genegenheid van Zijn
lievelingen. De uitdrukking dhåta-mandara, die verwijst naar
Çré Kåñëa’s spel, waarin Hij de borsten van Çré Rädhä vasthoudt, openbaart Zijn bedrevenheid in het liefdesspel. Deze
drie kwaliteiten zijn prominent in de dhéra-lalita-näyaka. O
Prabhu, mag Je triomferen!
VERS 24
tava caraëe praëatä vayam iti bhävaya e
kuru kuçalaà praëateñu jaya jaya deva hare (8)
O Bhagavän! We hebben ons aan Jouw lotusvoeten overgegeven. Mag Je ons begunstigen door ons te zegenen met de
gift van prema-bhakti. O Deva! O Hari! Triomf! Triomf aan
Jou!

Commentaar
In dit vers bidt de dichter tot Çré Kåñëa om de toehoorders en
sprekers van dit gedicht genadevol te begunstigen. “O oceaan
van gunstige kwaliteiten! We buigen neer en geven ons aan
Jou lotusvoeten over. Wees zo goed ons leven te begunstigen.
Opdat Je alle zonden en lijden van Jouw toegewijden mag
vernietigen. Jij en Jouw spel vormen de belichaming van de
hoogste zegen. Mag Je ons plezier vergroten door in ons hart
een visioen van dat spel te geven.”
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VERS 25
çré-jayadeva-kaver idaà kurute mudam e
maìgalam ujjvala-gétaà jaya jaya deva hare (9)
O Deva! Mag deze betoverend stralende en melodieuze maìgaläcaraëa gecomponeerd door Çré Jayadeva Jouw blijdschap vergroten. Mag het zegen schenken aan Jouw toegewijden, die Jouw glorieuze kwaliteiten horen en reciteren. Triomf! Triomf aan Jou!

Commentaar
Bij de afronding van zijn lofrede op Bhagavän presenteert Çré
Jayadeva zijn nederige smeekbede, “O Deva, in deze heilzame aanroeping heb ik een gelofte afgelegd om te zingen over
ujjvala-rasa met een beschrijving van Jouw amoureuze spel en
vermaak met Çré Rädhä. Als er reeds zoveel zegen in deze
invocatie is, kan ik niet inschatten hoeveel zegen er in de beschrijving zelf aanwezig is. Mag mijn heilzame lied voor Jullie
beiden een bron van plezier zijn en mag het tevens spiritueel
succes overbrengen op degenen, die het horen en reciteren.”
Het metrum van dit lied is maìgala chanda.
VERS 26
padmä-payodhara-taöé-parirambha-lagna
käçméra-mudritam uro madhusüdanasya
vyaktänurägam iva khelad-anaìga-kheda
svedämbu-püram anupürayatu priyaà vaù
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Madhusüdana ligt tegen de helling van de boezem van Padmä
Çré Rädhikä aan en door Hun stevige omhelzing wordt Zijn
borst bestempeld met Haar kuìkuma, waarmee Hij Zijn diepe innerlijke liefde toont. Haar kuìkuma vermengt zich daar
met stromen transpiratie uit Hun amoureuze hartstocht. Mag
Zijn borst, die aldus is gedecoreerd, onze gekoesterde verlangens vervullen.

Commentaar
Na het verheerlijken van zijn Prabhu in dit lied biedt Çré Jayadeva zijn toehoorders in dit vers een godsgeschenk aan.
Padmä-payodhara-taöé – Wanneer Vraja-viläsé Çré Kåñëa
Zijn dierbaarste geliefde omhelst, smelt de karmozijnrode
kuìkuma op Haar boezem en laat een rood teken van hartstocht achter op de borstkas van Bhagavän. Het is alsof de
anuräga of overweldigende liefde voor Çré Rädhä, die zijn hart
altijd kleurt, zich nu uiterlijk vertoont en een indicatie geeft
van Zijn hoogste genegenheid voor Haar. De woorden
payodhara-taöé wijzen erop, dat de hoog opgeheven borsten
van Çré Rädhä lijken op bergtoppen met een vallei er tussenin.
Parirambha-lagna-käçméra – De kuìkuma van Rädhä’s
borsten, die de borstkas van Çré Kåñëa markeerde, wijst erop,
dat Ze verzonken zijn geweest in een lange, diepe omhelzing.
Mudrita-muro – Het beeld van Rädhä’s boezem gestempeld
op Kåñëa’s borst lijkt op een zegel van goedkeuring, die de
schoonheid van Zijn borstkas enorm vergroot. Aho! Hoe heilzaam is Hun overvloedige genegenheid voor elkaar!
Vyaktänurägam iva – De dwingende liefde (anuräga), die
voorheen in Zijn hart was verborgen, vertoont nu uiterlijk zijn
47

ÇRÉ GÉTA-GOVINDA

LIED TWEE

__________________________________________________________________________

gezicht en kleurt duidelijk Zijn borstkas, waarmee deze liefde
zijn territorium opeist. Zijn hart kan dus niet door de liefde
van iemand anders worden besmeurd.
Khelad-anaìga-kheda-svedämbu-puram – De borstkas van
Çré Kåñëa, die met Zijn hartstocht is gekleurd en met transpiratie is bedekt, wijst op Zijn uitputting door langdurig met het
spel van Cupido (kandarpa-kréòä) bezig te zijn geweest. Met
andere woorden, de kuìkuma, die vochtig is van druppels
transpiratie op de brede borstkas van Çré Çyäma vertoont uiterlijk de anuräga, die zich in Zijn hart bevindt.
Anupurayatu priyaà vaù – Mag de saffraan gekleurde
borstkas van Çré Kåñëa onze meest gekoesterde verlangens
vervullen door de prema in ons hart te vergroten.
Dit vers is gezongen in vasanta-räga zinspelend op de natuur van Çré Madhusüdana in het voorjaar. De heldin is
mughdä-näyikä, de geboeide minnares, en de held is kuçalanäyaka, de bedreven minnaar. We treffen hier vasantatilakächanda aan; de alaìkäras zijn äçéù, utprekñä en anupräsa. De
rasa is çåëgära, romantische liefde.

VERS 27
vasante väsanté-kusuma-sukumärair avayavair
bhramantéà käntäre bahu-vihita-kåñëänusaraëäm
amandaà kandarpa-jvara-janita-cintäkulatayä
valad-bädhäà rädhäà sarasam idam üce sahacaré
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In de lente zwierf de aanhankelijke Rädhikä met Haar tere
lichaam zo zacht als mädhavé-bloemen overal door de bossen
op zoek naar Kåñëa. Cupido kwelde Haar geest met de koorts
van liefde, terwijl Haar boezemvriendin liefdevol tot Haar
sprak om de stemming te verhogen.

Commentaar
De grote dichter Çré Jayadeva heeft de vooraanstaande deugden van Çré Rädhä-Mädhava geschetst door Hun heilzame en
vertederende ontmoeting te beschrijven. In die proloog kwam
de lotus van het hart van de dichter tot bloei. Hoewel Çré Kåñëa soms de dakñiëa-näyaka (argeloze held, die meer dan één
dame liefheeft), dhåñöa-näyaka (brutale en arrogante held, die
zijn intimiteiten met een ander ontkent, terwijl hij er overduidelijk tekenen van vertoont) en çaöha-näyaka (de geveinsde
en bedriegende held) speelt, heeft de rasika dichter Hem in
Lied Twee geportretteerd als de anuküla-näyaka (bereidwillige, trouwe held), die Zijn volle bevrediging alleen bij Çré Rädhikä vindt. In overeenstemming met sücé-kaöäha-nyäya, de
logica van het voltooien van een relatief moeiteloze taak alvorens een zware taak te verrichten, heeft Çré Çukadeva eerst de
excellentie van de gopés gedemonstreerd alvorens tenslotte de
suprematie van Çré Rädhä vast te stellen. Op dezelfde manier
heeft Çré Jayadeva de symptomen van acht typen näyikäs
(heldinnen) beschreven, die allemaal worden aangetroffen in
Çré Rädhä om uiteindelijk Haar te vestigen als het kroonjuweel van hen allemaal.
De acht typen näyikäs zijn (1) abhisärikä – een meisje dat
haar minnaar gaat ontmoeten; (2) väsakasajjä – een meisje dat
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zichzelf en het liefdesprieel decoreert in anticipatie op de ontvangst van haar minnaar; (3) utkaëöhitä – een meisje dat zorgerlijk naar haar minnaar uitkijkt, die om een of andere reden
te laat komt; (4) khaëòitä – een meisje dat jaloers wordt bij
het zien van de aanwijzingen op haar ontrouwe minnaar; (5)
vipralabdhä – een teleurgesteld meisje, wier minnaar nooit
arriveert; (6) kalahäntaritä – een meisje dat met haar minnaar
ruzie maakt en hem de laan uitstuurt; (7) proñita-bhartåikä –
een meisje dat te lijden heeft, omdat haar minnaar ver weg
woont; (8) svädhéna-bhartåkä – een dominant meisje dat haar
minnaar overheerst.
In het huidige vers wordt Rädhikä geschetst als utkaëöhitä
näyikä, een heldin die bedroefd is vanwege de afgescheidenheid van haar geliefde. Bharata Muni heeft de symptomen
van deze heldin uitgelegd in Näöya-çästra, zijn werk over toneelkunst. Deze heldin is nukkig, gegriefd door amoureuze
hartstocht en staat met hoge koorts in brand. Haar verwarde
lichaam beeft, haar lichaamshaar staat overeind, ze is herhaaldelijk in verwarring en haar spraak wordt aangedreven
door acute gevoelens van zorgelijke anticipatie. In Çåëgära
Tilaka (1.78) zijn de symptomen van de virahotkaëöhitänäyikä alsvolgt beschreven,
utkä bhavati sä yasyäù
saìketaà nägataù priyaù
tasyä ’nägamane hetuà
cintayaty äkulä yathä
“Een heldin, wier held niet op het overeengekomen tijdstip
naar de afgesproken ontmoetingsplaats komt, wordt virahotkaëöhitä-näyikä genoemd. Ze peinst nauwgezet over de rede-
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nen van de nalatigheid van haar held en raakt bevangen door
zielsangst.”

Het huidige vers vormt de fundering voor het schilderen van
vipralambha-çåëgära, de gevoelens van de geliefde in afzondering. De dichter verhaalt een voorval tijdens het voorjaarseizoen, waarin een van Rädhikä’s sakhés zegt, “O Rädhä,
Jouw lichaam is zo zacht als een mädhavé-bloem en Je bent
vermoeid geraakt van Jouw zwerftocht op zoek naar Jouw
minnaar, Çré Kåñëa, hier in het dichte bos vol doornen en
scherp gras. Ondanks al Jouw moeite heb Je Hem niet gevonden. Je wordt getergd door de pijlen van Cupido en Je staat in
brand met de koorts van amoureus verlangen, terwijl Je
smacht naar Zijn gezelschap.”
De specifieke tijd of het seizoen aangegeven door het
woord vasanta, voorjaar, is in dit vers de stimulans (uddépanavibhäva). Het woord calad (een alternatieve vorm van het
woord valad) is een bijvoeglijk naamwoord, dat naar Rädhä
verwijst en aangeeft, dat ze uitgebreid naar Hem heeft lopen
zoeken. Tegen beter weten in denkt Ze, “Misschien komt
Mijn lieveling er juist aan. Hij kan nu ieder moment arriveren.”
Väsanté-kusuma-sukumärair avayavaiù – “De lichaamsdelen van Rädhä lijken op voorjaarsbloemen.” De vergelijking is
gemaakt om de zachtheid van Haar jeugdige schoonheid over
te brengen. Väsanté-kusuma – De mädhavé-rank komt in het
voorjaar tot volle bloei. Deze zinsnede wijst erop, dat de ledematen van Çré Rädhä zo betoverend en delicaat zijn als de
bloemen van de mädhavé-rank.
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“O Rädhä, het is zeker, dat Jouw präëa-nätha Çyämasundara, Jouw eigen levensadem, Jou heeft verlaten en nu is Hij
zeker met iemand anders aan het flirten gegaan. Op de eerste
herfstnacht van de çäradéyä rasa-lélä heeft Çyämasundara de
onvergelijkbare lieftalligheid van Jouw schoonheid ervaren en
voelde Hij Zich vervuld en werd Zijn roemruchte hartstocht
voor Jou bevredigd. Daarom gaat Hij soms een paar dagen op
verkenning, alsof Hij mijnbouw pleegt naar kostbare edelstenen om erachter te komen, of er al of niet iemand in Vrajamaëòala aan Jou gelijk is. Om Zijn nieuwsgierigheid te bevredigen heeft Yogamäyä Kaàsa de inspiratie gegeven om
Akrüra naar Nanda Gaon te sturen om Çyäma naar Mathurä
te halen, waar massa’s jongedames wonen. Hij zag, dat er
niemand in Mathurä-maëòala was met een schoonheid en
aantrekkelijke kwaliteiten, die zich konden meten met die van
de meisjes van Vraja.
“Toen vertrok Madhusudana naar Dvärakä, alsof Hij werd
aangedreven door zijn verlangen om Jouw gelijke te vinden.
Daar heeft Hij acht prinsessen gehuwd, maar zijn zoektocht
was nog niet compleet. Toen heeft Hij zestienduizend prinsessen gehuwd, die waren ontvoerd door Narakäsura. Er waren
hemelse maagden (gandharva-kanyä), meisjes onder de assistenten van Kuvera (yakña-kanyä), dochters van slangen (näga-kanyä) en menselijke meisjes (mänava-kanyä) bij. Maar
desondanks, O Rädhikä, kon Hij niemand vinden zoals Jij,
dus is Hij weer naar Vraja teruggekeerd, nadat hij Dantavakra had vermoord.”
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Een discussie over de terugkeer van Çré Kåñëa naar Vraja
na Zijn lange verblijf in een ver land wordt aangetroffen in de
Padma Puräëa.
kåñëo ’pi taà dantavakraà hatvä yamunämutérya
nandavrajaà gatvä sotkaëöhau pitarau abhivädyäçväsya
täbhyäà säçru-kaëöham äliìgitaù sakala gopa-våndän
praëamyäçväsya sarvän santarpayäm äsa
“Nadat Hij Dantavakra had gedood, is Çré Kåñëa de Yamunä
overgestoken en kwam terug in Vraja. Hij heeft toen Zijn eerbetuigingen aangeboden en Nanda en Yaçodä getroost, die zolang naar Zijn terugkomst hadden gehunkerd. Ze baadden hun
zoon in hun tranen, omarmden Hem van harte en kalmeerden
op die manier hun langdurige zielsnood. Daarna heeft Çré Kåñëa de koeherders gezien en heeft hun pijn van afgescheidenheid verzacht. Tenslotte heeft Hij de vraja-gopés ontmoet, die
Hem deerlijk hadden gemist, en heeft hun acute aandoening
verlicht.”

In Canto Een van Çrémad-Bhägavatam (1.11.9) zeggen de inwoners van Dvärakä,
yarhy ambujäkñäpasasära bho bhavän
kurün madhün vätha suhåd-didåkñayä
taträbda-koöi-pratimaù kñaëo bhaved
ravià vinäkñëor iva nas taväcyuta
“Kamala-nayana, O lotusogige! Wanneer Je naar Kurudeça en
Madhupuré (Vraja-maëòala) vertrekt om Jouw dierbaren te
zien, voelt één moment aan als tienmiljoen tijdperken. Zoals de
ogen in afwezigheid van de zon slechts duisternis waarnemen,
zo lijken de vier windrichtingen zonder Jou op een desolate
leegte.”
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Het plezier, dat de gopés ontlenen aan de ontmoeting met hun
geliefde in de lente, en het verdriet, dat ze ervaren, wanneer
ze van Hem zijn afgezonderd, beroeren alletwee het hart. Çré
Rädhä’s sakhé herinnert Haar aan deze beide condities.
Tot dit vers behoren vaidarbhé-réti en upanägarikä-våtti.
Kedära Bhaööa definieert het metrum, çikhariëé-chanda, in
zijn Våtta-ratnakära (3.93) aldus, rasaiù rudraiç chinnä ya-mana-sa-bha-lä-gaù çikhariëé – “In het metrum çikhariëé bestaat
iedere regel uit zes combinaties genaamd ya, ma, na, sa, bha
en laghu-guru met een cesuur (verssnede) na de elfde lettergreep.” De zes combinaties zijn: één kort, vijf lang, vijf kort,
twee lang, drie kort, één lang.

De muziekstijl is vasanta-räga en het ritme is yati-täla.
çikhaëòa-barhoccaya-baddha-cüòaù
puñëan pikaà cüta-naväìkureëa
bhraman mudä-rämam anaìga mürtir
marto mätaìgo hi vasanta-rägaù
De vasanta-räga in eigen persoon draagt een pauwenoogveer
op zijn hoofd. Hij voedt een zwerm allerbeste koekoeks met
pas ontloken mangoknoppen en ranken. Zijn lichaam lijkt op
Kämadeva en hij zwerft vrolijk rond, zoals de gekke, dronken
koning olifant.
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VERS 28
lalita-lavaìga-latä-pariçélana-komala-malaya-samére
madhukara-nikara-karambita-kokila-küjita-kuïja-kuöére (1)
viharati harir iha sarasa-vasante
nåtyati yuvati-janena samaà sakhi virahi-janasya durante
(refrein)
O Rädhä! Alas, hoe betoverend is de lente, waarin de Maleise
bries arriveert, die de tere kruidnagelranken onbesuisd omhelst. De kuïjäs weerklinken met het zoete kuhu geluid van
de koekoeks en het zoemen van de bijen, wanneer ze heen en
weer vliegen.
Çyäma maakt met enkele fortuinlijke meisjes vrolijk plezier
en danst op een liefdesfeest. O vriendin, deze lentetijd brengt
de verlatenen en eenzamen eindeloos verdriet. (refrein)

Commentaar
Wanneer de bomen door de aanraking van de Maleise bries
nieuw leven wordt ingeblazen, beginnen de hommels, die
door jasmijnbloesems worden aangetrokken, vol opwinding te
zoemen en de koekoeks beginnen te roepen bij het vinden
van verse knoppen aan mangobomen. Als een olifant, die dol
is van lust, verschijnt Çré Kåñëa met een pauwenveer in Zijn
tulband en magnetiseert ieders geest.
Vasanta-räga is prominent in de lente. In yati-täla zijn drie
korte slagen en drie snelle slagen. Het woord sakhé brengt het
gevoel van intieme vriendschap over.
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Sarasa-vasante – Het bijvoeglijk naamwoord sarasa wijst
erop, dat de lente heerlijk is en allerlei verbijsterende smaken
heeft.
Virahi-janasya durante – Verlaten geliefden brengen in dit
uitdagende voorjaarseizoen hun tijd met grote moeite door.
Çré Hari steelt met Zijn zoete spel en vermaak ieders verstand,
hart en hele leven, dus afzondering van Hem wordt in deze
periode des te pijnlijker en ondraaglijker ervaren.
Lalitä-lavaìga-latä-pariçélana-komala-malaya-samire – Deze zin beschrijft de specialiteit van de lokatie. De Maleise
bries was reeds koel, zacht en aromatisch, maar deze eigenschappen zijn zelfs sterker geworden door het aanraken van
de elegante kruidnagelranken.
Madhukara-nikara-karambita-kokila-küjita-kuïja-kuöére –
De herkomst van deze regel is alsvolgt, madhukaräëäà yo hi
nikaras tena karambitäù miçritäù ye kokilästaiù küjitaù yaù
kuïja kuöéraù tatra – Het dansen vindt plaats in een loofhut in
het bos, die levendig bruist met het gezang van een menigte
bijen en koekoeks.
Een sakhé beschrijft aan de bezorgde en eenzame heldin
(viraha-utkaëöhitä) Çré Rädhä de schoonheid van de lente in
Våndävana, “De geur van bloemen, het gevoel van de Maleise
bries, de koelte van het water van de Yamunä, de mooie bomen, die stevig worden omarmd door kruidnagelranken, de
bottende klimranken en de tedere aanraking van de lichaamsdelen van de geliefde – hoe plezierig het lenteseizoen
ook mag zijn, wanneer geliefden elkaar ontmoeten, de lente is
even verdrietig in afgescheidenheid.
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“Als een onbewuste klimrank in de opwinding van het romantische seizoen niet zonder zijn geliefde kan blijven, hoe
kan dan een vol bewuste, rankachtige vrouw wel existeren
zonder haar minnaar? Nu geven het gezoem van de bijen en
het zingen van de koekoeks zelfs een nog hartverscheurender
indruk. Als zelfs de geest van grote heiligen wordt aangetrokken door de geur van de mädhavé- en belé-bloemen, wat valt er
dan te zeggen van emotioneel opgewonden vrouwen?”
Terwijl Rädhä’s vriendin sprak, kreeg ze een tijdelijk visioen van Mädhava. Ze vervolgde, “Wanneer een mangoboom
door een mädhavé-rank wordt omhelst, gaat hij met jonge
knoppen in de bloei staan, zoals het haar van een man overeind gaat staan, wanneer hij door een prachtige vrouw wordt
omhelst. Op dezelfde manier dartelt Hari vandaag verliefd
rond, is geheel betoverd door het schitterende bos van Våndävana langs de waterkant en is verzonken in de omhelzing van
ontbiedende jonge schoonheden.” Rädhä antwoordde Haar
sakhé, “Alas! Hoe kan Ik Mezelf beheersen?”
Dit vers beschrijft een aantal opwindende factoren (uddépana-vibhäva), die amoureuze liefde in afgescheidenheid voeden (vipralambha-çåëgära-rasa).
VERS 29
unmada-madana-manoratha-pathika-vadhü-jana-janita-viläpe
ali-kula-saìkula-kusuma-samüha-niräkula-bakula-kaläpe
viharati harir iha sarasa-vasante... (2)
“Mijn lieve vriendin, als echtgenoten lang afwezig zijn, zitten
eenzame echtgenotes, die worden opgewonden door Cupido,
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onophoudelijk te huilen. Maak zie! Mälaté-bloesems hangen
in trossen aan de takken, terwijl zwermen hommels rond de
uitbundig bloeiende bakula-bloemen zoemen.”
En daarginds loopt Mädhava te flirten en danst met die andere fortuinlijke meisjes. (refrein)

Commentaar
Rädhäräëé’s sakhé schildert een beeld van de plaagzieke en
passionerende natuur van de lente en vertelt Haar, dat dit
jaargetijde immens problematisch is voor eenzame geliefden,
omdat dit seizoen aanzet tot lustgevoelens. Heldinnen, wier
dierbaren zijn vertrokken naar verre landen, kwijnen onophoudelijk en kunnen hun aangewakkerde verlangens niet bevredigen. Wanneer bakula en andere bloemen in alle richtingen hun geur verspreiden, gaan zwermen hilarische honingbijen zoemen, alsof ze zich in een staat van intense opwinding
bevinden.
VERS 30
mågamada-saurabha-rabhasa-vaçaàvadanava-dala-mäla-tamäle
yuva-jana-hådaya-vidäraëa-manasija-nakha-ruci-kiàçuka-jäle
viharati harir iha sarasa-vasante... (3)

Getooid in jong gebladerte zijn de tamäla-bomen in verrukking door het verspreiden van hun muskusachtige geur. De
vurige bladeren van de paläça-bloemen, die precies lijken op
de nagels van Kämadeva, rijten jonge harten open.
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Commentaar
Alle windrichtingen worden nu aantrekkelijker door de geur
van muskus, die uit het jonge tamäla-gebladerte stroomt. De
trossen tot volle bloei gekomen paläça-bloemen lijken op de
nagels van Cupido’s vingers als bijzondere wapens, waarmee
hij het hart openrijt van jonge paren, die gescheiden zijn geweest.
Het idee is, dat de lichaamsgeur van Mädhava de hele atmosfeer verlevendigt, hetgeen afzondering van Hem ondraaglijk maakt. Vooral voor tere meisjes is dergelijke afzondering
uitermate zwaar.
VERS 31
madana-mahépati-kanaka-daëòa-ruci-keçara-kusuma-vikäse
milita-çilémukha-päöali-paöala-kåta-smara-tüëa-viläse
viharati harir iha sarasa-vasante... (4)
De saffrane näga-keçara-bloemen lijken op de gouden scepters van de Koning der Liefde en de trompetbloemen (päöalé)
omringd door honingbijen zijn Kämadeva’s pijlkoker.

Commentaar
De bloeiende näga-keçara-bloemen lijken precies op de luister
van Zijne Majesteit Koning Mädana’s gouden koningsstaf.
Het voorjaar lijkt op de pijlen van de scherpe tandjes van de
hommels, die het hart van eenzame geliefden doorboren.
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VERS 32
vigalita-lajjita-jagad-avalokana-taruëa-karuëa-kåta-häse
virahi-nikåntana-kunta-mukhäkåti-ketaki-danturitäçe
viharati harir iha sarasa-vasante... (5)
De bomen barsten vol mededogen uit in hun bloei, alsof ze
een wereld toelachen, die schaamteloos werd onder invloed
van de lente. De puntige ketaké-bloemen, die in alle richtingen helder in bloei staan en aan de hele atmosfeer tegemoet
komen, doorboren het hart van verlaten geliefden.

Commentaar
De metgezel van Çré Rädhä vervolgt, “Lieve sakhé, wat kan ik
nog meer zeggen? In de lente laten degenen met liefdesverdriet hun verlegenheid varen en huilen in afzondering van hun
geliefde. Alle levende wezens in de hele schepping laten immers hun schaamte achterwege. Bij het zien van de wereld in
deze hoedanigheid strooien de jonge bomen vol mededogen
hun stralende bloesems rond, alsof ze de nectar van humor
verspreiden. Ze lijken op jonge mannen, die gnuiven, omdat
ze de wellustige verlangens in het hart van gepassioneerde
vrouwen opmerken.”
Hoe kunnen compassie en humor samengaan? Als intieme
geliefden gescheiden zijn, is hun situatie zeer meelijwekkend
en roepen ze compassie op. Maar als ze hun zelfbeheersing
verliezen, worden ze het mikpunt van hilariteit. De punten
van de ketaké-bloesems treden op als speren om het hart van
de eenzamen te doorboren.
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VERS 33
mädhavikä-parimala-lalite nava-mälikayäti-sugandhau
muni-manasäm api mohana-käriëi taruëäkäraëa-bandhau
viharati harir iha sarasa-vasante... (6)
De pollen van de mädhavikä-bloemen vermengen zich met
het heerlijke aroma van nava-mälikä-bloesems (jühé) en
prikkelen zelfs de geest van grote heiligen, die plotseling opgewonden raken. Het betoverende voorjaar is van nature de
vriend van de jongeren.

Commentaar
“De lente is betoverend, omdat de hele atmosfeer bezwangerd is van het verrukkelijke aroma van jasmijn (nava-mälikä)
en de pollen van voorjaarsbloemen (mädhavé). Als deze stimulatie de wellust opwekt in de geest van grote wijzen, wat
valt er dan te zeggen van het effect op gewone mensen? Zelfs
onbewuste boomklimmers kunnen het gemis van hun minnaars (de bomen) tijdens dit aanlokkelijke seizoen niet verdragen, dus hoe kunnen wij bewuste meisjes verwant aan de
boomklimmers verdragen om alleen te zijn? Het gezoem van
de bijen en het roepen van de koekoeks breken het hart; dit
jaargetijde is van nature de vriend van de jongeren.”
VERS 34
sphurad-atimukta-latä-parirambhaëa-pulakita-mukulita-cüte
våndävana-vipine parisara-parigata-yamunä-jala-püte
viharati harir iha sarasa-vasante... (7)
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De mangobomen trillen van vervoering in de omhelzing van
rusteloze mädhavé-ranken en barsten uit met nieuwe knoppen. Het zuivere water van de Yamunä stroomt vlakbij, waar
Hari plezier maakt met mooie meisjes in de loofhutten van
Våndävana.

Commentaar
In de lente worden zelfs onbeweeglijke substanties door wellust geprikkeld. Aangedreven door de wind streelt de mädhavé-rank de mangoboom, die verrukt van plezier met nieuwe
knoppen uitbarst. De Yamunä stroomt vlakbij en zuivert de
liefdespriëlen van Våndävana, waar Çré Hari met prachtige
meisjes ronddartelt.
VERS 35
çré-jayadeva-bhaëitam idam udayati hari-caraëa-småti-säram
sarasa-vasanta-samaya-vana-varëanam anugata-madana-vikäram
viharati harir iha sarasa-vasante... (8)

Çré Jayadeva bezingt de schoonheid van het voorjaarsbos, dat
is doortrokken van Rädhä’s extatische liefdestransformaties.
Mag zijn heilzame met rasa geladen lied, dat bijeen is gevlochten met steken van liefde, die het bos doordringen, de
herinnering aan de lotusvoeten van Çré Hari wekken.

Commentaar
Çré Jayadeva sluit af door de specifieke excellentie van dit lied
te omschrijven – een expressie van de lente, die çåëgära-rasa
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in het bos voedt, waar Kåñëa Zich amuseert met romantische
uitspattingen. Het bos, dat ontwaakt met tekenen van hartstocht, reflecteert de extatische transformaties van de liefde
van utkaëöhitä Rädhä, wanneer Ze wordt overweldigd door
zielsangst in afgescheidenheid van Kåñëa. Mag dit heilzame
lied zegevieren, dat een sterke herinnering aan de lotusvoeten
van Çré Hari stimuleert. Mogen degenen, die door lust worden
verstoord, de gelegenheid krijgen om dit lied te horen, zodat
de aandoening van hun hart voor altijd kan worden verdreven.
In dit lied is Rädhä een madhyä-näyikä, een heldin die soms
mild en verlegen (mugdha) is en soms duchtig en vermetel
(pragalbhä) en die vanwege deze twee extreme temperamenten het toppunt van alle rasa vertoont; en Kåñëa is een dakñiëä-näyaka, een trouweloze minnaar met vele liefjes. De rasa is
vipralambha-çåëgära. Dit derde lied is getiteld Mädhavotsavakamaläkara, “Lentefeest rijk aan schoonheden als lotussen.”
VERS 36
dara-vidalita-mallé-valli-caïcat-paräga
prakaöita-paöaväsair väsayan känanäni
iha hi dahati cetaù ketaké-gandha-bandhuù
prasarad-asamabäëa-präëavad-gandhavähaù
O sakhé, kijk eens! De lentebries – beladen met de geur van
ketaké-bloemen, die over het hele bos een witte sluier van
stuifmeel legt uit de half geopende mallikä-bloesems – is de
bondgenoot van Kämadeva, die het hart van verlaten geliefden foltert.
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Commentaar
De sakhé van Çré Rädhä beschrijft Haar het opwekkende effect van de Maleise wind in de lente en vertelt Haar, dat de
zachte wind het hart van eenzame geliefden in brand zet. Men
kan zich afvragen, “Wat hebben ze verkeerd gedaan om zo te
worden gestraft?” Het antwoord is, “Deze wind lijkt op de
adem van Kämadeva. Ze zijn boezemvrienden en om de opdracht van zijn intieme bondgenoot na te komen zet de wind
het hart van degenen met liefdesverdriet in brand.”
Als in de lente de mallikä-ranken in bloei gaan staan, raakt
de hele atmosfeer verzadigd van hun pollen, die overal naartoe waaien, en de lucht wordt ook doortrokken van de geur
van de aromatische pollen van de kataké. Beladen met deze
spiritueuze geuren gedraagt de rustig stromende wind zich
precies zoals Kämadeva en verschroeit eenzame geliefden.
Hieraan kan men zien, dat het twee vrienden zijn met dezelfde mentaliteit.
Dit vers is gecomponeerd in mäliné-chandä en bevat een
combinatie van samäsokti- en varëänupräsa-alaìkäras.
VERS 37
adyotsaìga-vasad-bhujaìga-kavala-kleçäd iveçäcalaà
präleya-plavanecchayänusarati çrékhaëòa-çailänilaù
kià ca snigdha-rasäla-mauli-mukuläny älokya harñodayäd
unmélanti kuhüù kuhür iti kalottäläù pikänäà giraù
“O sakhé, ik heb gehoord, dat in de Maleise Heuvels veel
slangen leven en de wind uit die heuvels is zeker door hun
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brandende vergif overweldigd geraakt. Het ziet ernaar uit, dat
de wind nu op weg is naar de Himälaya’s om daar in het ijskoude water af te koelen. De koekoeks roepen luid kuhukuhu met hun honingzoete stemmetjes, omdat ze blij zijn de
zachte, smakelijke mangoknoppen te zien groeien.”

Commentaar
In dit vers schildert Rädhä’s sakhé een beeld van twee intensiverende elementen (uddépana) van çåëgära-rasa, die Haar
käma stimuleren. “Nu is het lente en de wind uit Maleisië, die
brandt van de gifdampen van gifslangen, die daar op de heuvels in sandelbomen wonen, drijft naar de met sneeuw bedekte Himälaya’s. Die wind lijkt verlichting te zoeken en wil van
de zegen van koude berglucht genieten. Nu stroomt het sap
omhoog in de bomen, die vol knoppen staan. De koekoeks,
die blij zijn de mangoknoppen te zien, roepen keihard, ‘Kuhukuhu’. O Rädhä, in een dergelijke uitdagende en opwindende
tijd is er voor Jou geen reden om Je tegenover Mädhava geremd te voelen.”
Dit vers bevat anupräsa- en upamä-alaìkäras, vaidarbhé-réti
en çärdüla-vikréòita-chanda. De sthäyibhäva of permanente
emotie is de amoureuze liefde (çåëgära-rati) in afgescheidenheid.
VERS 38
unmélan-madhu-gandha-lubdha-madhupa-vyädhüta-cütäìkura
kréòat-kokila-käkalé-kalakalair udgérëa-karëa-jvaräù
néyante pathikaiù kathaà katham api dhyänävadhäna-kñaëa
präpta-präëasamä-samägama-rasolläsair amé väsaräù
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“O sakhé, kijk! Het zoete kuhu-kuhu van de koekoeks, die
tussen de zachte mangoloten spelen, combineert zich met het
gebrom van gulzige bijen, die worden geobsedeerd door de
geurige honing van de bloesems. Dit kabaal veroorzaakt
koorts in de oren van eenzame reizigers, die kwijnen in afgescheidenheid en voor een moment van geluk hun pijnlijke
lentedagen doorbrengen met contemplatie op het verrukkelijke gedartel, dat ze eens met hun geliefde ervoeren, die hen
zo dierbaar is als hun eigen leven.”

Commentaar
Çré Rädhä’s sakhé geeft toe, dat afgescheidenheid zeer moeilijk te verdragen is. Als Çré Kåñëa afwezig is, is de Maleise
wind eenvoudig pijnlijk. Verder klinkt het lieve gemompel
van koekoeks in de mangobmen in alle richtingen door en
roept gevoelens van diepe spijt op in het hart van achtergelaten geliefden. Het kirren van deze speelse vogels veroorzaakt
in hun oren een aanval van hoge koorts. De stemmetjes van
de koekoeks doet hen herinneren aan hun geliefden, die zo
dierbaar zijn als het leven zelf, en wanneer ze een ogenblik op
hun gezicht mediteren, voelt het aan alsof ze zich met hen
hebben verenigd. Deze pijnlijke periode is bedroevend.
Het huidige vers bevat kävyaliìga-alaìkära, çärdülavikréòita-chanda, gauòéyä-réti en vipralambha-çåëgära-rasa.
Het gebruik van het woord väsaräù in het meervoud, lentedagen, is zeer gepast.
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VERS 39
aneka-näré-parirambha-sambhrama
sphuran-manohäri-viläsa-lälasam
murärim äräd upadarçayanty asau
sakhé samakñaà punar äha rädhikäm
Çré Rädhikä’s sakhé was op een slimme manier op zoek gegaan naar Çré Kåñëa en had Hem vlakbij opgemerkt, waar Hij
heerlijk genoot van de enthousiaste omhelzingen van lieftallige koeherdersmeisjes, die Hem met het grootste respect tegemoet traden. Muräri, die werd aangetrokken door hun toenadering, werd gretig naar het liefdesspel. Vanuit een schuilplaats trok de sakhé Rädhä’s aandacht naar deze scène en
sprak Haar weer toe.

Commentaar
De dichter heeft met een levendige schets van de schoonheid
van het bos de intens vurige emoties van Çré Rädhä beschreven. Haar sakhé onthult Çré Kåñëa’s intenties rechtstreeks door
te zeggen, “Sakhé, kijk eens! Moet Je zien wat Muräri nu
doet.” Hij werd omhelst door zoveel tedere meisjes, maar ze
konden Hem niet volkomen tevreden stellen. Op het eind
werd Hij overweldigd door een intense begeerte naar de meer
boeiende Çré Rädhä en Zich met Haar te amuseren.
Het metrum van dit vers is vaàçasthavila, de alaìkära is
anupräsa en de held is dakñiëä-näyaka, de argeloze minnaar
met vele liefjes.

67

ÇRÉ GÉTA-GOVINDA

LIED VIER

__________________________________________________________________________

De muziekstijl is rämakaré-räga en het ritme is yati-täla.
VERS 40
candana-carcita-néla-kalevara-péta-vasana-vanamälé
keli-calan-maëi-kuëòala-maëòita-gaëòa-yuga-smita-çälé (1)
harir iha mugdha-vadhü-nikare
viläsini vilasati keli-pare (refrein)
“Zijn gouden kleding en de tros wilde bloemen contrasteren
met Zijn donkere ledematen besmeerd met sandelhoutpasta.
De met juwelen bezette oorringen schommelen aan Zijn oren
en maken, dat Zijn wangen glinsteren en Zijn gezicht een
betoverende glimlach te zien geeft.
“He viläsini Çré Rädhe! O koket meisje, kijk! Hari stoeit hier
in het bos vrolijk met een menigte meisjes, die gek van liefde
zijn.” (refrein)

Commentaar
De räga van dit lied is rämakaré en de täla is jhampä. Volgens
de auteur van Rasa-maïjaré is de täla rüpaka.
Als een heldin blauwe kleding draagt en zich tooit met
gouden ornamenten, waardoor ze lijkt op de hemel in de ochtend, en als ze zich spontaan hoogst verontwaardigd jegens
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haar geliefde gedraagt, gaat de held aan haar voeten zitten om
haar te paaien. De räga, die is toegepast om dit moment vast
te leggen, wordt rämakaré genoemd.
Çré Kåñëa wordt totaal geabsorbeerd door het plezier van
flirten met een schare bekoorlijke jonge bruiden, waarbij Hij
lief lacht en grapjes maakt. Daar niet ver vandaan wordt Hij
geobserveerd door Çré Rädhä en Haar sakhé. Als Ze Hem
plezier ziet maken, krijgt Ze plotseling een intense hunkering
om met Hem de liefde te bedrijven. Daarom manifesteerde
zich een sphürti van Rädhä in Zijn hart, toen Çré Kåñëa een
prachtige vraja-gopé in een geïsoleerde kuïja omhelsde.
Het spel en vermaak van Çré Kåñëa is eeuwig en daarom is
het ook constant waarneembaar. In afzondering zijn er drie
belangrijke manieren, waarop het kan worden gezien: herinnering (smaraëa), een innerlijk visioen (sphürti) en rechtstreekse verschijning (ävirbhäva). Dit specifieke spel wordt
geaccentueerd met een sphürti, die – zij het kortstondig – de
loop der gebeurtenissen diepgaand bepaalt.
Het woord mugdha kan betekenen een ‘onschuldige, verliefde heldin’ en ook ‘mooi’. Beide betekenissen worden in
deze context bedoeld. Het woord viläsa verwijst naar een extatisch emotioneel ornament gekenmerkt door bhäva (de eerste impuls van hartstocht) en häva (navolgende uitdagende
gebaren). Bharata Muni zegt in Näöya-çästra het volgende,
sthäne yänäsane väpi
netra vakträdi karmaëä
utpädyate viçeño yaù
sa-viläsaù prakértitaù
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“Charmerende lichaamshoudingen en uitdrukkingen van de
ogen en op het gezicht bij bewegen, zitten of lopen worden viläsa genoemd.”

Het woord smita wijst erop, dat Çré Kåñëa glimlacht. Een milde lach wordt ook smita genoemd. In de woorden van Bharata
Muni,
éñad vikasitair gaëòaiù
kaöäkñaiù sauñöhavänvitaiù
alakñita dvijaà dhéram
uttamänäà smitaà bhavet
“Smita is glimlachen zonder dat de persoon zijn tanden laat
zien. Zijn wangen bloeien licht op, wanneer hij een charmerende zijdelingse blik werpt.”

VERS 41
péna-payodhara-bhära-bhareëa harià parirabhya sa-rägam
gopa-vadhür anugäyati käcid udaïcita-païcama-rägam
harir iha mugdha-vadhü-nikare... (2)
“Eén gopé, die Hari hartstochtelijk omhelst en Hem onder
het gewicht van haar zware borsten verplettert, zingt met
Hem in de vijfde muzieknoot.”

Commentaar
Çré Rädhä’s sakhé doet een ooggetuigenverslag van de activiteiten van de gopés met Çré Kåñëa, zoals ze zich ontwikkelen.
“O Rädhä, Jouw liefdesspel met Hari is ongeëvenaard en onovertroffen. Hij wordt vurig omhelst door één trotse en molli70
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ge gopé, maar dit is slechts een flauwe afspiegeling van Zijn
spel met Jou. Hoe kunnen deze prachtige meisjes mogelijkerwijs worden vergeleken met Jou? Nu zingt Hij in de vijfde
räga en zij beantwoordt Hem met de echo van Zijn lied.”
Door de gopé met volle borsten te beschrijven impliceert
Rädhä’s sakhé, dat de gopé verbijsterend mooi is. “Het ziet
ernaar uit, dat Hari niet bijster bedreven is. Hij doet zelfs
geen poging om deze gopé te omhelzen; daarom neemt zij in
haar omhelzing van Hem de leiding. Deze geheime liefdesuitwisseling kan dan wel zoet zijn, maar hoe kan deze in Jouw
afwezigheid werkelijk uitblinken? Çåëgära-rasa wordt ten volle gevoed door een wederzijdse omhelzing en dat is alleen
mogelijk met Jou, Rädhä. Kijk eens, hoe Çyämasundara pogingen doet om met anderen plezier te maken, zelfs al ben Jij
degene, die Zijn geest constant bezet houdt.”
Païcama-räga, de vijfde muzieknoot, wordt doorgaans gezongen ter begeleiding van çåëgära-rasa. Bharata Muni heeft
ook gezegd,
païcamaà madhya bhüyiñöhaà
häsya çåìgärayor bhavet
“Païcama-räga in madhya-täla overheerst in häsya- en çåëgärarasa.”

VERS 42
käpi viläsa-vilola-vilocana-khelana-janita-manojam
dhyäyati mugdha-vadhür adhikaà madhusüdana-vadana-sarojam
harir iha mugdha-vadhü-nikare... (3)
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“Een andere schoonheid, die is opgewonden door Madhusüdana’s scheve blikken, waar de vonken van hartstocht uitslaan, drinkt met haar ogen de honing van Zijn heerlijke lotusgezicht. Dan valt ze in een doelgerichte meditatie op Zijn
schoonheid.”

Commentaar
Çré Rädhä’s sakhé beschrijft een betoverde heldin (mugdhä
näyikä) en zegt, “Deze gopé mediteert op Kåñëa’s lotusgezicht.
Als Çyämasundara in het liefdesspel aan de rol is, vertonen
Zijn rusteloze ogen suggestieve uitdrukkingen. Hij wekt met
Zijn uitnodigende blikken spontaan verlangen op in het hart
van gepassioneerde meisjes en voelt in de kern van Zijn hart
immense zegen.”
De mugdhä-näyikä is erg verlegen en daarom worden haar
romantische ondernemingen door sociale conventies afgeremd.
VERS 43
käpi kapola-tale militä lapituà kim api çruti-müle
cäru cucumba nitambavaté dayitaà pulakair anuküle
harir iha mugdha-vadhü-nikare... (4)
“Een schoonheid met ronde heupen buigt zich voorover en
pretendeert een geheim in het oor van haar geliefde te fluisteren, waarmee ze veroorzaakt, dat Zijn haar overeind gaat
staan. Bij het zien van Zijn vervoering grijpt dat romantische
meisje de gekoesterde gelegenheid om Zijn wang te kussen.”
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Commentaar
Het woord nitambavaté – een vrouw met welgevormde heupen
– is gebruikt om de exquisiete schoonheid van de rijpe heldin
over te brengen. Het is ongepast om de geliefde in aanwezigheid van vriendinnen te kussen. Onder voorwendsel Çré Kåñëa
iets te moeten zeggen, heeft ze daarom de rand van Zijn wang
gekust. Dit toont de deskundigheid in liefdesaangelegenheden
(çåëgära-vaidagdhya) van de heldin aan. Hier is Kåñëa nukülanäyaka, de bereidwillige held.
VERS 44
keli-kalä-kutukena ca käcid amuà yamunä-jala-küle
maïjula-vaïjula-kuïja-gataà vicakarña kareëa duküle
harir iha mugdha-vadhü-nikare... (5)
“Een andere gopé kwam erachter, dat ze bij een charmante,
afgesloten vetasé-kuïja aan de oever van de Yamunä met
Hari alleen was. In haar gretigheid om van de kunsten der
liefde te genieten greep ze Zijn gele kleding vast en trok Hem
naar binnen.”

Commentaar
Çré Rädhä’s vriendin beschrijft een temperamentvolle heldin,
de adhérä-näyikä. “Toen Madhusüdana naar de betoverende,
met klimranken begroeide bamboe-kuïja aan de oever van de
Yamunä kwam, trok deze adhérä-näyikä, die er hevig naar
verlangde om plezier in de erotische kunsten te maken, aan
Zijn kleding en voerde Hem naar binnen.”
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Het woord ca (en) impliceert, dat ze op allerlei manieren
grapjes met Kåñëa begon te maken, toen ze een plek opmerkte, die volkomen privacy bood. De woorden yamunä-tére – aan
de oever van de Yamunä – zijn niet gebruikt. Integendeel, de
zinsnede yamunä-jala-tére is toegepast om aan te geven, dat de
rivieroever koel en zuiver is als water (jala).
Kåñëa aan zijn kleding meetrekken, wanneer Hij tekenen
vertoont te worden aangetrokken door een nieuw meisje, is
kenmerkend voor de temperamentvolle minnares (adhéränäyikä).
VERS 45
kara-tala-täla-tarala-valayävali-kalita-kalasvana-vaàçe
räsa-rase saha-nåtya-parä hariëä yuvatiù praçaçaàse
harir iha mugdha-vadhü-nikare... (6)
“Hari prijst één jonge schoonheid, die dronken is van het
dansen in de extase van de rasa, het klappen met haar handen
en het rinkelen van haar armbanden, die de echo van de zoete
klanken van Zijn fluit laten horen.”

Commentaar
Onze sakhé vertelt Çré Rädhä, dat een ander meisje bij het
dansen met Çré Kåñëa in rasa-lélä op het perfecte ritme en in
de juiste toonaard bedreven in haar handen klapt. Haar armbanden rinkelen en maken een zoete metaalklank, die het
geluid van de fluit complementeren. Bij het horen van dit ver-
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bazingwekkend zoete duet applaudiseert Kåñëa herhaaldelijk
voor deze aantrekkelijke verleidster.
VERS 46
çliñyati käm api cumbati käm api käm api ramayati rämäm
paçyati sa-smita-cärutaräm aparäm anugacchati vämäm
harir iha mugdha-vadhü-nikare... (7)
“Gedreven door Zijn hunkering naar çåëgära-rasa omhelst
Hij de ene gopé, kust Hij de andere gopé en weer een andere
gopé streelt Hij hartstochtelijk. Nog een ander vangt met haar
suggestieve glimlachjes Zijn verwachtingsvolle starende blik
op en weer een ander rent overhaast weg om Hem te verleiden achter haar aan te komen.”

Commentaar
Tijdens rasa-lélä neemt Çré Kåñëa vele gedaanten aan en speelt
met mooie meisjes, die gereed zijn voor de romantiek. Hij
wordt overweldigd door een verlangen naar erotisch plezier
en omhelst één meisje, die vlam heeft gevat, Hij kust een ander meisje, Hij slentert rond met weer een ander en staart
dorstig naar nog een andere overmeesterende schoonheid.
Eén bijzonder mooi meisje, tot wie Hij Zich bij toeval richt
met ‘O Rädhä’, raakt verontwaardigd en gaat er in een boze
bui vandoor. Bekommerd om haar liefde volgt Çré Kåñëa haar
en tracht haar te overtuigen om terug te komen. Als die beledigde gopé Zijn toenaderingen afslaat, probeert Hij haar woede te verzachten met nederige verzoeken om verzoening.
75

ÇRÉ GÉTA-GOVINDA

LIED VIER

__________________________________________________________________________

Dit vers portretteert Kåñëa als de çaöha näyaka (de bedriegende minnaar), dhåñöa (de brutale en arrogante minnaar),
dakñiëä (de bedreven minnaar) en anuküla (de bereidwillige
held). Alle heldinnen zijn abhisärikä-näyikäs, blij om hun geliefde te zien.
De symptomen van dhåñöa-näyaka zijn gedefinieerd in Çåëgära-tilaka (1.17) en ook in Çré Ujjvala-nélamaëi (1.40),
abhivyaktänya taruëé
bhoga-lakñmäpi nirbhayaù
mithyä-vacana dakñaç ca
dhåñöo ’yaà khalu kathyate
Çåìgära-tilaka (1.17)
“Ook al zijn de tekenen van het liefdesspel met een ander pittig meisje duidelijk op zijn lichaam zichtbaar, de brutale held
zal onbevreesd en op deskundige wijze een bedriegelijk alibi
bedenken. Hij wordt een dhåñöa-näyaka genoemd.”

De symptomen van de çaöha-näyaka zijn alsvolgt omschreven,
priyaà vyakti puro ’nyatra
vipriyaà kurute bhåçam
nigüòham aparädhaà ca
çaöho ’yaà kathito budhaiù
Çré Ujjvala-nélamaëi (1.40)
“Geleerde authoriteiten zeggen, dat de çaöha-näyaka zijn trouweloosheid voor zijn gezworen lieveling verbergt door lieve
woordjes tegen haar te spreken, terwijl hij al die tijd heimelijk
aan een ander zit te denken.”
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VERS 47
çré-jayadeva-bhaëitam idam adbhuta-keçava-keli-rahasyam
våndävana-vipine lalitaà vitanotu çubhäni yaçasyam
harir iha mugdha-vadhü-nikare... (8)
Mag het verrukkelijke lied van Çré Jayadeva, dat het verbijsterende mysterie van Çré Keçava’s liefdesspel in de loofhutten
van Våndävana beschrijft, iedereen voordeel schenken.

Commentaar
Çré Jayadeva sluit af door het mysterie van Çré Keçava’s verbazingwekkende, romantische uitstapjes te beschrijven. Het
wonderbaarlijke geheim is, dat één Kåñëa ronddartelt met
veel sublieme meisjes tegelijk en al hun gekoesterde verlangens tegelijkertijd vervult. Dit lied is zeer aantrekkelijk vanwege de beschrijving van de geheime praktijken van Çré Keçava in de kunsten der liefde, hetgeen Çré Rädhä tot verdriet
stemt, omdat Ze getuige is van Zijn acties. De charme van dit
lied wordt verder verhoogd door de exacte navolging van de
gestrengheden van räga en täla. Mag dit melodieuze lied, dat
de excellentie uitbreidt, die voortkomt uit dat spel in het bos,
heil overbrengen en de deugdzaamheid verhogen van degenen, die het horen en reciteren.
VERS 48
viçveñäm anuraïjanena janayann änandam indévaraçreëéçyämala-komalair upanayann aìgair anaìgotsavam
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svacchandaà vraja-sundarébhir abhitaù praty-aìgam äliìgitaù
çåìgäraù sakhi mürtimän iva madhau mugdho hariù kréòati

“O sakhé, Hari, wiens zachte donkere lichaam de schoonheid
van een blauwe lotus overtreft, vangt aan met het liefdesfeest.
Dronken van de rasa van romantische voorjaarsontmoetingen
speelt Hij als het geïncarneerde gevoel van erotiek. Met intense ijver bevredigt Hij de ongebreidelde hartstocht van de
gopés boven hun verwachtingen. De prachtige koeherdersmeisjes, die zijn aangestoken door een wilde, zegenrijke staat,
omhelzen al Zijn ledematen zonder terughoudendheid.”

Commentaar
De vriendin van Çré Rädhä zegt, “Sakhé, kijk!” waarbij ze wijst
naar de amoureuze activiteiten van hun gekoesterde Hari met
de bedoeling om Haar hartstocht te stimuleren. “Het is lente.
En dat niet alleen, het is de maand Madhu en Hari verliest
Zich in de pret van het liefdesspel met alle gopés, alsof Hij
Cupido zelf is.”
Çåìgäraù sakhéù mürtimän iva – De sakhé openbaart Kåñëa
als de erotische euforie in eigen persoon, wanneer Hij Zijn
geliefden ontmoet, die van verlangen in vuur en vlam staan.
Puruñaù pramadä-yuktaù çåìgära iti saàjïitaù – “Een man,
die zich amuseert met een hoogst opgewonden vrouw wordt
çåëgära genoemd.” Kåñëa bevredigt de gekoesterde ambities
van de gopés ver boven hun verwachting en intensiveert hun
geluk in een festival van Eros. Deze Çré Hari schenkt met Zijn
constant toenemende liefde voor de koeherdersmeisjes zegen
aan alle levende wezens.
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De sakhé beschrijft Kåñëa’s elegante ledematen als donkerder en zachter dan een blauwe lotus. Het woord indévara,
blauwe lotus, brengt het idee van donkerte, zachtheid en verfrissende koelte over; het woord çreëé wijst op frisheid, die
ieder moment als nieuwer verschijnt; en het woord çyämala
impliceert knappe, prille jeugdigheid. Die Kåñëa – çåìgäraùmütimän, de toevlucht van ongeëvenaarde schoonheid en de
onbetwiste meester van erotisch plezier – viert een feest van
bovenzinnelijk amoureuze liefde. En de aantrekkelijke vrajagopés beantwoorden deze liefde door ieder deel van Zijn lichaam vrij en spontaan te omarmen.
Rasa komt voort uit de combinatie van twee elementen,
namelijk de anuräga van de held voor zijn minnares en de
anuräga van de heldin voor haar minnaar. De held en heldin
moeten wederzijdse aantrekkingskracht ervaren om rasa tot
zijn volle omvang te laten komen.
Hier treffen we inderdaad paraspara-anuraïjana aan, elkaar een plezier doen, dus rasa zal zich zeker manifesteren.
Het begint met de integratie van vibhäva, anubhäva, sättvika
en saïcäri-bhävas.4 Naarmate rasa gaat bloeien met het rijp
worden van prema, escaleert het achtereenvolgens en loopt
4

Vibhäva – opwindende elementen, die het verschijnen van kåñëa-rati
oproepen; anubhäva – twaalf ondergeschikte lichamelijke symptomen
van extase, inclusief dansen, over de grond rollen en hardop huilen; sättvika – acht lichamelijke transformaties, zoals tranen, kippenvel en beven,
die voortkomen uit de innerlijke verstoring van het hart en präëa; saïcäri-bhävas – drieëndertig overweldigende emoties van voorbijgaande aard,
zoals onverschilligheid, geluk en jaloezie. Deze zijn de vier ingrediënten
van bhäva, die bij hun verschijnen onafhankelijk van elkaar worden ervaren.
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door de stadia van sneha, mäna, praëaya, räga, anuräga, bhäva en mahäbhäva. Zodra prema-rasa gaat verschijnen, hebben
de held en heldin geen remmingen met betrekking tot hun
acties, plaats of tijd. Ondanks de afwezigheid van iedere restrictie bereikt de liefdesdaad, de complete vereniging van ieder lichaamsdeel, nog steeds niet zijn hoogtepunt, totdat mahäbhäva is bereikt, die de volle expressie van prema-rasa tot
uitdrukking brengt. In dit stadium worden de näyaka en näyikä overweldigd door verbijstering, die het leven, de ziel en de
essentie van rasa vormt. Als hun externe en interne zintuigen
totaal worden gemagnetiseerd, doordat ze telkens nieuwe
emoties proeven, raken ze de gewaarwording van al het andere kwijt.
Çréla Rüpa Gosvämé legt in zijn Sri Bhakti-rasämåta-sindhu
(Southern Quadrant, Fifth Wave, Verse 132) het volgende uit,
vyatétya bhävanä-vartma
yaç camatkära-bhära-bhüù
hådi sattvojjvale bäòhaà
svadate sa raso mataù
“[In het stadium van onderscheid tussen de samenstellende
bhävas, die worden gepasseerd] wordt de vervoering van de extase, die zelfs nog intenser kan worden geproefd in het hart,
dat overloopt van çuddha-sattva (zuivere existentionele goedheid, die verschijnt bij het bereiken van bhäva), die het domein
van het denken overstijgt en qua zegen zelfs nog verbazingwekkender wordt dan bhäva – rasa genoemd.”

Hier kan een twijfel ontstaan. Çré Kåñëa zag die voluptueuze
meisjes van één kant, dus Zijn ervaring van hen was niet compleet. Dit punt wordt weerlegd door de zinsnede praty-aìgam
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äliìgita – Çré Kåñëa heeft alle gopés bevredigd door contact te
maken met ieder onderdeel, door te omhelzen, te kussen, aan
te raken en andere gepaste activiteiten uit te voeren. Men kan
zich verder afvragen, “Hoe kon één enkele Kåñëa hen allemaal omhelzen?” Het antwoord is, dat Kämadeva één is en in
het universum toch alomtegenwoordig is. Op dezelfde manier
is Çré Kåñëa één en ook alomtegenwoordig. Dankzij deze eigenschap is Hij competent om het hele universum in vervoering te brengen.
Çréla Rüpa Gosvämé citeert dit vers in Sri Bhakti-rasämåtasindhu (Western Quadrant, Fifth Wave, Verse 5) als een
voorbeeld van älambana-vibhäva in madhura-bhakti-rasa.
Het huidige vers bevat dépaka-alaìkära, vaidarbhé-réti, çärdüla-vikréòita-chanda, çåëgära-rasa en väkyaucitya. De heldin
van het lied, Rädhä, is utkaëöhitä-näyikä, die in de angst van
afgescheidenheid blijft en zich zorgen maakt, als Haar held
nalaat te komen.
VERS 49
räsolläsa-bhareëa vibhrama-bhåtäm äbhéra-väma-bhruväm
abhyarëaà parirabhya nirbharam uraù premändhayä rädhayä
sädhu tvad-vadanaà sudhä-mayam iti vyähåtya géta-stutivyäjäd
udbhaöa-cumbitaù smita-manohäré hariù pätu vaù

Verblind door liefde verloor de verwarde Çré Rädhä al het
gevoel van welvoeglijkheid. Ten overstaan van alle charmante
gopés, die in de rasa-lélä in prema verdronken, omhelsde Ze
de borst van Çré Kåñëa, kuste Hem hartgrondig en riep uit,
“Ahä nätha, O eigenaar van Mijn leven! Jouw gezicht is zo81
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waar zo zoet als nectar.” Haar gedreven liefde vulde Zijn hart
spontaan met een extatisch enthousiasme, dat een charmerende glimlach op Zijn lotusgezicht toverde. Mag die Çré Hari
iedereen heil schenken.

Commentaar
Dit is het laatste vers van het Eerste Bedrijf getiteld SämodaDämodara, “Dämodara in Verrukking”. Nadat de sakhé een
beeld heeft geschetst van de vasanti (lente) nacht, herinnert ze
Rädhä aan een eerdere romantische ontmoeting met Çré Kåñëa tijdens de çäradéyä-räsa in de herfst. Kåñëa was verzonken
in een feest van verliefdheid en maakte plezier temidden van
een menigte koeherdersmeisjes, die scheve blikken op Hem
afvuurden. Aanvankelijk maakte Rädhä zich zorgen, omdat
ze afgescheidenheid ervoer, maar door het aanmoedigen van
Haar vriendin werd Ze plotseling overweldigd door hartstocht. Verblind door Haar prema liet Ze Haar verlegenheid
varen. Onder voorwendsel van het zingen van Kåñëa’s lofprijzingen klemde Ze Zich in een stevige omhelzing aan Zijn
borst vast en kuste Hem pal vóór alle andere gopés.
Toen Rädhä Haar extatische emoties in aanwezigheid van
al die ontzettend mooie koeherdersmeisje tentoonspreidde,
lag op het gezicht van Çré Kåñëa een uidrukking van de hoogste verrukking. Hij werd volkomen uit het veld geslagen door
de amoureuze bedrevenheid van Çré Rädhikä, die verblind
was door liefde en gek was geworden van de pret van het
feest.
Çréla Rüpa Gosvämé heeft dit vers geciteerd in Çré Ujjvalanélamaëi (13.20.2) om cäpalya-saïcari-bhäva te illustreren, de
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rusteloosheid of lichtvoetigheid veroorzaakt door een overweldigende amoureuze gehechtheid (räga).
In dit vers is de näyikä pragalbhä, onbeschaamd en brutaal,
en de näyaka is mugdha, betoverd. De chanda is çärdülavékréòita. De alaìkäras zijn äçéù, aprastuta, praçaàsä en vyäjokti.

ALDUS EINDIGT HET BÄLABODHINÉ-PRAKÄÇA COMMENTAAR
OP HET EERSTE BEDRIJF VAN ÇRÉ GÉTA-GOVINDA GETITELD
SÄMODA-DÄMODARA, “DÄMODARA IN VERRUKKING.”
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AKLEÇA-KEÇAVAÙ – ZORGELOZE KEÇAVA
VERS 1
viharati vane rädhä sädhäraëa-praëaye harau
vigalita-nijotkarñäd érñyä-vaçena gatänyataù
kvacid api latä-kuïje guïjan-madhu-vrata-maëòalémukhara-çikhare lénä dénäpy uväca rahaù sachem
Hari zag de eminentie van Çré Rädhä over het hoofd en flirtte
met alle koeherdersmeisjes in het bos. Rädhä voelde Zich
verwaarloosd en werd door jaloezie verdreven. Ze trok Zich
terug in een geïsoleerde loofhut overwoekerd met klimranken, die weerklonk met het gebrom van hommels en honingbijen. Ze stortte Haar geheime stervensnood wanhopig uit
aan Haar vriendin.

Commentaar
Het Tweede Bedrijf is getiteld Akleça-keçava. De betekenis is,
dat Bhagavän Çré Kåñëa, de hoogste connoisseur van rasa,
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eeuwigdurend vrij is van problemen. Hij hoeft nooit zelfs
maar de minste pijn te ondergaan. Bhagavän heeft twee ongebruikelijke karakteristieken:
1. Akhila-heya-pratyanikatva – Omdat Hij buiten alle materiële onvolkomenheden staat, heeft Hij geen verbinding
met welke soort pijnlijk ongeluk of calamiteit ook. Hij is
pratyanéka, de grote vijand van alle gebreken. In dit verband wordt ook in Yoga-sütra gezegd, kleça-karmavipäkäçayair aparämåñöaù puruña-viçeña éçvaraù – “Iemand, die geen relatie heeft met gebreken, zoals onwetendheid, vals-egoïsme, gehechtheid, afkeer, angst voor de
dood of reactief werk en de consequenties ervan, wordt
éçvara (meester) genoemd” (Yoga-sütra 1.24).
2. Akhila kalyäëa guëäkaratva – Çré Krnsa is de weldoener
van de hele schepping en een mijn van bovennatuurlijke
deugden.
Çré Rädhä is onderhevig aan temperamentvol gedrag. Haar
sakhé lichtte Haar in over het doen en laten van Keçava en
Rädhä ging Zijn grote liefdesfestival binnen. Toen Ze zag, dat
Hij alle koeherdersmeisjes dezelfde genegenheid gaf, dacht
Ze trots, “Ik ben de liefde van Zijn leven en Zijn onafscheidelijke metgezellin, maar vandaag toont Hij voor Mij geen
voorkeur.” Ze rende in een drieste bui weg en ging een afgelegen met klimranken overgroeid bosprieel binnen, waarvan
de bloemen een zwerm zoemende bijen hadden aangetrokken. Omdat ze zelfs daar nog ziedend van jaloezie was, kon
Ze geen rust vinden. Om Haar pijn te verzachten vertrouwde
Ze Haar zeer private gevoelens aan Haar vriendin toe, waarbij Haar stem werd overstemd door het gebrom van de bijen.
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Het woord api legt er sterke nadruk op, dat Rädhä Zich in
een conditie bevond, waarin Ze nauwelijks nog kon spreken.
Verder onthult Ze nooit een geheim. Dus het woord api, dat
‘niettemin’ betekent, brengt het gevoel van uiterste verwondering over van het feit, dat Ze dat toch deed.
Çréla Rüpa Gosvämé heeft dit vers geciteerd in Sri Bhaktirasämåta-sindhu (Western Quadrant, Fifth Wave, Verse 29)
om mäna, jaloerse woede, te illustreren.
Het metrum van dit vers is hariëé, dat wordt gedefinieerd
als rasayuga hayair n-sau maïjaré-rau s-lau go yadä hariëé tadä
– “Hariëé metrum is alsvolgt: kort, kort, kort, kort, kort, lang,
lang, lang, lang, lang, kort, lang, kort, kort, lang, kort, lang en
er zijn caesures op de zesde, tiende en zeventiende lettergreep.” De heldin is prauòhä-näyikä, de rijpe heldin, die trots
en ontstuimig is. Tot de literaire ornamenten behoort anupräsa-alaìkära. Rasavad-alaìkära is aanwezig vanwege overvloedige rati-bhäva. Het huidige vers is een voorrede op Lied
Vijf, dat met het volgende vers aanvangt.

De muziekstijl is gurjaré-räga en het ritme is yati-täla.
VERS 2
saïcarad-adhara-sudhä-madhura-dhvani-mukharita-mohana-vaàçam
valita-dåg-aïcala-caïcala-maulikapola-vilola-vataàsam (1)

räse harim iha vihita-viläsaà
smarati mano mama kåta-parihäsam (refrein)
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“Sakhé! Hoe verrassend is het, dat Madhuripu Mij in dit rasa
feest in de steek laat en Zich als een schooier met andere aanlokkelijke meisjes amuseert. Desondanks denk Ik in Mijn
hart keer op keer aan Hem. De fluit in Zijn lotushanden vult
Hij met de honing van Zijn lippen; nectar die voortvloeit als
een zoete, suggestieve melodie. Als Hij uit de hoeken van
Zijn ogen flirtende blikken werpt, trilt Zijn juwelen hoofdtooi, waarbij Zijn oorringen over zijn wangen schommelen.
“Telkens weer moet Ik denken aan Hari’s onweerstaanbaar
donkere lichaamskleur, Zijn lach en Zijn amusante gedrag.”
(refrein)

Commentaar
De sakhé van Çré Rädhä zei, “Lieve Rädhikä, Hari heeft Jou
verwaarloosd, dus waarom houd Je nog zoveel van Hem,
waardoor Jij Jouw beheersing verliest?”
Nadat Çré Rädhä de terechtwijzingen van Haar sakhé had
aangehoord, antwoordde Ze met een gevoel van zelfvernedering, “Sakhé, wat Je zegt is waar. Hari heeft Me afgewezen en
maakt nu in Zijn vrolijke losbandigheid hartstochtelijk plezier
met een paar andere betamelijke maagden. Ik weet, dat het
voor Mij zinloos is om Mijn liefde voor Hem te tonen, maar
wat moet Ik doen? Er leven in Mijn hart herinneringen aan
Zijn tedere, lichtvoetige scharrels met Mij. O sakhé! Dit is juist
de hut, waar We eerder het plezier van intense liefde hebben
geproefd. Ik ben zo aan Hem verknocht, dat Ik Hem niet kan
loslaten. Ik blijf constant aan Zijn verdiensten denken. Mijn
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hart kan zich zelfs niet de minste fout in Hem ontdekken en
Ik ben altijd met Hem voldaan.
“Wanneer Çyämasundara in de nacht van de rasa-lélä lacht
en grapjes maakt met de prachtige gopés van Vraja, vult Hij
de fluit in Zijn lotushanden met een betoverende klank van
de zoete nectar van Zijn lippen.” Zo vangt Rädhikä aan met
Haar lied van afgescheidenheid – saïcarad-adhara-sudhämadhura-dhvani-mukharita. De etymologie van deze zin is
saïcaräntyä adhara-suddhayä madhuro dhvani yatra tad yathä
syäd tathä mukharitä mohiné vaàçé yena tam – “Hij speelt op
Zijn fluit en brengt een honingzoete klank van de nectar van
Zijn lippen voort. De betoverende invloed van dat legendarische geluid doet Mijn verstand wankelen en berooft Me van
Mijn beheersing. Op het moment, dat Ik aan de schoonheid
van Zijn ledematen denk, het rusteloze ornament op Zijn
hoofd, Zijn slingerende oorringen en vooral de manier, waarop Hij de jonge gopés omhelst en kust, verlies Ik mijn gevoel
van fatsoen. O sakhé, wat moet Ik doen?”
VERS 3
candraka-cäru-mayüra-çikhaëòaka-maëòala-valayita-keçam
pracura-purandara-dhanur-anuraïjita-medura-mudira-suveçam
räse harim iha vihita-viläsaà (2)

“Zijn haar is versierd met uiterst charmant geschikte pauwenoogveren in een frappant ontwerp van een halve maan.
Zijn luister lijkt op een massa verfrissende regenwolken, waar
op kleurrijke wijze een oneindige reeks schitterende regenbo-
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gen doorheen schiet. Deze bijzonder levendige beelden van
Hari beheersen Me voortdurend.”

Commentaar
Het ronde patroon aan het eind van een pauwenveer wordt
candraka genoemd en evenals de maan, candramä, schenkt dit
tevens vreugde. “Hari’s haar wordt op de meest zoete wijze
omcirkeld door pauwenveren en Zijn donkere tint geeft de
indruk van een pas geformeerde wolk versierd met vele regenbogen. Het visioen van Zijn bekoorlijke, stralende figuur
verschijnt constant in Mijn gedachten.”
VERS 4
gopa-kadamba-nitambavaté-mukha-cumbana-lambhita-lobham
bandhujéva-madhurädhara-pallavam ullasita-smita-çobham
räse harim iha vihita-viläsaà... (3)

“Op het feest van Anaìga leunt Hij voorover en wil het lotusgezicht van de koeherdersmeisje kussen. Zijn zachte lippen
hebben een betoverende zacht roze kleur als dat van de knop
van een bandhuka-bloem en de ongekende luister van Zijn
milde glimlach valt over Zijn knappe gelaat. Het visioen van
deze Hari verschijnt voortdurend in Mijn gedachten.”

Commentaar
“In Mijn hoofd heeft een invasie plaats van herinneringen aan
Hari, die begerig is om de gezichtjes van de pas getrouwde
gopés te kussen. Hij is in de kuïjäs in geheim liefdesspel ver90
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zonken en raakt steeds meer opgewonden om hen herhaaldelijk te kussen. De herinnering aan Zijn rode lippen zo helder
als een scharlakenrode bandhuka-bloem komt spontaan Mijn
gedachten binnen. Sakhé, als Hij glimlacht, wordt Hij zelfs nog
knapper.”
VERS 5
vipula-pulaka-bhuja-pallava-valayita-ballava-yuvati-sahasram
kara-caraëorasi maëi-gaëa-bhüñaëa-kiraëa-vibhinna-tamisram
räse harim iha vihita-viläsaà... (4)

“Op het hele lichaam van Hari gaat het haar van plezier overeind staan, wanneer Hij met Zijn armen zo delicaat als jonge
bloesem duizenden en duizenden jonge gopés stevig omhelst.
De stralen licht uit de juwelen ornamenten op Zijn handen,
voeten en borst verlichten alle windrichtingen. Ik kan het niet
helpen, dat Ik aan Hem moet denken.”

Commentaar
“Ik moet denken aan Çyämasundara’s armen zo zacht als pas
ontloken bladeren met kippevel van intense vervoering. Hij
legt Zijn armen om duizenden gopés heen en omhelst hen stevig. Alle duisternis wordt verdreven door de stralen van
schoonheid, die voortkomen uit de ornamenten op Zijn handen, voeten en borst.”
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VERS 6
jalada-paöala-valad-indu-vinindaka-candana-tilaka-laläöam
péna-payodhara-parisara-mardana-nirdaya-hådaya-kaväöam
räse harim iha vihita-viläsaà... (5)
“De magnetiserende tilaka van sandelhoutpasta, die Zijn
voorhoofd siert, verslaat de schoonheid van een kwikzilverachtige maan temidden van een zwaar dek van regenwolken.
Met Zijn brede borstkas, die zo solide is als een deur, heeft
die wrede gast het grootste plezier in het pijnigen van de volle
borsten van de jonge bruiden. Juist deze beelden van Hari
bezetten onafgebroken Mijn gedachten.”

Commentaar
“De schoonheid van de rusteloze maan temidden van wolken
vol water is een spektakel om te zien. De donkere tint van het
brede voorhood van Hari lijkt op een verse regenwolk, waarop Zijn witte tilaka van sandelhoutpasta zelfs het prettige effect van schitterende manestralen beschaamt. Ik herinner Me
levendig, hoe Çyämasundara op het moment van hun amoureuze vereniging de tere borstjes van de jonge meisjes met
Zijn brede borstkas genadeloos verplettert.”
VERS 7
maëimaya-makara-manohara-kuëòala-maëòita-gaëòam udäram
péta-vasanam anugata-muni-manuja-suräsura-vara-pariväram
räse harim iha vihita-viläsaà... (6)
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“De schoonheid van Zijn wangen wordt versterkt door Zijn
betoverende met juwelen bezette makara oorringen. Madhuripu, die gekleed gaat in het geel, trekt een aanhang van goden, demonen, heiligen en mensen aan. Herinneringen aan
die Hari komen met kracht op Me af.”

Commentaar
“De oren van Madhuripu zijn versierd met makara oorhangers (in de vorm van het watersymbool van Cupido), die de
schoonheid van Zijn wangen vergroten. Hij is een dakñiëänäyaka, de toegeeflijke minnaar, die de diepste verlangens
van Zijn hunkerende lievelingen vrijgevig vervult. Hij gaat
gekleed in gele stoffen, verspreidt Zijn lieflijkheid en verzadigt de besten van Zijn volgelingen met prema-rasa, inclusief
Närada onder de wijzen, Bhéñma onder de mensen, Prahläda
onder de demonen en Indra onder de halfgoden. Ik kan Hem
niet vergeten.”
VERS 8
viçada-kadamba-tale militaà kali-kaluña-bhayaà çamayantam
mäm api kim api taraìgad-anaìga-dåçä manasä ramayantam
räse harim iha vihita-viläsaà... (7)
“Hij gaat onder een uitgestrekte kadamba-boom in de volle
bloei op Mij zitten wachten en kijkt verwachtingsvol om Zich
heen. Wanneer We elkaar ontmoeten, neemt Hij al Mijn
angst van afgescheidenheid weg door Me met slimme en vleiende woorden gerust te stellen. Dan werpt Hij onterende
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blikken vol begeerte en speelt met Mij het liefdesspel, dat in
het diepst van Mijn hart nog levendig aanwezig is. Ik word
steeds rustelozer, als Ik aan die Hari denk.”

Commentaar
Çré Rädhä zegt, “O sakhé, Hij gaat vol begeerte op de afgesproken ontmoetingsplaats onder een uitgestrekte kadamaboom op Me zitten wachten. Als we wel eens een liefdesruzie
hadden en bang waren van Elkaar te scheiden, stelde Hij Me
gerust met ingenieuze vleierij. Hij heeft Me met Zijn blikken
vol rasa en Zijn gepassioneerde hart altijd in verrukking gebracht.”
Mäm api – “De pogingen van Mijn geliefde Çyäma om Me
gerust te stellen zijn zo verrukkelijk, dat Ik louter van de herinnering aan Zijn pogingen om dit te doen in een onbegrensde
vervoering raak.”
VERS 9
çré-jayadeva-bhaëitam ati-sundara-mohana-madhuripu-rüpam
hari-caraëa-smaraëaà prati samprati puëyavatäm anurüpam
räse harim iha vihita-viläsaà... (8)
Çré Jayadeva beschrijft in dit lyrische lied – de belichaming
van de herinnering aan de lotusvoeten van Çré Hari – de magische schoonheid van Madhuripu voor de fortuinlijke personen, die zijn toegewijd aan het dienen van Bhagavän.
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Commentaar
Ter afsluiting van Lied Vijf zegt Çré Jayadeva, dat hij dit gedicht heeft geschreven om in het hart van de gelukkige toegewijden met prema-bhakti de herinnering aan de lotusvoeten
van Hari wakker te maken. Om dit te kunnen ervaren moet
men zeker de primaire rasa (çåëgära-rasa) omarmen onder
leiding van fortuinlijke toegewijden, die dit hebben geproefd.
Caraëa verwijst hier naar het spel, zoals rasa-lélä, waarvan de
herinnering de methode is om zich de lotusvoeten van Çré Kåñëa te herinneren. Rasa-lélä is een verbijsterend mooi spel, dat
altijd in het geheugen van Çré Rädhä blijft opgesloten.
Dit Lied Vijf is getiteld Madhuripu-ratna-kaëöhikä, “Het
juwelen halssnoer van Madhuripu’s schoonheid en andere
deugden”.
VERS 10
gaëayati guëa-grämaà bhrämaà bhramäd api nehate
vahati ca parétoñaà doñaà vimuïcati dürataù
yuvatiñu valat-tåñëe kåñëe vihäriëi mäà vinä
punar api mano vämaà kämaà karoti karomi kim
Madhuripu heeft Me verlaten om te genieten van telkens
nieuwe intimiteiten met andere aanlokkelijke meisjes. Ik
weet, dat het zinloos is om Mijn hartstocht voor Hem tot uitdrukking te brengen; maar dan nog, wat moet Ik doen? Mijn
liefde is zo overweldigend, dat deze onder geen enkele omstandigheid zal afnemen. Mijn hart waardeert Zijn wonderbaarlijke kwaliteiten. Ik kan niet boos op Hem worden, zelfs
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niet als Hij fout zit. Als Ik denk aan Zijn fouten, ervaar Ik
grote zegen. Sakhé, ieder moment verlang Ik hevig naar Hem
en Ik kan Hem niet vergeten. Wat moet Ik doen?”

Commentaar
Rädhä’s boezemvriendin geeft Haar een terechtwijzing, “Kåñëa heeft Jou verlaten, dus waarom laat Jij Je door liefde voor
Hem uit het veld slaan?” Ter voorbereiding op het tafereel
van Lied Zes begint Rädhä een verslag van Haar private aangelegenheden door te zeggen, “Sakhé, ondanks Zijn gesjans
met anderen is Mijn hart onderworpen aan Madhuripu. Ofschoon Ik het niet wil, kan Ik er niets aan doen, dat Ik aan
Zijn veelvoudige virtuositeiten moet denken. Ik word gek van
extase en wil bij Hem zijn.”
Bhrämaà bhramäd api nehate – Hier betekent het woord
bhräma ‘woede’. “Mijn hart weigert onder alle voorwaarden
om boos op Hem te worden. Ik wil geen fouten in Hem zien,
zoals Zijn gehechtheid aan andere meisjes of Zijn onverschilligheid voor Mij. Ik blijf volkomen voldaan met Hem. Wat
moet ik doen?”
Çré Rädhä is in dit vers geportretteerd als utkaëöhitä-näyikä.
De symptomen van utkaëöhitä-näyikä zijn alsvolgt,
utkä bhavati sä yasyä
väsake nägataù priyaù
tasyänägamane hetuà
cintayantyäkulä yathä
“Een heldin, die zorglijk zit te kniezen over de vraag, waarom
haar geliefde heeft nagelaten naar haar slaapkamer te komen,
wordt utkaëöhitä genoemd.”
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Dit vers, dat de inleiding vormt op Lied Zes, bevat hariëéchanda, kriyaucitya, yamaka-çabda-alaìkära en twee arthaalaìkäras, namelijk saàçaya en dépaka.
Çréla Rüpa Gosvämé heeft dit vers geciteerd in Çré Ujjvalanélamaëi (Vyabhicäré-prakaraëa 13.9) om nirveda, walging of
afkeer, te illustreren.

De muziekstijl is mälava-räga. Het ritme beweegt zich snel in
ekatälé-täla.
VERS 11
nibhåta-nikuïja-gåhaà gatayä niçi rahasi niléya vasantam
cakita-vilokita-sakala-diçä rati-rabhasa-bhareëa hasantam (1)
sakhi he keçi-mathanam udäraà
ramaya mayä saha madana-manorathabhävitayä sa-vikäram (refrein)
“Hij kwam ’s nachts eens naar de afgelegen boshut, waar We
hadden afgesproken. Hij had Zich stiekem verstopt in het
dichte gebladerte van de nikuïja om in Zijn afwezigheid Mijn
gretigheid naar Hem en Mijn zielsangst te observeren. Overweldigd door bezorgdheid keek Ik met Mijn vermoeide ogen
vol angst om Me heen en vroeg Me af, ‘Oh, wanneer komt Hij
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nu?’ Toen Hij zag hoe gekweld Ik Me voelde, bracht Hij Me
in verrukking met de nectar van Zijn lach vol çåëgära-rasa.
“O sakhé, Keçi-mathana is zeer vrijgevig, wat betreft het verlichten van de brandende hitte van Kämadeva. Amoureus
verlangen heeft Mijn hart aangegrepen en Me gek gemaakt.
Mijn lieve sakhé, zorg dat de moordenaar van Keçi meteen
komt en Mijn hunkeringen vervult.” (refrein)

Commentaar
Çré Rädhä staat in brand met de koorts van amoureus verlangen en onthult aan Haar sakhé Haar verlangen om Çré Kåñëa
te zien. Ze begint met het openbaren van een voorgaande
romantische ontmoeting, toen Ze Haar präëa-nätha een plezier had gedaan. Dit spel is vol diepe mysteriën.
Sakhé! ramaya keçi-mathanam udäram mayä saha – “Sakhé,
arrangeer een heerlijke geheime ontmoeting voor Mij met
Keçi-nisüdana.” Hier geeft Çré Rädhä uitdrukking aan Haar
verlangen naar Haar eigen geluk, namelijk dat de vrijgevige
Keçi-mathana de kwellingen van Haar onvervulde romantische verlangens moet verlichten – maar dit is tegenstrijdig aan
de definitie van çuddha-bhakti, die eigenbelang verbiedt. Het
antwoord is, dat de gopés alles hebben verzaakt om Çré Kåñëa
lief te hebben, dus er bestaat zelfs niet het minste spoor van
eigenbelang in hen. Prema manifesteert zich niet ten volle, als
in beide partijen geen diepe anuräga verschijnt. Dus de preyasé (de minnares) moet haar eigen intrinsieke hartstocht overbrengen om in het hart van haar minnaar begeerte naar liefde
op te wekken. Dit is de weg die prema gaat.
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Als prema eenzijdig is, verschijnt het gebrek van rasäbhäsa,
of verkeerde smaak. Hierover wordt het volgende gezegd,
anurägo ’nuraktäyäà
rasävaha iti sthitiù
abhäve tv anurägasya
rasäbhäsaà jagur budhäù
“De opvatting van geleerden is, dat rasa wordt gevoed door de
gretigheid van de vrouw naar liefde, terwijl rasābhāsa verschijnt in afwezigheid van dergelijke anuräga.”

Daarom treedt Rädhä’s scherpe verlangen naar Kåñëa op om
rasa te laten toenemen.
Sakhé! Bij onze allereerste intieme ontmoeting ervoer Çyämasundara de verrukking van verliefdheid. Nu We uit elkaar
zijn, blijft die heerlijke ontmoeting in Mijn geheugen terugkeren en maakt Me wanhopig. Nu amoureuze gevoelens Mijn
hart blijven opwinden, wordt afzondering van de spilzieke
Keçi-mathana, die verlangens bevredigt, ondraaglijk. O Mijn
dierbare sakhé, zorg onmiddellijk voor Mijn vereniging met
Hem.”
Op deze manier toont de dichter de anuräga van Çré Çré
Rädhä-Kåñëa aan, Hun dwingende aantrekkingskracht naar
elkaar. Als een auteur het onderwerp van vereniging introduceert, voordat hij de wederzijdse anuräga heeft geschetst, ontstaat het defect van rasäbhäsa (de afwezigheid van één van de
essentiële ingrediënten).
Het woord sa-vikäram wijst erop, dat Çré Rädhä de opwinding van käma ervaart. Als de wellust van een vrouw wordt
gewekt, bedenkt ze een excuus om haar geliefde enkele li99
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chaamsdelen te tonen, zoals haar navel en borsten. Het commentaar op Rasika-sarvasva zegt hierover,
näbhé müla kucodara prakaöanavyäjena yad yoñitäà
säkäà kñaà muhur-ékñaëaà skhalitatä névénibandhasya ca
keça-bhraàsana saàyamau cakamitur miträdi sandarçanaiù
saubhägyädi guëa praçasti kathanaiù tat sänurägeìgikatam
“Als een vrouw opgewonden raakt, vertonen haar gebaren
volop anuräga. Ze onthult bijvoorbeeld onder een of ander
voorwendsel haar navel, borsten en onderbuik; ze blikt herhaaldelijk vol verlangen naar haar geliefde; haar ondergoed
valt open; ze observeert alle activiteiten van de vrienden van
haar geliefde en samen met hen prijst ze zijn grote geluk en
goede deugden.”

“O sakhé! Ik ben schuldig aan al deze met liefde geladen gebaren. Ga onmiddellijk Mijn ontmoeting met Keçi-mathana
organiseren.”
De zin mädana-manoratha-bhävityayä betekent, “Mijn hart
loopt over van amoureuze verlangens.”
ceñöä bhavati pünnäryo
raty-utthänäti-saktayoù
sambhogo vipralambhaç ca
sa çåìgäro dvidhä mataù
“Wanneer een man en vrouw met intense gehechtheid aan elkaar romantische activiteiten uitvoeren om elkaars verlangen
naar vererniging te stimuleren, bestaat het amoureuze gevoel
uit twee soorten, namelijk ontmoeten (sambhoga) en scheiden
(vipralambha).”

100

_____________________________________________________________________________________

“Evenals Ik, de afgezonderde minnares, naar Mijn held verlang, zo hunkert Hij ook naar Mij. O sakhé, breng Me meteen
naar Hem toe!” In dit geval is çåëgära-rasa compleet. Çré Rädhä zegt, “Toen Ik in het holst van de nacht bij de afgelegen
kuïja aankwam en Çyämasundara nergens zag, keek Ik bezorgd om me heen. Hij observeerde vanuit Zijn schuilplaats in
een dichte bosschage Mijn begeerte naar Hem. Toen Ik met
ogen vol angst naar Hem uitkeek, verscheen Hij plotsling
voor Me. Hij lachte van plezier en was buitengewoon gretig
naar romantisch spel en vermaak, waarbij Hij alle windrichtingen verlichtte met plezier. O sakhé, breng Me meteen naar
Hem toe.”
VERS 12
prathama-samägama-lajjitayä paöu-cäöu-çatair anukülam
mådu-madhura-smita-bhäñitayä çithilé-kåta-jaghana-dukülam
sakhi he keçé-mathanam udäraà... (2)
“Toen Hij zag, dat Ik zo naïef en goedgelovig was vanwege de
natuurlijke verlegenheid bij een eerste amoureuze ontmoeting, wendde Hij een reeks galante woorden en nederige
smeekbeden aan om Mijn verlegenheid te verdrijven. Ik was
gecharmeerd van Zijn vleiende woorden en converseerde met
Hem, waarbij Ik zachtjes en lief glimlachte. Precies op dat
moment trok die doortrapte Hari de kleding van Mijn heupen
af. O sakhé, regel voor Mij, dat Ik Hem direct op dit moment
kan zien.”
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Commentaar
Çré Rädhä vertelde Haar vriendin het volgende, “Dit was niet
Mijn eerste intieme ontmoeting met Çyämasundara. Niettemin gedroeg Ik Me als een heldin, die van nature erg verlegen
was bij de eerste ontmoeting met haar geliefde. Hij voerde Me
met vleiende woorden om Me overstag te laten gaan. Zijn
romantische praatjes bevielen Me wel en met een zachte glimlach sprak Ik teder met Hem. Zodra Hij in de gaten kreeg, dat
Ik hem gunstig gestemd was, trok Hij plotsling Mijn onderkleding weg. Ik wil de liefde bedrijven met Mijn präëa-nätha.
O sakhé, zorg dat Ik Hem meteen kan zien.”
Uit de zinsnede prathama-samägama (eerste vereniging)
kan worden afgeleid, dat amoureuze liefde [in het stadium
van anuräga] telkens op nieuwere manieren wordt ervaren.
VERS 13
kisalaya-çayana-niveçitayä ciram urasi mamaiva çayänam
kåta-parirambhaëa-cumbanayä parirabhya kåtädhara-pänam
sakhi he keçé-mathanam udäraà... (3)
“Met groot plezier liet Hij Me op een zacht bed van tere bloesems liggen en terwijl Hij Zich uiterst opgetogen voelde,
vleidde Hij Zich neer op Mijn hart. Ik omhelsde Hem stevig
en kuste Hem; en Hij beantwoordde de omhelzing onder de
sterke invloed van anaìga-rasa en dronk herhaaldelijk de
nectar van Mijn lippen. O sakhé, Hij is Me dierbaarder dan
Mijn eigen leven. Zorg dat Ik Hem meteen kan zien.”
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Commentaar
“Sakhé! Op die geheime ontmoetingsplaats liet Mijn held Me
op een bed van zachte bloemen liggen. Hij heeft Zich een
lange tijd met de liefde op Mijn boezem geamuseerd. Ik omhelsde en kuste Hem en Hij beantwoordde dat door Me te
omarmen en de nectar van Mijn lippen te drinken. O sakhé!
Arrangeer voor Mij onmiddellijk een ontmoeting met de geliefde van Mijn hart.”
Kåta-parirambhaëa – De auteur van Rasa-maïjaré heeft
uitgelegd, dat deze soort omhelzing kñéra-néra-äliìgana (een
omhelzing gelijk aan het vermengen van melk en water)
wordt genoemd op basis van bewijs uit de tekst van Païcasäyaka. De auteur van Rasika-priyä beschouwt deze soort omhelzing als tila-taëòula-äliìgana (een omhelzing zo aangenaam
als rijst vermengd met sesam) en geeft hiervan bewijsvoering
uit zijn Koka-çästra.
VERS 14
alasa-nimélita-locanayä pulakävali-lalita-kapolam
çrama-jala-sakala-kalevarayä vara-madana-madäd ati-lolam
sakhi he keçé-mathanam däraà... (4)
“Een plotslinge, onverwachte opwelling van vervoering tijdens de plezierige ervaring van hartstochtelijke liefde met
Hem maakte, dat Mijn vermoeide ogen zich sloten. Het plezier van dit liefdesspel liet Zijn wangen stralen met een buitengewone charme en schoonheid. Hoewel Hij reeds dronken
was van de smaken van amoureuze vereniging, werd Hij bij
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het zien van Mijn aantrekkelijke lichaam, dat was uitgeput en
droop van transpiratie, nog rustelozer om anaìga-rasa te
proeven. O sakhé, organiseer snel voor Mij een ontmoeting
met Keçé-mathana.”

Commentaar
“Sakhé, Ik werd door vermoeidheid overweldigd en Mijn ogen
vielen dicht van uitputting door het liefdesplezier. In de opwinding van het verlangen was Mijn hele lichaam nat geworden met druppels transpiratie. Toen Keçava Mijn conditie zag,
escaleerde Zijn vreugde door de intense passie in Zijn hart.
Dit manifesteerde zich als een onweerstaanbare luister op
Zijn kaken. Hij verdronk in de immens sterke zegen van conjugale liefde. Bij het zien van Mijn lichaam zo delicaat als een
rank werd Hij plotseling onrustig. O sakhé, regel voor Mij, dat
Ik Hem kan zien.”
Het lichaam van Çré Rädhä was vanwege de extatische vrijpartij doorweekt van transpiratie, waarmee Ze liet blijken, dat
Haar plezier bij die gelegenheid tot volkomen vervulling was
gekomen.
VERS 15
kokila-kalarava-küjitayä jita-manasija-tantra-vicäram
çlatha-kusumäkula-kuntalayä nakha-likhita-ghana-stana-bhäram

sakhi he keçé-mathanam udäraà... (5)
“Hij is grondig op de hoogte van de confidentiële theorie van
rati-çästra en praktiseert bovendien de riten. Tijdens de
amoureuze vereniging met Hem koerde Ik zachtjes als een
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koekoek. Mijn vlecht viel uit elkaar en de bloemendecoratie
viel eruit. Ik weet niet, wat Hij met het krassen van Zijn nagels op Mijn volle ronde borsten aan het schrijven was. O
sakhé! Regel voor Mij, dat Ik onmiddellijk de vijand van Keçé
kan zien.”

Commentaar
Çré Rädhä beschrijft aan Haar sakhé de ervaring van het plezier met Çré Kåñëa in exotische oefeningen voorgeschreven in
de käma-çästras. Onder het vrijen mompelde Ze als een koekoek. De auteur van Rasika-sarvasva heeft gezegd, kalarava
çabdaù pärävata paryäyaù – “Op het moment van amoureuze
vereniging, wanneer ze wordt omhelst en gekust door haar
minnaar, maakt de heldin een plotseling hijgend geluid, dat
lijkt op het koeren van de koekoek of de duif, waarmee ze de
verrukking van plezierige sensaties tot uitdrukking brengt.”
“Mädhava hield Me bij Mijn haar vast, kuste Me en dronk
de nectar van Mijn lippen. Op het hoogtepunt van Ons
liefdesspel tekende Hij met Zijn nagels figuren op Mijn stevige volle borsten. Sakhé, regel voor Mij, dat Ik Hem meteen
kan zien.”
VERS 16
caraëa-raëita-maëi-nüpurayä paripürita-surata-vitänam
mukhara-viçåìkhala-mekhalayä sa-kaca-graha-cumbana-dänam
sakhi he keçé-mathanam udäraà... (6)

“Toen We het hartstochtelijke hoogtepunt bereikten, begonnen Mijn met juwelen bezette enkelbellen te rinkelen en Mijn
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heupketting viel met veel lawaai op de grond. Hij pakte Me
bij Mijn haar en kuste herhaaldelijk Mijn gezicht. O sakhé,
zorg, dat Ik Me snel met die Keçé-mathana kan verenigen.”

Commentaar
“Sakhé! Toen Hari zo’n vertederend liefdesspel speelde, begonnen Mijn juwelen enkelbellen te zingen. De tailleband met
belletjes om Mijn middel begon eerst te rinkelen, maar brak
even later en gleed met veel lawaai op de grond en viel stil.
Hij pakte Mijn haar en schonk Me vele kussen. O sakhé, regel
direct Mijn vereniging met Hem.”
VERS 17
rati-sukha-samaya-rasälasayä dara-mukulita-nayana-sarojam
niùsaha-nipatita-tanu-latayä madhusüdanam udita-manojam 5
sakhi he keçé-mathanam udäraà... (7)

5

Alasä betekent mantharä. Er wordt gezegd, rati-sukha-samaye dvayor
eka-kälaà retaù kaëa kñaraëa samaye yo rasaù tad ekägré bhävas tena
alasä mantharä.
Dara-mukulite betekent ‘licht gesloten’; niùsahä betekent samarthaù,
‘machteloos’; udita-manojam betekent ‘ten volle gewekte lust’; nipatitatanu-latä betekent ‘gevallen rankachtig lichaam’, hetgeen wijst op viparéta-rati, de rolwisseling van de minnaars, waarin de heldin domineert.
Asamarthä – cyuti kälottarävasthä ity arthaù. Bharata Muni heeft gezegd, “aìge svedaù çlathatmäà ca keça-vasträdi saàvåttiù / jäte cyuti sukhe näryä virämecchä ca gamyate – Wanneer de vervoering van rati-viläsa
voorbij is en de vrouw, wier lichaam loom wordt en vochtig is van transpiratie, zich met haar haar en kleding tracht te bedekken, is het duidelijk,
dat ze rust nodig heeft.”
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“Tijdens het plezier van rati-viläsa met Hem raakte Ik geleidelijk uitgeput door de intense ervaring van gezamenlijke
zegen. Mijn ledematen werden loom en de rank van Mijn
lichaam werd overweldigd door de krachtige inspanning van
het liefdesspel. Tenslotte viel Ik neer en was meer dood dan
levend. Doordrenkt met de smaken van Cupido openden de
lotusogen van Madhusüdana zich licht, terwijl extravangant
amoureuze verlangens wild in Zijn hoofd rondspeelden. O
sakhé, regel onmiddellijk Mijn vereniging met Mijn meest
dierbare Keçé-mathana.”

Commentaar
Nadat Ze verzonken was geweest in de ervaring van amoureus plezier, raakte Çré Rädhä vermoeid en Çré Kåñëa sloot
Zijn lotusogen enigzins. Een hommel of een honingbij gaat
over het algemeen één voor één op bloemen zitten om hun
nectar te drinken, maar wanneer hij de excellentie van de lotus ziet, blijft hij eraan vastgeklonken. Hij drinkt de nectar,
wordt dol van dronkenschap en vindt daar dan rust. Op dezelfde manier heeft Çré Madhusüdana, die Haar excellentie
kent, alle bloemige gopés achtergelaten, raakt diep gehecht
aan de lotusachtige Rädhä en neemt Haar als Zijn rustplaats.
Alleen met Haar kan Hij de extase van allerlei variëteiten van
amoureus plezier ervaren. Wanneer Çré Rädhä de romantische
deskundigheid van Çré Kåñëa ervaart, wordt Ze anurägiëé,
totaal in bezit genomen door verlangen naar Hem.
Vandaag genoot Çré Rädhä in Haar geestesoog van Haar
voorgaande amoureuze ontmoeting met Çré Hari. Ze werd
geheel in beslag genomen door verlangen naar Hem en zei
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tegen Haar vriendin, “O sakhé! Breng Me meteen naar Keçémathana.”
VERS 18
çré-jayadeva-bhaëitam idam atiçaya-madhuripu-nidhuvana-çélam
sukham utkaëöhita-gopa-vadhü-kathitaà vitanotu sa-lélam
sakhi he keçé-mathanam udäraà... (8)

Dit liefdesgedicht geschreven door Çré Jayadeva schetst de
oeverloze hartstocht van Mädhuripu, zoals beschreven door
de bezorgde en ongeduldige heldin, die kwijnt in afzondering
van Hem. Mag het bijdragen aan de heilzame voorspoed voor
alle toegewijden, die het reciteren en horen.

Commentaar
Samenvattend zegt Çré Jayadeva, “Ofschoon ik de auteur van
deze compositie ben, wordt het lied in werkelijkheid gesproken door utkaëöhitä-näyikä Çré Rädhä Zelf, die de details van
Kåñëa’s courage in käma-kréòä, Hun liefdesspel, aan Haar
intieme vriendin toevertrouwt.
In herinnering aan die ontmoeting raakte Çré Rädhä opgewonden en onthulde uit de grond van Haar hart Haar verlangen aan Haar sakhé om Çyämasundara weer te zien. Çré Rädhä
is nidhuvana-nägaré, deskundig in erotisch spel. Mag deze
beschrijving van Haar amoureuze amusement (surata-kréòä)
en Haar alles-verslindende hartstocht (anuräga) voor Çré Kåñëa ons allen gunstig voordeel schenken.
Dit Lied Zes van Çré Géta-govinda is getiteld Akleça-keçavakuïjara-tilaka, “Zorgeloze Kåñëa, de Beste Olifant aller Min108
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naars.” Het hele lied is doordrenkt van vipralambha-çåëgärarasa en wordt gezongen in het metrum laya-chanda.
VERS 19
hasta-srasta-viläsa-vaàçam anåju-bhrü-vallimad-ballavé
våndotsäri-dåganta-vékñitam ati-svedärdra-gaëòa-sthalam
mäm udvékñya vilajjita-smita-sudhä-mugdhänanaà känane
govindaà vraja-sundaré-gaëa-våtaà paçyämi håñyämi ca
“O sakhé! Toen Govinda met de koeherdersmeisjes, wier
wenkbrauwen als aantrekkelijke klimranken gebogen staan,
aan het sjansen was, proefde Hij hun charmes met Zijn ogen.
Hoewel Hij werd omringd door drommen prachtige gopés,
stond Hij aan de grond genageld, toen Hij Mij zag, en met
één blik stuurde Hij hen allemaal weg. Zijn geest werd in bezit genomen door amoureuze verlangens, die Zijn vaàçé uit
Zijn delicate handen deden vallen, waarbij Zijn kaken nat
werden van transpiratie. Zijn gezicht bloeide op met de nectar
van een bescheiden glimlach, die Zijn uitbundigheid tot uitdrukking bracht. Als Ik dit beeld voor de geest haal, voel Ik
een onbeschrijflijke zegen.”

Commentaar
In afgescheidenheid ontwaakten in Çré Rädhä de drie soorten
realisatie – herinnering (smaraëa), innerlijk visioen (sphürti)
en rechtstreekse waarneming (avirbhäva). Eerst kreeg Ze de
ervaring van smaraëa. Toen Haar gevoel zich intensiveerde
tot sudépta-mahäbhäva, manifesteerde het spel zich automa109
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tisch als een visioen in Haar hart. Welnu, in de huidige verzen
is Haar realisatie säkñät-anubhäva, rechtstreekse waarneming.
Ze zegt tegen Haar vriendin, “Sakhé, kijk! Ik ben overgelukkig en moet lachen, omdat Ik Govinda hier in het bos van
Vraja in het gezelschap van de mooie vraja-gopés zie.”
Haar sakhé vraagt, “O malle meid, blind van liefde! Hoe
kun Jij Jezelf in zegen bevinden, wanneer Keçava Jou heeft
verlaten om met andere gopés te stoeien?” Rädhä antwoordt,
“Zodra Hij merkt, dat Ik hier aanwezig ben, raakt Hij zo in
verlegenheid en gaat Hij zich zo schuldig voelen, dat Hem het
zweet in stromen over Zijn wangen loopt. Wanneer Hij Mijn
extatische symptomen (sättvika-bhävas) ziet, ervaart Hij ze
ook. Zijn fluit glijdt van schaamte uit Zijn handen. Hoewel de
vraja-gopés Hem fascineren met wenkbrauwen als klimranken, stuurt Hij ze met één wenk van Zijn wenkbrauw allemaal
de laan uit. Zijn gezicht, dat een milde glimlach vertoont,
wordt uitermate betoverend. Als Ik Mijn onschatbare lieveling zie, zoals Hij er op die manier uitziet, verdrink Ik in
vreugdevolle zegen. Sakhé! Wanneer, oh wanneer zal Ik Mijn
kostbare lieveling ontmoeten?”
Tot dit vers behoren çärdüla-vikréòita-chanda, dépaka- en
läöänupräsa-alaìkäras en päïcälé-réti. De stemming van dit
vers is vipralambha-çåëgära-rasa. De held is dakñiëä-näyaka,
de onbevangen held met vele liefjes, die toch ondergeschikt
blijft aan zijn eerste minnares.
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VERS 20
duräloka-stoka-stabaka-navakäçoka-latikä
vikäsaù käsäropavana-pavano ’pi vyathayati
api bhrämyad-bhåìgé-raëita-ramaëéyä na mukula
prasütiç cütänäà sakhi çikhariëéyaà sukhayati
“De scheiding is nu absoluut ondraaglijk geworden. De stralende schoonheid van deze jonge, ontluikende açoka-rank
lijkt op een pijl, die Mijn ogen doorboort. De koele briesjes,
die overwaaien uit de tuinen aan het meer, zetten Me in vuur
en vlam. Zelfs de mangobloesems, die juist openbarsten met
zwermen lieflijk zoemende bijen er omheen, geven Me nu
geen troost, Mijn vriendin.”

Commentaar
Rädhä beschrijft de voorjaarsstimulanten (vibhävas) van liefde in afgescheidenheid en zegt tegen Haar intieme vriendin,
“Ik kan niet langer naar die açoka-bomen kijken. Gewoonlijk
nemen ze verdriet weg, maar nu wakkeren hun jonge knoppen het vuur van afgescheidenheid aan. De wind, die zich
door de kuïjäs langs het meer beweegt en kleine trosjes jonge
bloesems aan de ranken van de açoka-bomen ontlokt, voedt
Mijn verdriet eveneens.”
Het woord duräloka is afkomstig van duùkhena äloka avalokanam yasyä ‘sau – “Toen Ik Kåñëa eerder ontmoette,
maakten de mangobloesem en de zoemende bijen er omheen
Me gelukkig, maar nu maken ze Me alleen maar diep ongelukkig.”
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De uitdrukking bhrämyad-bhåìgé betekent ‘vrouwelijke
zwerfbijen’. Dit wijst op de gopés. Çré Rädhä spreekt en openbaart, “We hunkeren alleen naar Keçava, naar niemand anders. In onze ogen is Hij de enig wenselijke man.”
Dit vers vertoont samuccaya- en anupräsa-alaìkäras,
kriyaucitya en vipralambha-çåëgära-rasa. De réti is mägadhé en
gauòéyä. Het gepaste metrum is çikhariëé-chanda.
VERS 21
säküta-smitam äkuläkula-galad-dhammillam ulläsitabhrü-vallékam aléka-darçita-bhujä-mülärddha-dåñöa-stanam
gopénäà nibhåtaà nirékñya gamitäkäìkñaç ciraà cintayan
antar mugdha-manoharaà haratu vaù kleçaà navaù keçavaù

Hij zat onopvallend naar een menigte koeherdersmeisjes te
staren, die extatische transformaties ondergingen – onweerstaanbaar verleidelijke glimlachjes, rusteloze oogbewegingen,
openvallende vlechten, opgeheven armen om hun borsten te
exposeren onder voorwendsel hun haar, dat door wellust was
losgeraakt, te moeten fatsoeneren. Toch waren hun verleidelijke gebaren de kracht verloren om Hem, die nu zielsgelukkig in diepe gedachten aan Rädhä was verzonken, te kunnen
aantrekken. Mag die altijd nieuwe Keçava al ons lijden wegnemen.

Commentaar
De grote dichter, Çré Jayadeva, schenkt in dit laatste vers van
het Tweede Bedrijf aan alle toegewijden een gunst. “Çré Kåñëa
maakt zeer goed onderscheid. Hij beraadslaagde nauwgezet
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over de vier gebaren van de gopés. Zelfs een naïef persoon
had hun algemene motivatie kunnen ontcijferen en zich aangetrokken kunnen voelen.”
(1) Saküta-smitam – Hoewel de glimlach van de gopés natuurlijk is, brengt deze tevens intenties over. Hun glimlachjes
vertegenwoordigden duidelijk amoureus verlangen in vermomming. Een gepassioneerde vrouw zal automatisch verleidelijke gebaren gaan maken, wanneer ze een jongeman ontmoet.
(2) Äkuläkula-galad-dhammilam – Vanwege hun intense
verlangen kregen de gopés kippenvel en ondergingen andere
transformaties, die hun vlechten deden openvallen.
(3) Bhrü-vallékam aléka – Bij het zien van Kåñëa werden
hun ogen onrustig van amoureus verlangen.
(4) Bhujä-mülä – Hoewel er geen reden was om hun oksels
te tonen of hun armen op te tillen, gebruikten ze excuses, zoals zogenaamd geeuwen, als voorwendsel om Kåñëa hun opgeheven borsten te tonen.
Çré Kåñëa beraadslaagde in Zijn hart over het gedrag van de
gopés en besloot, dat hun pogingen allemaal tevergeefs waren,
omdat niemand ooit kon worden vergeleken met Çré Rädhä,
die van moment tot moment Zijn verbazing deed toenemen.
Mag Çré Keçava, die op deze manier door Zijn liefhebbende
dienaren wordt geprezen, de zorgen en het verdriet van al
Zijn toegewijden wegnemen.
Tot dit vers behoren samuccaya, äçéù en parikara-alaìkäras.
De chanda is çärdüla-vikréòita.
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ALDUS EINDIGT HET BÄLABODHINÉ-PRAKÄÇA COMMENTAAR
OP HET TWEEDE BEDRIJF VAN ÇRÉ GÉTA- GOVINDA,
GETITELD AKLEÇA-KEÇAVA, “ZORGELOZE K EÇAVA”.
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MUGDHA-MADHUSÜDANAÙ – MADHUSÜDANA
GEMAGNETISEERD

VERS 1
kaàsärir api saàsära-väsanäbandha-çåìkhaläm
rädhäm ädhäya hådaye tatyäja vraja-sundaréù
Verteerd door gedachten aan Rädhä en met Zijn hart aan de
keten van Haar liefde gebonden liet Kaàsäri, die de kwintessens van madhura-rasa wilde ervaren, alle andere prachtige
Vraja meisjes achter.

Commentaar
De Eerste en Tweede Bedrijven beschrijven de excellentie
van Çré Radha-Mädhava en sluiten af met een levendige schets
van Rädhä’s liefdevolle dorst en begeerte naar Kåñëa. Nu, aan
het begin van het Derde Bedrijf schetst de auteur Kåñëa’s
intense passie voor Rädhä.
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Plotseling werden in Kåñëa’s hart herinneringen aan de
herfstdans (çäradéya-rasa-lélä) wakker. Hij kon Zich de intense liefde van Rädhä voor Hem herinneren en realiseerde Zich,
dat het de hoogste expressie van de meest uitmuntende prema
was geweest. Hij had de andere gopés in het danspaviljoen
achtergelaten om een ontmoeting met Çré Rädhä alleen te
hebben en had Haar genegenheid gevoed door Haar en Haar
haar te decoreren. In Haar afwezigheid begon Zijn hart te
branden en liet Hij alle andere ontbiedende vraja-gopés achter, omdat Hij hun liefde nu als onbeduidend beschouwde.
Kaàsäri – Çré Kåñëa is de vijand van de demonische Koning
Kaàsä. Het alternatief is, kaà sukhaà särayati vistärayati
kaàsäriù – “Bhagavän Çré Kåñëa, die geluk groter maakt,
wordt Kaàsäri genoemd.”
Saàsära-väsanä-bandha-çåìkhaläm – Als het woord
saàsära wordt geïnterpreteerd als een samenvoegsel van
samyak (compleet) en sära (essentie), verwijst het naar de
verrukkelijke en vertederende madhura-rasa. Daarom wordt
de tendens om altijd met madhura-rasa gepreoccupeerd te
blijven saàsära-väsanä genoemd. Omdat Rädhä Hem in Haar
macht houdt, is Zij de verbindende schakel (çåìkhalä) in de
rasa-dans, die de complete essentie van alle verlangens van
Kåñëa omvat. Zodra men heeft geconstateerd, wat de meest
essentiële substantie is, laat men vanzelf alles achter en gaat
vol bezieling het verlangde object achterna door het tot zijn
enige aandachtspunt te verheffen. Op dezelfde manier verliet
Kåñëa alle andere gopés en aanvaardde Rädhä als zijn uitzonderlijke toevlucht.
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Vraja-sundaréù – De meervoudsvorm wijst erop, dat Kåñëa
in Zijn zielsangst van afgescheidenheid van Rädhä een menigte interessante meisjes had achtergelaten. Dit is de openbaring van Zijn bevangende anuräga, Zijn onbegrensde, dwingende liefde voor Haar.
Çréla Rüpa Gosvämé heeft dit vers geciteerd in Sri Bhaktirasämåta-sindhu (Western Quadrant, Fifth Wave, Verse 10)
als een voorbeeld van älambana-vibhäva in madhura-bhaktirasa.
Het metrum van dit vers is pathyä.
VERS 2
itas tatas täm anusåtya rädhikäm
anaìga-bäëa-vraëa-khinna-mänasaù
kåtänutäpaù sa kalinda-nandinétaöänta-kuïje viñasäda mädhavaù
Toen Mädhava overal tevergeefs naar Rädhikä liep te zoeken,
werd Zijn vermoeide hoofd door de pijlen van Cupido doorboord. Het speet Hem, dat Hij Haar had verwaarloosd. Hij
liep bij de Yamunä een afgelegen kuïja binnen en ging zitten
kniezen.

Commentaar
De dichter beschrijft de emoties van Kåñëa, “Alas! Waarom
heb Ik Haar verlaten? Hoe kan Ik Haar weer ontmoeten?”
Hij ervoer dezelfde onrust, die Rädhä in afzondering van
Hem ervoer. Ofschoon al die prachtige vraja-gopés voor Hem
gereed waren, was Hij onverschillig voor hun dienstverlening.
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Wetend dat Zijn favoriete geliefde ergens dichtbij was, maakte Hem des te wanhopiger. Hij dacht, “Vandaag kon Ik Rädhä
niet de juiste aandacht geven, dus Ze moet naar een kuïja bij
de Yamunä zijn gegaan.” Hij zocht in de ene kuïja en de andere. Nadat Hij grondig had gezocht, werd Hij door hopeloosheid aangegrepen en stond op het punt om op te geven.
“Als Ik Rädhä de eer had gegund, zou Ze niet zijn vertrokken.” Op deze manier zonk Kåñëa weg in de diepten van
wanhoop, was bedroefd door de pijlen van liefde en stond in
brand van schuldgevoelens.
Mädhavaù – mä (Lakñmé) + dhava (pati) = Lakñmépati, de
echtgenoot van de Geluksgodin. Deze naam van Kåñëa heeft
in deze context een specifieke betekenis: mä (Rädhä) + dhava
(dierbaarste) = Mädhava, die meer voor Rädhä betekent dan
Haar eigen leven en wiens verdriet in afzondering van Haar
het embleem van Haar immense fortuin vormt.
De chanda van dit vers is vaàçasthavila, dat alsvolgt wordt
omschreven, vadanti vaàçasthavilaà ja-tau ja-rau – “De lengte van de lettergrepen in het metrum vaàçasthavila is alsvolg:
kort, lang, kort, lang, lang, kort, kort, lang, kort, kort, lang,
kort.”

De muziekstijl is gurjaré-räga; het ritme is yati-täla.
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VERS 3
mäm iyaà calitä vilokya våtaà vadhü-nicayena
säparädhatayä mayäpi na väritäti-bhayena (1)
hari hari hatädaratayä gatä sä kupiteva (refrein)
“Toen Ze Me omringd zag door een menigte welgevormde
vraja-gopés, werd Rädhä verontwaardigd en ging er vandoor.
Ik was bang, dat Ik Haar had beledigd en toen Ze vertrok,
kon Ik de moed niet opbrengen om Haar tegen te houden.
“Alas! Ze voelde Zich over het hoofd gezien en vertrok in
een boze bui.” (refrein)

Commentaar
Çré Kåñëa drukt Zijn teleurstelling uit door te roepen hari!
hari! “Alas! Wat een tragedie! Rädhä voelde Zich over het
hoofd gezien en vertrok, toen Ze een drom prachtige gopés
om Me heen zag staan en is nu verdwenen. Mijn geliefde
Rädhä is de keizerin van Mijn hart. Ze is rijk aan alle gewenste deugden en Haar intrinsieke liefde voor Mij is nog nooit
overtroffen; niettemin heb Ik Haar botweg verwaarloosd. Ik
was op de een of andere manier in paniek en kon zelfs niet
een paar beleefde woorden spreken om Haar te kalmeren. Ze
stormde boos weg en nu heb Ik werkelijk spijt van hetgeen er
is gebeurd.”
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VERS 4
kià kariñyati kià vadiñyati sä ciraà viraheëa
kià dhanena janena kià mama jévitena gåheëa
hari hari hatädaratayä.. . (2)
“Wat gaat Ze doen? Wat zal Ze zeggen na een langdurige
zielsangst in verzengende afgescheidenheid? Ik weet het niet.
Alas! Zonder Rädhä lijken Mijn rijkdom, Mijn verwanten,
Mijn leven, Mijn huis en Mijn alles waardeloos.”

Commentaar
Çré Kåñëa beschrijft Zijn eigen situatie in afzondering. “Alles,
dat Ik in afzondering van Rädhä voel, moet Zij ook voelen.
Hoeveel zielsangst en verdriet moet Ze niet doormaken! En
Mijn blunder is de oorzaak van deze pijn. Door Mij heeft Ze
zoveel te lijden. Als Ik haar weer tegenkom, weet Ik niet hoe
Ze reageert. Hoe gaat Ze haar woede, jaloezie en gekwetste
gevoelens tot uitdrukking brengen? Ik vraag Me af, wat Ze
Haar intieme vriendin allemaal gaat vertellen. Ze zal Me wel
beschuldigen van wreedheid en harteloosheid. Maar Ik zal
tegen Haar zeggen, ‘O Rädhä, zonder Jou schijnen Mijn rijkdom, Mijn gemeenschap, Mijn koeien en Mijn huis Me allemaal als onbeduidend toe.’”
VERS 5
cintayämi tad-änanaà kuöila-bhru kopa-bhareëa
çoëa-padmam ivopari bhramatäkulaà bhramareëa
hari hari hatädaratayä... (3)
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“Mijn gedachten zijn bij het gezicht van Rädhä, dat nu rood
van woede is met wenkbrauwen zo krom als boomklimmers,
gelijk een prachtige rode lotus, waar zwarte hommels overheen zweven.”

Commentaar
Çré Kåñëa zegt, “Mijn gedachten zijn overgenomen door het
visioen van Rädhä’s lotusgezicht. Nu Ze geërgerd is, moet de
boog van Haar wenkbrauwen nog meer geaccentueerd zijn.
Haar gouden gezicht, dat bedrukt is en nu rood van woede
ziet, wordt versterkt door Haar prachtig gebogen wenkbrauwen, alsof een rij zwarte hommels boven een rode lotus
zweeft.”
In dit vers wordt Haar boze gezicht vergeleken met een rode lotus en Haar gebogen zwarte wenkbrauwen met een rij
zwarte hommels. Dit is een voorbeeld van väkyärthä-upamäalaìkära.
VERS 6
täm ahaà hådi saìgatäm aniçaà bhåçaà ramayämi
kià vane ’nusarämi täm iha kià våthä vilapämi
hari hari hatädaratayä... (4)
“Alas! Waarom zit Ik op zinloze wijze te treuren en loop Ik
keer op keer van het ene bos naar het andere om naar Rädhä
te zoeken, terwijl Ze voor altijd in de tempel van Mijn hart
woont, waar Ik Haar in een stevige omhelzing houd?”
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Commentaar
Vanwege de afzondering ervaart Çré Kåñëa een intense zielsangst. Hij krijgt in het diepst van Zijn hart een sphürti of een
visioen van Çré Rädhä te zien en begrijpt daardoor, “Rädhä,
de liefde van Mijn leven, staat permanent op het altaar van
Mijn hart, waar We voor altijd blijven genieten van oneindig
amoureus spel. We zijn nooit gescheiden. Als Ik Haar niet in
het bos kan vinden, wat heeft het dan voor zin om Haar daar
te zoeken? Als Ik Haar hier in Mijn hart zie, waarom zou Ik
dan treuren?”
VERS 7
tanvi khinnam asüyayä hådayaà taväkalayämi
tan na vedmi kuto gatäsi na tena te ’nunayämi
hari hari hatädaratayä... (5)
“O Kåçäìgé, Mijn delicate liefste! Het ziet ernaar uit, dat
Jouw hart door jaloezie wordt geteisterd. Je ging er trots in
een boze bui vandoor, dus hoe kan Ik Jou om excuus vragen?”

Commentaar
Gescheiden van Çré Rädhä is Kåñëa half gek van verdriet geworden. Wanneer Ze plotseling in een sphürti verschijnt,
roept Hij naar Haar, “O Tanvi, tenger meisje,” alsof Ze direcht vóór Hem staat. “He Rädhe! Omdat Ik Mijn rug naar
Jou toekeerde om Mezelf te amuseren met een paar andere
boeiende meisje van Vraja, is Jouw hart nu wild van jaloezie
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vanwege Jouw hooghartige zelfimportantie. Je hebt Mij van
een of andere onwelvoeglijkheid beschuldigd, Je werd terneergeslagen en Je bent opeens vertrokken. Als Ik wist waar
Je was, zou Ik Jouw voeten aanraken en Jou proberen te kalmeren door om vergeving te vragen.”
VERS 8
dåçyase purato gatägatam eva me vidadhäsi
kià pureva sa-sambhramaà parirambhaëaà na dadäsi
hari hari hatädaratayä... (6)
“Alas! Je verschijnt herhaaldelijk aan Me en Je verdwijnt
dan weer. Waarom omhels Je Me niet onafgebroken, zoals Je
gewoon was te doen?”

Commentaar
“O Mijn liefste Kåçäìgé! Waarom kom en ga Je louter voor
Mijn ogen? Waarom drijft Jouw overweldigende liefde Jou er
niet toe Me vandaag in Jouw omhelzing te ketenen? Waarom
ben Je zo wreed?”
Als een man van zijn geliefde is gescheiden en in de diepten
der wanhoop verdrinkt, wordt zijn droom van haar immers zo
intens, dat het lijkt, alsof ze werkelijk bij hem is. In afwezigheid van Rädhä is Kåñëa zo wanhopig geworden, dat Zijn meditatie is uitgemond in een directe waarneming van Haar voor
Zijn ogen. Waar Hij ook kijkt, Hij ziet alleen Çré Rädhä. Ze is
in iedere richting aanwezig – Ze is overal. En alleen die Rädhä is het enige object, dat Hij in al het bestaan ziet.
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VERS 9
kñamyatäm aparaà kadäpi tavedåçaà na karomi
dehi sundari darçanaà mama manmathena dunomi
hari hari hatädaratayä... (7)
“He Sundari, O schoonheid! Vergeef Me alsjeblieft. Ik zal
zoiets nooit meer doen. Laat Me alsjeblieft meteen Jouw gezicht zien. Ik word gefolterd door liefde voor Jou.”

Commentaar
Hier openbaart de dichter de hoogte van Çré Kåñëa’s wanhoop. Als een visioen van Çré Rädhä zich in Zijn hart manifesteert, neemt Hij Haar als hoogste object van adoratie en zegt,
“O Rädhä, vergeef alsjeblieft Mijn boersheid. Vergeet alsjeblieft hetgeen is gebeurd. Hierna zal Ik een dergelijk verraad
nooit meer plegen. Ik smeek Jou voor Me te komen staan. Ik
ben Jouw dierbaarste geliefde. Ontneem Mijn gretige ogen
het zicht van Jou niet. In Jouw afwezigheid verbrandt de hitte
van amoureus verlangen Me in levende lijve.”
In dit lied wordt Çré Kåñëa beschreven als anuküla-näyaka,
een minnaar die ernstig, nederig en verankerd is in zijn besluit
om zijn liefste een plezier te doen. De prominente rasa is
vipralambha-çåëgära voortkomend uit wederzijdse anuräga.
VERS 10
varëitaà jayadeva-kena harer idaà pravaëena
kindubilva-samudra-sambhava-rohiëé-ramaëena
hari hari hatädaratayä... (8)
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Hij, die als de maan opkwam uit de oceaan van het dorp Kindubilva, heeft de treurnis van Hari verzameld. Die Jayadeva
zelf levert dit lied op nederige wijze af.

Commentaar
Çré Jayadeva heeft in alle nederigheid het verdriet van Çré Kåñëa in afgescheidenheid van Çré Rädhä beschreven. Zoals de
maan uit de zee oprijst, zo is de dichter Jayadeva in het dorp
Kindubilva verschenen. Een van de namen van Çré Jayadeva is
Péyüñavarñä, een naam van de maan, die betekent ‘nectarregen’. Een andere naam van de maan is Rohiëé-ramaëa, de
geliefde van de Rohiëé constellatie. Zoals iedereen door de
maan in verrukking raakt, zo brengt dit lyrische lied de hele
wereld in verrukking.
VERS 11
hådi visa-latä-häro näyaà bhujaìgama-näyakaù
kuvalaya-dala-çreëé kaëöhe na sä garala-dyutiù
malayaja-rajo nedaà bhasma priyä-rahite mayé
prahara na hara-bhräntyänaìga krudhä kim u dhävas i
“O Anaìga, god van de liefde! Ben je Me zo heftig aan het
folteren, omdat je denkt, dat Ik Çiva ben? Dit is een halssnoer
van lotusstengels als versiering op Mijn borst, niet Väsuké, de
slangenkoning. Een krans van blauwe lotusbloemen kleurt
Mijn keel, geen streep vergif. Dit is sandelhoutpasta, dat op
Mijn verliefde lichaam is gesmeerd; het is geen as uit een
brandstapel. Ga terug! Scheer je weg! Je hebt Me per vergis125
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sing gegrepen, dus stop met het afvuren van jouw verschrikkelijke pijlen op Mij. Waarom stort jij je met zo’n razernij op
Mij?”

Commentaar
Kåñëa is gebrandschat in afgescheidenheid en tekent protest
aan tegen Kämadeva, die Hem per abuis heeft aangezien voor
Çiva. Waarom zou hij anders met zijn onoverwinnelijke pijlen
zo heftig aanvallen? Door hulpeloosheid overweldigd roept
Krsna uit, “He Angaìga, kijk eens hoe gelukkig Çiva leeft met
de helft van zijn lichaam verenigd met zijn geliefde Parvaté.
Maar dat is met Mij niet het geval. Ik ben niet alleen gescheiden van Mijn geliefde Rädhikä, die Me dierbaarder is dan
Mijn eigen adem, Ik weet niet eens, waar Ze is.”
Çré Kåñëa ervaart een sphürti van Rädhä, terwijl Hij wordt
gepijnigd door de brandende sensatie veroorzaakt door Cupido. Daarom zegt Çré Kåñëa rechtstreeks, “Anaìga, waarom zit
je verbolgen achter Mij aan? Ben je van plan om met dit
onophoudelijke pak slaag door te gaan in de misvatting, dat Ik
Çiva ben? Deze slinger kan eruit zien als een cobra, maar het
is louter een halssnoer van lotusstengels. En dit is een streep
blauwe lotussen om Mijn hals, geen blauwe gifvlek. Dit is
geen as, die je ziet; het is Maleise sandelhoutpasta, die over
Mijn lichaam is gesmeerd om de hitte van afzondering van
Mijn geliefde te verlichten, maar die nu is opgedroogd en in
poeder is veranderd. Zonder Mijn geliefde ben Ik levenloos,
dus waarom volhard je in jouw aanvallen op Mij?”
Dit vers vertoont vipralambha-çåëgära en past apahnutialaìkära toe. Het metrum is hariëé-chanda. Het vers bevat
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ook bhräntimän-alaìkära naar de mening van enkele geleerde
authoriteiten.
VERS 12
päëau mä kuru cüta-säyakam amuà mä cäpam äropaya
kréòä-nirjita-viçva mürcchita-janäghätena kià pauruñam
tasyä eva mågé-dåço manasija preìkhat-kaöäkñäçugaçreëéjarjaritaà manäg api mano nädyäpi sandhukñate
“O Kandarpa, god van de liefde! Je hebt met jouw spelletjes
het hele universum bevangen. Pak niet die pijl van
mangoknoppen in jouw hand. Doe je dat toch, leg hem dan
ten minste niet aan op jouw boog. Is het heldenmoed om iemand neer te slaan, die reeds door de koorts van lust tot de
grond is afgebrand? Kijk! Mijn hart is aan stukken gereten
door de zijdelingse blikken voortstromend uit die Rädhä met
Haar gazellenogen, die Me praktisch voor dood laten liggen.
Val Me alsjeblieft niet aan.”

Commentaar
Het is alsof Kämadeva tegen Kåñëa zei, “Hoewel Çiva, die
mijn lichaam in de as heeft gelegd, zeker mijn vijand is, heb Jij
ook mijn commando overschreden. Daarom richt ik mijn pijlen op Jou.” Toen smeekte Kåñëa aan Käma, “O Manasija,
neem niet die pijl van mangoknoppen ter hand.”
De puñpa-bäëa (bloemenpijlen) van Kämadeva bestaan uit
vijf soorten: (1) ämra-mukula (mangoknoppen); (2) açoka; (3)
mallikä; (4) mädhavé en (5) bakula. De uiteinden aan de takken van mangobomen barsten in de lente open met knoppen.
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Kåñëa denkt, “Kämadeva heeft er zijn pijlen van gemaakt en
hij gaat Me neerschieten, als hij Me in afzondering van Rädhä
zo ineengedoken ziet.” Daarom verbiedt Hij hem, “Pak niet
die pijl van mangoknoppen.”
Mä cäpam äropaya – “Doe je dat toch, leg hem dan ten
minste niet aan op de snaar van jouw boog.”
Kréòä-nirjita-viçva – “O jij, voor wie de overwinning van het
universum eenvoudig een kwestie van spel is. Ik smeek jou
met gevouwen handen. Deze pijl zal Me zeker een dodelijke
slag toebrengen. Jij bent de overwinnaar van het universum
en Ik ben in afzondering van Rädhä een levenloos persoon.
Als een held, zoals jij, een stervend persoon zou molesteren,
zou dat eenvoudig in jouw ontering resulteren. Niemand zou
jou toejuichen voor jouw heldhaftige leeuwenmoed.”
Met het woord manasija impliceert Kåñëa, “Je bent uit Mijn
geest voortgekomen. Het is onethisch om degene, die jou het
leven heeft gegeven, neer te slaan. Jij wil Me neerschieten uit
naam van Rädhä. Maar de pijl van Haar zijdelingse blik, die
zelfs scherper is dan jouw pijlen, heeft Me reeds aan stukken
gescheurd. Wat is de noodzaak om een giftige pijl af te schieten in de wonden, die Ik reeds heb gekregen?”
Dit vers is een voorbeeld van çärdüla-vikréòita-chanda en
äkñepa-alaìkära.
VERS 13
bhrü-pallavo dhanur apäìga-taraìgitäni
bäëä guëaù çravaëa-pälir iti smareëa
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tasyäm anaìga-jaya-jaìgama-devatäyäm
asträëi nirjita-jaganti kim arpitäni
“Aha! Haar gebogen wenkbrauwen vol bloesem zijn de boog,
de golven van Haar scheve blikken zijn de pijlen, Haar langgerekte ogen, die zowat tot Haar oren doorlopen, zijn de
snaar op de boog – dit zijn de wapens in het arsenaal van Kämadeva. Nadat Kämadeva alle zielen in het universum zonder
uitzondering had overwonnen, heeft hij ze teruggegeven aan
hun Keizerin, de levende Godin van zijn overwinning, de
prachtige Rädhä.”

Commentaar
Met het toeschrijven van de totale munitie van Cupido aan
Rädhä zegt Kåñëa met het woord tasyäm (tegen Haar), “Kämadeva heeft zijn wereldoverheersende wapens teruggegeven
aan Rädhä, Mijn gekoesterde liefde van wie Ik de zielsangst
van afgescheidenheid ervaar.” Waarom? Hier brengt het
woord tat het gevoel van voorgaande ervaringen over. Om
Rädhä’s tweede unieke kwaliteit vast te stellen bevestigt Kåñëa, dat Zij voor Cupido de levende Godin der Overwinning
is. Kämadeva is de dolende engel, die het universum heeft
overwonnen, maar hij heeft dit alleen kunnen volbrengen,
nadat hij de wapens van Rädhä had gekregen. Toen zijn doel
was bereikt, heeft hij die wapens aan hun Meesteres teruggegeven.
Bhrü-pallava-dhanuù – ‘de boog van bloesemende wenkbrauwen’. De wenkbrauwen van Rädhä worden vergeleken
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met jonge bloemblaadjes, omdat ze donker en zacht zijn, en
met een boog, omdat ze gebogen staan.
Apäìga-taraìga – De golven van Haar zijdelingse blikken
zijn de scherpe pijlen van Kämadeva. Kåñëa impliceert dus,
“Zoals een pijl zijn doelwit treft, zo heeft de blik van Rädhä
Mijn hart doorboord.”
Astra – Dit verwijst naar de wapens, die in de militaire
krijgsmacht worden gebruikt. Çré Kåñëa vergelijkt specifieke
vermogens, die in verschillende lichaamsdelen van Rädhä
manifest zijn, met bepaalde instrumenten, die Kämadeva in
zijn oorlogvoering aanwendt.
Dit vers is gecomponeerd in vasanta-tilaka-chanda en is verfraaid met utprekñä- en rüpaka-alaìkära.
VERS 14
bhrü-cäpe nihitaù kaöäkña-viçikho nirmätu marma-vyathäà
çyämätmä kuöilaù karotu kabaré-bhäro ’pi märodyamam
mohaà tävad ayaà ca tanvi tanutäà bimbädharo rägavän
sad-våttaà stana-maëòalaà tava kathaà präëair mama kréòati

“Tanvi, O fragiel meisje, laat die zijdelingse blikken, die als
pijlen uit de boog van Jouw wenkbrauwen schieten, Mijn weke delen beschieten en ondraaglijke pijn bij Me veroorzaken.
Laat Jouw zwarte vlecht Me als een slang fataal worden. Laten Jouw zachte lippen, zo rood en sappig als bimba-vruchten,
Me een delirium geven. Jouw volmaakt ronde en charmerende borsten zijn doorgaans goed gemanierd, maar hoe komt
het, dat ze nu op wrede wijze Mijn levensadem verbeuzelen?”
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Commentaar
Kåñëa is verzonken in gedachten aan Rädhä en zegt, “Het
spervuur van Jouw zijdelingse blikken als pijlen, dat uit de
boog van Jouw gebogen wenkbrauwen schiet, snijdt Me in
hoog tempo aan stukken. Dit gedrag is heel gepast, want het is
natuurlijk voor pijl en boog om anderen pijn te geven. Hun
dharma is het verwonden van anderen, het doel van hun bestaan.
“Jouw golvende zwarte vlecht, die van nature slingert als
een slang, pleegt een aanval met doodslag als intentie. Dit is
ook niet ongepast, want het is voor degenen met een corrupt
hart volmaakt natuurlijk om te trachten een moord te plegen.
“O gevoelige Rädhä, Ik val van Jouw rode (rägé) lippen in
katzwijm. Dit is ook gepast. Is er dan tenslotte iets, dat hartstochtelijk gehechte personen (rägé) niet in het werk stellen om
hun doel te bereiken? Hun hele natuur bestaat uit anderen
onthutsen.
“Maar wat Ik niet begrijp is, waarom Jouw borsten als meloenen onder voorwendsel een onschuldig spel te spelen Mijn
levensadem proberen te stelen. Dit lijkt zeer ongepast. Dergelijk gedrag is niet natuurlijk voor mensen met integriteit. Degenen, die sadvåtta (perfect gemanierd) zijn, houden er niet
van om met de levensadem van anderen te spelen.”
Dit vers vertoont çärdüla-vikréòita-chanda en virodhaalaìkära.
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VERS 15
täni sparça-sukhäni te ca taraläù snigdhä dåçor vibhramäs
tad vakträmbuja-saurabhaà sa ca sudhä-syandé giräà vakrimä
sä bimbädhara-mädhuréti viñayäsaìge ’pi cen mänasaà
tasyäà lagna-samädhi hanta viraha-vyädhiù kathaà vardhate

“De verrukking van Haar aanraking, Haar rusteloze, tedere
ogen, Haar ontregelende blikken, die Mijn leven herstellen,
de geur stromend van Haar mond, Haar ambrozijnen woorden in een stroom cryptische uitspraken, de honing, die van
Haar karmozijnrode lippen drupt – Ik aanschouw Haar in een
aangrijpende trance. Waarom wordt de aandoening van afgescheidenheid dan ernstiger?”

Commentaar
In Zijn meditatie komt de romantische intrige met Rädhä tot
leven; Zijn hart lijdt evenzeer aan een ernstiger wordend gevoel van afgescheidenheid. Kåñëa zit gevangen in een dichotomie en klaagt, “Ik bevind Me in diepe samädhi op Rädhä,
waarom word Ik nog steeds door gevoelens van afgescheidenheid gekweld? Afgescheidenheid (viraha) leidt tot een verdrietige conditie in afwezigheid van de geliefde, maar Mijn
geest is op intieme wijze met Rädhä verenigd.
“Afgescheidenheid wordt beschouwd als de afwezigheid
van de innerlijke ontmoeting. Zelfs als de geest innerlijke vereniging ervaart, kunnen er gevoelens van afgescheidenheid
bestaan vanwege de afwezigheid van de extern zintuiglijke
vereniging. Soms voelt men in afwezigheid van zintuiglijke
objecten toch zintuiglijk plezier in het hart; dit wordt ook als
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vereniging (saàyoya) beschouwd. Maar nu is zelfs de vereniging een staat van viraha (afgescheidenheid) geworden.”
Çré Kåñëa vraagt Zich af, “Wat is echt? De ervaring van de
ontmoeting treft ook plaats in fysieke afwezigheid van Mijn
geliefde Rädhä. Zelfs nu in afzondering ervaart Mijn huid het
gevoel van geluk van Rädhä’s aanraking. Mijn ogen zien Haar
rusteloze blikken, vol toegenegen gebaren, die overlopen van
prema. Mijn neus ruikt de geur van Haar lotusmond. Mijn
oren proeven de druppende nectar van Rädhä’s crypto woorden, alsof Ik ze rechtstreeks hoor. Mijn tong drinkt het goddelijke vocht van Haar zachte lippen als rode bessen. Nu ervaar
Ik al deze zintuigobjecten, zoals Ik dat ook deed, toen We bij
elkaar waren. Daarom begrijp Ik niet, waarom de terreur van
het gevoel van scheiding blijft toenemen.”
Het huidige vers vertoont çärdüla-vikréòita-chanda, samuccaya-alaìkära en vipralambha-çåëgära.
VERS 16
tiryak-kaëöha-vilola-mauli-taralottaàsasya vaàçoccarad
géti-sthäna-kåtävadhäna-lalanä-lakñair na saàlakñitäù
sammugdhe madhusüdanasya madhure rädhä-mukhendau sudhäsäre kandalitäç ciraà dadhatu vaù kñemaà kaöäkñormayaù

Mogen de ontelbaar vele golven emoties voortvloeiend uit de
zijdelingse blikken van Çré Madhusüdana, die schitteren van
opwinding, omdat ze Rädhä’s honingzoete vollemaansgezicht
observeren, iedereen vrede en voorspoed schenken. Vastgeklonken aan Haar betoverende gelaat zet Hij Zijn hoofd
schuin en speelt een betoverend fluitspel, dat massa’s gopés in
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vervoering brengt, waarbij Zijn kroon en oorringen op de
muziek ritmisch meeschommelen.

Commentaar
Door de hele lyrische compositie van dit laatste vers van het
Derde Bedrijf heen wordt de inspiratie van Çré Rädhä geactualiseerd. Het vers wordt afgesloten met een beschrijving van
Kåñëa’s emotionele staat, wanneer Hij – omringd door een
menigte gopés – Çré Rädhä in het vizier krijgt. De dichter heeft
de zangers en toehoorders van dit lied gezegend door te zeggen, “Mag die gemagnetiseerde Madhusüdana iedereen voorspoed schenken.”
Hier wordt Kåñëa Madhusüdana genoemd, hetgeen betekent ‘hommel’ of ‘honingbij’, of letterlijk ‘iemand die honing
drinkt’. Kåñëa werd bij het zien van Rädhä’s lotusgezicht, dat
enigzins rusteloos en adembenemend mooi was, met blijdschap vervuld. Hij vergat alles om Zich heen en raakte geheel
op Haar gericht. Haar zijdelingse blik vol golven genegenheid
klonk Madhusüdana vast aan madhu, de hypnotiserende honing van Haar betoverende vollemaansgezicht. Het woord
sammugdha drukt de verrukkelijke schoonheid van Haar gezicht uit; madhura impliceert, dat de bekoring van Haar
schoonheid, die groter is dan de nectar van onsterfelijkheid,
betoverend is en Kåñëa wordt erdoor gedwongen het met grote gretigheid te aanschouwen; en sudha-sära geeft te kennen,
dat Haar gezicht van alle soorten ambrosia de meest smaakvolle is. Ze is met de maan vergeleken geworden, omdat Ze
Çré Kåñëa doordrenkt met vreugde.
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Kåñëa werd door het gezicht van Rädhä gemagnetiseerd; de
andere gopés om Hem heen waren zich hiervan totaal niet
bewust. Kåñëa improviseerde een buitengewone rapsodie op
Zijn fluit en produceerde de meest uitdagende klanken, waaraan ieders aandacht in het genoegen van het luisteren werd
vastgeklonken. Zijn deskundigheid in het fluitspel was zodanig, dat Hij erin slaagde om Rädhä op Haar beurt ook te
magnetiseren, zonder dat de andere gopés het opmerkten.
Daarmee heeft Hij Zijn geraffineerde genialiteit gedemonstreerd.
De dichter beschrijft de positie van Kåñëa’s hoofd en zegt,
tiryak-kaëöhavilola-mauli-taralottaàsasya – “Zijn hoofd helde
naar één kant, waardoor Zijn oorringen en kroon dansten.”
Het woord mauli kan zowel ‘kroon’ als ‘hoofd’ betekenen.
Het hoofd bewegen is verkeerd voor een fluitspeler, terwijl
het hoofd stil houden een teken van deskundigheid is. Çré Kåñëa’s bedrevenheid is buitengewoon groot en daarom bewoog
Zijn hoofd niet. Integendeel, alleen Zijn oorringen en kroon
zwaaiden heen en weer.
Dit vers draagt rüpaka-alaìkära en çärdüla-vikréòitachanda.

ALDUS EINDIGT HET BÄLABODHINÉ-PRAKÄÇA COMMENTAAR
OP HET DERDE BEDRIJF VAN ÇRÉ GÉTA- GOVINDA GETITELD
MUGDHA-MADHUSÜDANA, “MADHUSÜDANA GEMAGNETISEERD.”
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SNIGDHA-MADHUSÜDANAÙ – DE TOEGENEGEN
MADHUSÜDANA
VERS 1
yamunä-téra-vänéranikuïje mandam ästhitam
präha prema-bharodbhräntaà
mädhavaà rädhikä-sakhé
Mädhava had liefdesverdriet in afzondering van Rädhä en
bevond Zich in een vänéra-kuïja aan de oever van de Yamunä in een poel van droevenis, toen Rädhä’s dierbare vriendin
langskwam en Hem aansprak.

Commentaar
Nadat de dichter eerst het liefdesverdriet van Rädhä heeft
beschreven en daarna dat van Kåñëa, gaat hij nu de strategie
beschrijven, die wordt toegepast door Rädhä’s koerier, die
Hun ontmoeting tot stand wil brengen. Gedreven door een137
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zaamheid vlak vóór de ontmoeting (pürva-räga) openbaart
Rädhä aan Haar intieme vriendin Haar allesverterende verlangen om Kåñëa te zien. Nadat ze Rädhä heeft getroost, gaat
de sakhé op zoek naar Mädhava en treft Hem eenzaam aan in
een afgesloten vetasé-nikuïja aan de oever van de Yamunä.
Hij was vanwege Zijn overweldigende liefde voor Rädhä half
gek van zielsangst. Toen sprak Haar sakhé tot Hem.
Çréla Rüpa Gosvämé beschrijft het karakter van boodschappers onder de vraja-sundaris in Çré Ujjvala-nélamaëi (7.54).
Deze jonge meisjes genaamd äpta-amitärthä-dütés zijn uiterst
betrouwbaar, zeer toegenegen en bekwaam in converseren.
Uit de observatie van één of twee symptomen in hun meesteres, kunnen ze haar verlangen afleiden. Zelfs op risico van
leven en dood leveren ze de boodschap van hun sakhé onopvallend af aan Haar geliefde en regelen een geschikte afspraak voor Hen.

De muzieksijl is karëäöa-räga, het ritme is ekatälé-täla.
Karëäöa-räga – Çikhikaëöha, Mahädeva met zijn blauwe
keel, loopt langs en houd op zijn rechter schouder met één
hand een enorm grote slagtand van een olifant vast en draagt
in zijn andere hand een zwaard. Dansende engelen en andere
hemelse wezens verheerlijken hem met eerbiedige gebeden.
Bij een dergelijke gelegenheid is het gepast om karëäöa-räga
te presenteren.
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VERS 2
nindati candanam indu-kiraëam anu vindati khedam adhéram
vyäla-nilaya-milanena garalam iva kalayati malaya-saméram (1)
sä virahe tava dénä
mädhava manasija-viçikha-bhayäd iva bhävanayä tvayi lénä (refrein)

“In Jouw afwezigheid draagt Ze geen sandelhoutpasta meer.
Ze vindt manestralen een kwelling en beschouwt de Maleise
wind, die Haar hitte juist aanwakkert, als het vergif van gifslangen, die zich rond de candana-bomen slingeren.
“O Mädhava! Rädhä is door Jou verlaten en ligt er troosteloos bij. Uit vrees voor een pijlenregen van Cupido heeft Ze
Jou in meditatie omarmd om het traag brandende vuur van
afgescheidenheid te verlichten.” (refrein)

Commentaar
De sakhé licht Kåñëa in over Rädhä’s wanhoop in afzondering
van Hem. “Omdat Ze bang is voor de pijlen van Kämadeva,
heeft Ze Zich in meditatie teruggetrokken en is in samädhi in
Jou geabsorbeerd. Zoals iemand, die bang is te worden beschoten door pijlen en wegrent om bij iemand anders zijn toevlucht te nemen, zo heeft Zij Haar toevlucht genomen tot Jou,
käma-svarüpa, de belichaming van erotische liefde. Als Je
eenmaal bent bevredigd, is er niemand meer, die gevreesd
hoeft te worden. O Mädhava, in Jouw afwezigheid vervloekt
Rädhä de sandelhoutpasta op Haar lichaam; in plaats van
Haar te verlichten lijkt de pasta Haar lichaam in vuur en vlam
te zetten. Zelfs verkoelende manestralen wakkeren het vuur
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van Haar verlangens aan en zetten Haar in lichterlaaie. En
wat Haar betreft, is de Maleise wind vervuild met vergif uit de
adem van gifslangen, die rond de candana-bomen in de Maleise Heuvels kronkelen.”
De zinsnede manasija-viçikha-bhayäd iva (alsof de pijlen
van Cupido worden gevreesd) is een charmant voorbeeld van
utprekñä-alaìkära. Dit vers is ook verfraaid met rüpaka- en
virodha-alaìkäras.
VERS 3
avirala-nipatita-madana-çaräd iva bhavad-avanäya viçälam
sva-hådaya-marmaëi varma karoti sajala-naliné-dala-jälam
sä virahe tava dénä... (2)
“Er regent onafgebroken een spervuur van Kämadeva’s pijlen
op Haar hart. Omdat Jij in de tedere kern van Haar hart op
het altaar staat, tracht Ze Jou daar te beschermen door die
kern met een mystiek schild van grote natte lotusbladeren af
te dekken.”

Commentaar
Rädhä’s onafgebroken meditatie op Kåñëa heeft Haar hart
één met het Zijne gemaakt. Haar sakhé zegt tegen Hem, “O
Mädhava, Je woont constant in het hart van Rädhä, die bij
Zichzelf denkt, ‘Kämadeva valt Me constant aan met een gestage regen van pijlen, maar Mijn Kåñëa mag niet de minste
moeilijkheid ondergaan.’ Dus Ze dekt Haar kwetsbare hart af
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met grote lotusbladeren vol druppels water (jäla). Ze treft alle
mogelijke maatregelen om Jou te beschermen.”
Het woord jäla kan ook ‘net’ betekenen. Door dit woord te
gebruiken impliceert de sakhé, “Ze heeft Haar hart met een
netwerk van lotusbladeren afgedekt” om het gevoel van Rädhä over te brengen, “Opdat Je Mijn hart nooit een moment
mag verlaten.”
“De voorraad pijlen in de koker van Kämadeva is onuitputtelijk. Hij vuurt zijn pijlen één voor één af. O Mädhava, terwijl
Ze in afzondering van Jou hulpeloos wegkwijnt, probeert Ze
over een remedie na te denken. Maar hoe kan Ze hierover
nadenken? Haar lotusbladeren komen precies overeen met de
pijlen van Kämadeva, dus hoe kunnen lotusbladeren als afweerschild dienen? Door lotusbladeren te gebruiken om Jou
te beschermen veroorzaakt Ze, dat Haar eigen lijden juist
toeneemt.”
VERS 4
kusuma-viçikha-çara-talpam analpa-viläsa-kalä-kamanéyam
vratam iva tava parirambha-sukhäya karoti kusuma-çayanéyam
sä virahe tava dénä... (3)

“Ze heeft een kunstzinnig ontworpen bed van bloemen gemaakt om van de verrukkingen der liefde te genieten, toch
lijkt het een bed van Kämadeva’s pijlen te zijn. Ze legt de
gelofte af om de zegen van Jouw stevige omarming te verkrijgen en voert liggend op Haar bed van pijlen soberheden uit.”
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Commentaar
“O Mädhava, bij het opmaken van het bloembed staat Ze in
brand door afgescheidenheid van Jou. De liefdessofa is het
hoogste object in de kunsten der liefde, maar voor Haar is het
een bed van Kämadeva’s pijlen.” De sakhé impliceert, “Zoals
iemand afgrijselijke geloften kan afleggen om fabelachtig
comfort te verkrijgen, zo voert Rädhä çaraçayyä-vrata uit, de
zware boetedoening van rusten op een spijkerbed om het
zeldzame geluk van Jouw omhelzing te verkrijgen.”
VERS 5
vahati ca valita-vilocana-jaladharam änana-kamalam udäram
vidhum iva vikaöa-vidhuntuda-danta-dalana-galitämåta-dhäram
sä virahe tava dénä... (4)

“Er vloeit een gestage stroom tranen uit de rusteloze ogen
van Haar beminnelijke lotusgelaat, zoals stromen nectar uit
de maan vloeien, nadat hij door de gevaarlijke slagtanden van
Rahu is gebeten.”

Commentaar
Haar sakhé zegt, “O Mädhava, in Jouw afwezigheid stromen
de tranen uit Rädhä’s rusteloze, wijde ogen. Het lijkt, alsof de
angstaanjagende Rähu met zijn slagtanden in de maan heeft
gebeten en een stroom nectar heeft vrijgelaten.” Rädhä’s gelaat is niet als een lotus maar als de maan en de tranen uit
Haar ogen zijn als nectar.
Dit vers is een voorbeeld van upamä-alaìkära.
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VERS 6
vilikhati rahasi kuraìga-madena bhavantam asamaçara-bhütam
praëamati makaram adho vinidhäya kare ca çaraà nava-cütam
sä virahe tava dénä... (5)

“Ze maakt met muskus heimelijk een afbeelding van Jouw
charmerende gedaante en legt Jou vast als Kämadeva zelf, die
op een makara rijdt. Dan tekent Ze pijlen van mangoknoppen in Jouw hand en buigt voor Jou neer.”

Commentaar
“Rädhä bevindt Zich in eenzame opsluiting en gebruikt kastüré om Jouw portet te tekenen en beeldt Jou af als Kämadeva,
god van de liefde, want wie anders kan Haar hart gek van
verlangen maken dan alleen Jij? Jij bent de enige, die Haar
gekoesterde verlangens kan vervullen. In Jouw hand schildert
Ze mangoknoppen, de meest krachtige pijlen van Cupido.
Dan plaatst Ze Jou op een makara, het waterschepsel, dat
dient als insigne van Kämadeva op zijn vaandel. En wanneer
Ze klaar is, buigt Ze eerbiedig voor Jouw portret neer en
biedt hartgrondige gebeden aan om verlichting te krijgen van
Haar laaiende liefdesvuur.”
Dit vers bevat upamä-alaìkära.
VERS 7
prati-padam idam api nigadati mädhava tava caraëe patitäham
tvayi vimukhe mayi sapadi sudhä-nidhir api tanute tanu-däham
sä virahe tava dénä... (6)
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“Ze smeekt telkens weer, ‘O Mädhava, Ik val aan Jouw voeten. Zodra Jij Jezelf van Me afkeert, begint zelfs de maangod
uit zijn beker vol nectar vuur op Mijn lichaam te gieten.”

Commentaar
De sakhé zegt, “O Mädhava, Ze zegt bij elke stap, op ieder
moment, ‘Ik val aan Jouw voeten. Keer Je niet van Me af. Als
Je met Mij niet tevreden bent, steekt zelfs de maan, Candramä, de oceaan van verkoelende nectar, een vuur in Mijn lichaam aan.’”
De auteur van Rasa-maïjaré geeft een hint van de reden,
waarom Rädhä het woord mädhava gebruikt. De lettergreep
mä verwijst naar Lakñmé en dhava betekent pati, haar God.
Als Kåñëa dicht bij Rädhä staat, kan zelfs Lakñmé, die Rädhä
als rivaal ziet, Haar geen kwaad doen. Maar als Kåñëa onverschillig tegen Rädhä is, foltert Candramä, de broer van Lakñmé-devé, Haar als concurrent van Zijn zuster.
Dit vers bevat atiçayokti-alaìkära. De beschrijving van
Candramä, die tegen zijn natuur in handelt, is een voorbeeld
van viroddha-alaìkära.
VERS 8
dhyäna-layena puraù parikalpya bhavantam atéva duräpam
vilapati hasati viñédati roditi caïcati muïcati täpam
sä virahe tava dénä... (7)
“Ze mediteert intentioneel op Jou en beeldt Zich in, dat Je
aan Haar bent verschenen. Het ene moment treurt Ze in af144
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zondering en het volgende moment, zit Ze geamuseerd te
lachen. Soms huilt ze en soms, wanneer Ze in een visioen
Jouw omhelzing krijgt, laat Ze al Haar lijden achterwege.”

Commentaar
De sakhé zegt, “O Mädhava, als Ze niet in staat is Jou na lang
onderzoek te lokaliseren, absorbeert Ze Zich in meditatie en
beeldt Zich in, dat Je bij Haar bent. Met het gevoel, dat Je pal
voor Haar staat, schildert Ze Jouw afbeelding. Als Ze naar
Jouw portret kijkt en voelt, dat Je nabij bent, lacht Ze en
maakt grapjes met Jou. Haar hoofd staat bol van golven plezier, maar als Je Haar niet omhelst, verandert Haar luide,
uitzinnige lachbui in een schreeuw van verdriet. Zodra Jouw
denkbeeldige gedaante verdwijnt, probeert Ze hem weer te
omhelzen. Dan denkt Ze, ‘Als Mijn geliefde Me ziet, komt Hij
zeker onder Mijn beheer.’ Aldus troost vindend bij Zichzelf
laat Ze Haar nukkigheid en zielsangst varen.”
Volgens het commentaar genaamd Rasika-priyä moet het
woord vilapati (treuren) vilikhati (schilderen) zijn. De heldin
vertoont unmada, waanzin in afgescheidenheid. Dit vers vertoont dépaka-alaìkära.
VERS 9
çré-jayadeva-bhaëitam idam adhikaà yadi manasä naöanéyam
hari-virahäkula-ballava-yuvati-sakhé-vacanaà paöhanéyam
sä virahe tava dénä... (8)
Als jullie hart hunkert naar het proeven van het lied van Çré
Jayadeva, reciteer dan constant de woorden van Rädhä’s lieve
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vriendin, die Haar zielsangst in afzondering van Çré Hari uittekent.

Commentaar
In dit lied schetst Çré Jayadeva de jonge Rädhä, die verontrust
is door Haar scheiding van Hari. De sakhé heeft aan Kåñëa
Haar diepe liefde voor Hem geopenbaard; haar met liefde
geladen presentatie zou in het hart van de lezer moeten optreden. Optreden is prominent in uitvoerende podiumkunsten
(näöya). Daarom betekent het woord naöanéyam ‘waardig te
worden opgevoerd’; het kan ook betekenen rasanéya ‘smaakvol’ en äsvädanéya ‘om te proeven’. In zijn Náöya-çästra heeft
Bharata Muni gezegd, naöa çabdo rase mukyaù – “De primaire
betekenis van het woord naöa is rasa.”
De zin çré-jayadeva-bhaëitam idam adhikam wil zeggen, dat
de woorden van deze sakhé in Lied Acht de complete essentie
van Çré Géta-govinda in zijn geheel omvatten. Daarom dient
Lied Acht te worden eerbiedigd en te worden geproefd door
zuivere toegewijden.

VERS 10
äväso vipinäyate priya-sakhé-mäläpi jäläyate
täpo ’pi çvasitena däva-dahana-jvälä-kaläpäyate
säpi tvad-viraheëa hanta hariëé-rüpäyate hä kathaà
kandarpo ’pi yamäyate viracayan çärdüla-vikréòitam
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“Haar woning verandert in een wilde jungle, Haar kring van
intieme vriendinnen verandert in een jagersnet. Haar zuchten
in diepe pijn wakkert de vlammen van binnen aan. Alas! In
afzondering van Jou is ze een angstig hert geworden. Kandarpa speelt als een tijger. Hij is de dood in eigen persoon geworden en bedreigt Haar leven.”

Commentaar
De vertrouwelinge van Çré Rädhä schildert een beeld van
Haar meelijwekkende conditie. Ontstoken van Kåñëa’s gezelschap is Rädhä, die nu bleek en verlegen als een hert is, in het
bos gaan wonen. Verscheurd door afgescheidenheid van Haar
geliefde wil Ze vluchten, maar kan het niet, omdat Haar dierbaarste sakhés Haar als een jagersnet omsingelen. Op die manier gehinderd blijft Ze treuren en is gefrusteerd en gealarmeerd als een verward hert, dat zit opgesloten in een bosbrand, zonder te weten, wat Ze moet doen, als Haar eigen
diep zorgerlijk zuchten Haar als een bosbrand of als een meteorietenregen in lichterlaaie zetten. Alleen het geluid “Alas!
Alas!” komt Haar mond uit. Kämadeva is Rädhä altijd gunstig
gezind, wanneer Ze Kåñëa nabij is, maar nu speelt hij met
Haar als een tijger en verschijnt als Yama, de dood in eigen
persoon, alsof hij Haar wil vermoorden.
Amoureus verlangen is als het spel van een tijger, die op
een onschuldig hert afspringt. Het metrum van dit vers wordt
çärdüla-vikréòita, tijgerspel, genoemd. Het metrum is precies
zoals het spel van Kämadeva. De vergelijking van Rädhä met
een hert is inderdaad gepast. Haar lichaam is zwak en Ze weet
totaal niet meer, wat Ze moet doen. Hulpeloos en onschuldig
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wordt Ze gefolterd door Haar verlangen naar Kåñëa’s genegenheid; en al die tijd demonstreert Cupido als een wrede
tijger zijn leeuwenmoed.
Rädhä’s sakhé impliceert, “Een vrouw met onderscheidingsvermogen zal haar hart aan iemand toevertrouwen, die
haar met genegenheid omringt, maar Rädhä is zodanig op Jou
verliefd geworden, dat Ze in een zee van liefde leeft. Hoe is
het daarom mogelijk, dat Jij niets voor Haar voelt? Alleen
dieren wisselen iemands genegenheid niet uit.” Rädhä is op
hulpeloze en onschuldige wijze verliefd geworden op een onbereidwillige candidaat.
De chanda van dit vers is çärdüla-vikréòita. De alaìkäras
zijn luptopamä en virodhäbhäsa.

De muziekstijl is deçäkhya-räga, het ritme ekatälé-täla. De
stralen van de maan geven licht in alle richtingen. De held is
een worstelaar, wiens haar van verrukking overeind staat,
wanneer hij geluid maakt door met zijn enorme armen te
slaan. Op dat moment is het gepast om deçäkhya-räga te zingen.
VERS 11
stana-vinihitam api häram udäram
sä manute kåça-tanur iva bhäram (1)
rädhikä virahe tava keçava (refrein)
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“Verteerd door afgescheidenheid vindt Ze, dat de prachtige
slinger, die op Haar borst ligt, een last is.
“Keçava, Rädhikä lijdt in Jouw afwezigheid.” (refrein)

Commentaar
In dit lied neemt de beschrijving van Rädhä’s zielsnood een
wending. Nu Ze op pijnlijke wijze in Kåñëa’s afwezigheid is
vermagerd, kan Ze zelfs het gewicht van de bloemenslinger
van lotussen op Haar borst niet meer dragen.
De auteur van Géta-govinda-dépikä (commentaar dat licht
schijnt op Géta-govinda) legt uit, dat kam betekent sukha
(blijdschap, geluk). Kåñëa is de beheerder van kam, daarom
wordt Hij Keçava genoemd. Het woord keça betekent ‘iedereen geluk schenkend’. De lettergreep va in Keçava wijst op de
specifieke nectar (ämåta), die het leven en de ziel van jonge
vrouwen is. Met gevolg dat Kåñëa Keçava wordt genoemd,
omdat Hij leven en ziel is van alle Vraja meisjes. Als dit het
geval is, waarom is Zijn lieveling Rädhä dan zo ongelukkig?
Gedreven door eenzaamheid spreekt Ze de meest verbijsterende commentaren, die niet voor herhaling vatbaar zijn.
Haar ornamenten zijn niet alleen een last maar ook een vloek;
daarom wil Ze ze aan de kant gooien.
VERS 12
sarasa-masåëam api malayaja-paìkam
paçyati viñam iva vapuñi saçaìkam
rädhikä virahe tava keçava... (2)
149

ÇRÉ GÉTA-GOVINDA

LIED NEGEN

__________________________________________________________________________

“Ze ervaart de natte sandelhoutpasta, die over Haar lichaam
is gestreken, als angstaanjagend vergif. Keçava, Rädhikä lijdt
in Jouw afwezigheid.”

Commentaar
Sandelbalsem is zacht en verfrissend, maar Zij denkt, dat
Haar lichaam is besmeurd met kwaadaardig vergif. In de
doodstrijd van Haar eenzaamheid is het verre van plezierig.
VERS 13
çvasita-pavanam anupama-pariëäham
madana-dahanam iva vahati sa-däham
rädhikä virahe tava keçava... (3)
“Lange zuchten van verdriet verhit door het vuur van de
hartstocht verschroeien Haar lichaam. Toch houdt Ze vol.
Keçava, Rädhikä lijdt zonder Jou.”

Commentaar
De intense hitte van afgescheidenheid in Haar hart is ondraaglijk geworden. Ze probeert af te koelen en blaast lange,
diepe zuchten uit, maar in plaats van verkoeling te vinden
voelt Ze het vuur zich door Haar hele lichaam verspreiden.
Degene, die dit vuur voeding geeft, is Cupido zelf.
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VERS 14
diçi diçi kirati sajala-kaëa-jälam
nayana-nalinam iva vigalita-nälam
rädhikä virahe tava keçava... (4)
“Haar lotusogen blikken in alle richtingen rond en sprenkelen
de regen van Haar tranen rond als waterdruppels van lotusbloemen, die van hun stengel zijn gevallen.”

Commentaar
“Haar betraande ogen zijn zo schitterend als blauwe lotussen
versierd met druppels water. Alle richtingen worden geva ngen in de ononderbroken stroom van Haar tranen, die zich als
een netwerk verspreidt, wanneer Ze – vooruitlopend op Jouw
terugkomst – om Zich heen kijkt en denkt, dat Je uit iedere
richting zou kunnen komen. Zoals een lotusbloem, die ee nmaal van zijn stengel is afgebroken, geen vaste stand meer
heeft, zo blijven Haar ogen nergens langer op gericht dan een
ogenblik. Jij bent het enige object, dat Haar blik tot een staar
kan fixeren.”
Dit vers gaat gepaard met upamä- en utprekñä-alaìkäras.
VERS 15
tyajati na päëi-talena kapolam
bäla-çaçinam iva säyam alolam
rädhikä virahe tava keçava... (5)
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“Haar kin, die ze begraaft in Haar rossige handpalm, lijkt op
een wassende maan in de schemering, wanneer Ze helemaal
alleen zit.”

Commentaar
“In verwarring over de vraag, wat Ze moet gaan doen, is
Rädhä verlamd geraakt. In Haar doodsnood houdt Ze de
palm van Haar hand tegen Haar kin en denkt, ‘De dag zal op
de een of andere manier wel verstrijken, maar wat gebeurt er,
wanneer de nacht invalt? Dat wordt een oneindige nacht.’
Haar gezicht is zo bleek als de avondmaan en half afgedekt
door Haar hand lijkt Haar gezicht op de wassende maan.”
Zoals de schemering de vroege avondmaan tegenhoudt, zo
ondersteunt Zij Haar gezicht, dat arm aan luister is, met het
schild van Haar hand.
VERS 16
nayana-viñayam api kisalaya-talpam
gaëayati vihita-hutäça-vikalpam
rädhikä virahe tava keçava... (6)
“Ze kijkt naar het bed van verse bloembladeren en ziet het
aan voor een brullend vuur.”

Commentaar
“Getraumatiseerd door Jouw verwaarlozing ziet Rädhä een
bed van vers rood bloemblad aan voor een brullend crematie-
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vuur. Omdat Haar ogen gehecht zijn aan Jou, denkt Ze dat
een object, dat direct voor Haar staat, iets anders is.”
Onzekerheid over de identiteit van een substantie komt
voort uit overeenkomst met een andere substantie. Zo goed
als vuur rood is en brandt, zo branden bloembladeren voor
verlaten vrouwen. Daarom ziet Rädhä de bloembladeren aan
voor vuur.
VERS 17
harir iti harir iti japati sa-kämam
viraha-vihita-maraëeva nikämam
rädhikä virahe tava keçava... (7)
“Met intens verlangen naar Jou chant Ze constant ‘Hari, Hari’ met een gevoel, dat de dood nadert.”

Commentaar
“Ze brandt zo intens in afgescheidenheid, dat Haar leven
hoogstwaarschijnlijk op het punt staat te eindigen. Zoals degenen, die zich hopeloos voelen en willen sterven, dag en
nacht ‘Çré Hari’ chanten, zo roept ook Rädhä, die hevig naar
Jou verlangt, onophoudeljk ‘Hari’.”
Kåñëa wordt Hari genoemd, omdat Hij lijden opheft van
degenen, die hun toevlucht tot Hem nemen. Rädhä mompelt
hoopvol, “Ik kan Hem dan in dit leven misschien niet bereiken, maar als Ik herhaaldelijk ‘Hari, Hari’ uitspreek, wordt
Hij zeker Mijn dierbaarste geliefde in Mijn volgende leven.”
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VERS 18
çré-jayadeva-bhaëitam iti gétam
sukhayatu keçava-padam upanétam
rädhikä virahe tava keçava... (8)
Mag dit lied gecomponeerd door Çré Jayadeva geluk schenken
aan degenen, die naar de lotusvoeten van Keçava worden toegetrokken.

Commentaar
Dit lied zal voor onvermengde toegewijden zeker een bron
van plezier zijn, want door eenvoudig de hartverscheurende
gevoelens van Rädhä te herinneren arriveert hun meditatie
zonder moeite aan de lotusvoeten van Kåñëa (keçava-padam).
Omgekeerd heeft de dichter dit lied gereciteerd in aanwezigheid van zuivere Vaiñëava’s. De etymologie van keçavaù padam is sthänaà yasyä ‘sau taà keçava-padam – “De Vaiñëava’s, die Bhagavän hebben bereikt, worden keçava-pada genoemd.”
Het lied is door en door verfraaid met upamä-alaìkära. Het
metrum is mäläcatuñpadé-chanda.
VERS 19
sä romäïcati sét-karoti vilapaty utkampate tämyati
dhyäyaty udbhramati pramélati pataty udyäti mürcchaty api
etävaty atanu-jvare vara-tanur jéven na kià te rasät
svar-vaidya-pratima prasédasi yadi tyakto ’nyathä hastakaù
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In afzondering ontspoord ondergaat Ze extreme transformaties van harstocht: Haar lichaamshaar staat overeind, Ze
slaakt zuchten van spijt, zit hardop te huilen, trilt van verdriet,
mediteert op Jou met extatische aandacht, slentert door Jouw
speelplaatsen, sluit Haar ogen in verbazing, valt op de grond,
krijgt het voor elkaar om op te staan, valt flauw en valt weer
op de grond. Dit meisje heeft liefdesverdriet en lijdt aan uitslaande koorts. Mocht Je medelijden met Haar voelen, O
beste medicus zo bedreven als de Açviné-kumära’s, dien dan
Jouw ambrozijnen medicijn toe en verjong Haar. Anders zal
Ze sterven.”

Commentaar
“Rädhä staat in brand van een hevige koortsaanval van käma.
Haar conditie is zo kritiek, dat Ze in opperste wanhoop verkeert, die de dood aankondigt. Ze dorst niet alleen bewust
naar Jou, Ze wordt ook belegert door onwillekeurige transformaties (sättvika-bhävas). Deze wijzen erop, dat Ze Jou
innerlijk ontmoet, en daardoor blijft Ze in leven. Ze zijn het
bewijs van Haar zuivere liefde.”
De sättvika-bhävas zijn alsvolgt:
stambhaù svedo ’tha romäïcaù svarabhaìgo ’tha vepathuù
vaivaëryam açru pralayä- vityañöau sättvikä matäù
Romäïcati – De etymologie hiervan is romäïca vidyate yasya
sa romäïcaù romäïcita ity ärthaù. tadvad äcarati romäïcati –
“Iemand wordt romäïcita genoemd, als hij van verrukking
kippenvel krijgt, of als zijn lichaamshaar in vervoering overeind gaat staan.”
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Vaivarëya – “Haar kleur verbleekt vanwege Haar onafgebroken herinnering aan Jou en zorgen om Jou.”
Açru – “Ze huilt, wanneer Ze Jouw grote kwaliteiten herinnert.”
Vepathu – “Ze denkt, ‘Hoe kan Ik de pijn van afzondering
van Çré Kåñëa verdragen?’ en beeft bij de gedachte eraan.”
Sveda – “Wanneer ze mentaal en fysiek verzwakt raakt,
transpireert Ze hevig.”
Stambha – “Als Ze op Jou mediteert, sluit Ze Haar ogen,
staan alle activiteiten van Haar zintuigen op het punt te stoppen.”
Vepathu – Het tweede voorbeeld van vepathu wordt aangegeven door het woord udbhramati. “Ze zwerft door de plaatsen van Jouw liefdesspel in de hoop Jou daar te voelen.”
Svara-bhaìga – Op het haperen van de stem wordt gewezen
door het woord pramélati. “Ze sluit Haar ogen en herinnert
Zich Jouw omarming en andere liefdevolle handelingen. Ze
kan daardoor niet spreken.”
Stambha – Het tweede voorbeeld van aan de grond genageld staan wordt overgebracht door het woord patati, ‘Ze
valt’. Ze valt bij het lopen op de grond, omdat Haar lichaam
zo zwak en vermagerd is.
Pralaya – Rädhä’s vriendin licht Kåñëa in over Haar verwoesting (pralaya). Het woord udyati, ‘Ze staat op’ wijst erop,
dat ze weer opstaat, nadat Ze was gevallen, waarna Ze murcchati ervaart – Ze valt flauw.
De lieve sakhé van Rädhä richtte zich tot Çré Kåñëa, “Jij
bent zo deskundig als de Açviné-kumära’s, de celestijnse medici. Als Je Rädhä barmhartig wilt zijn, zal Haar liefdesver156
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driet (kandarpa-vikära) zeker helen. In het gevorderde stadium van een daverende koorts heeft de toepassing van een
tonicum geen zin. We proberen Haar verlichting te geven
door Haar onder koele lotusbladeren te leggen en Haar met
palmblad te koelen, maar niets doet haar aandoening van afgescheidenheid afnemen. Integendeel, deze neemt geleidelijk
toe. Ze is zo verzwakt, dat Ze alleen nog Haar handen kan
bewegen. Als Ze zou weten, dat Jij Haar niet wilt ontmoeten,
zou Haar ondergang verzekerd zijn. Ze heeft Haar hart uitsluitend aan Jou gegeven, dus als Je Haar leven niet redt door
Haar te gaan zien, maak Jij Je zeker schuldig aan de verwaarlozing van een afhankelijk persoon.”
Dit vers toont çärdüla-vikréòéta-chanda, dépaka-alaìkära en
vipralambha-çåëgära-rasa. De heldin is vipralabdhä, helemaal
in zak en as, omdat haar geliefde zijn afspraak niet is nagekomen. Een vrouwelijke assistente van de heldin wordt sakhé
genoemd. Door het horen van de indringende beschrijvingen
door de sakhé over de kritieke conditie van Çré Rädhä verandert Çré Kåñëa, wiens hart nu diep is geraakt, van dakñiëänäyaka, argeloze minnaar, die met vele näyikäs tegelijk relaties onderhoudt, in het volgende lied in anuküla-näyaka, de
toegeeflijke minnaar, die trouw is aan één gezellin.
VERS 20
smaräturäà daivata-vaidya-hådya
tvad-aìga-saìgämåta-mätra-sädhyäm
vimukta-bädhäà kuruñe na rädhäm
upendra vajräd api däruëo ’si
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“Jij bent een betere heelmeester dan de hemelse medici. Alleen de nectar van Jouw intieme contact kan de verdrietige
Rädhä redden van de folteringen van Cupido. Als Je Haar
ziekte van amoureus verlangen niet geneest, O Upendra, stellen we vast, dat Jij harder bent dan een blikseminslag.”

Commentaar
De sakhé heeft Kåñëa met twee titels gedecoreerd: (1) Daivata-vaidya-hådya – Kåñëa is nog deskundiger en charmanter
dan de hemelse medici, de Açviné-kumära’s.
(2) Upendra. Kåñëa is eerder verschenen als Çré Vämanadeva uit de baarmoeder van Moeder Aditi om de gegriefde halfgoden gunstige voorspoed te schenken. In die incarnatie was
Zijn naam Upendra, omdat Hij de jongere broer van Indra
was. Deze aanspreektitel refereert aan Kåñëa’s persoonlijke
gelofte om degenen, die afhankelijk van Hem zijn, altijd in
bescherming te houden.
De sakhé vertrouwt Kåñëa toe, “Rädhä is een slachtoffer
van de Cupidoziekte: onvervulde käma. Het enige medicijn
voor deze ongeneeslijke conditie is met Jou te zijn verenigd.
De aanraking van Jouw lichaam is nectar voor Haar. Dit zal
aan Jouw zijde geen enkel probleem opleveren. Als Je Haar
daarom met Jouw aìga-saìga niet weer tot leven brengt, ben
Je echt zelfs harder dan een blimseminslag.”
Heel toepasselijk is de chanda van dit vers upendra-vajrä
(Upendra’s blikseminslag).
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VERS 21
kandarpa-jvara-saàjvarätura-tanor äçcaryam asyäç ciraà
cetaç candana-candramaù kamaliné-cintäsu santämyati
kintu klänti-vaçena çétalatanuà tväm ekam eva priyaà
dhyäyanté rahasi sthitä katham api kñéëä kñaëaà präëiti
“Ze ligt zwaar ziek met de koorts van harstocht weg te smeulen. Het is opmerkelijk, dat Haar koorts juist escaleert, wanneer Ze aan verzachtende sandelhoutpasta, verkoelende maneschijn en frisse lotusvijvers denkt. Alas, het zwakke meisje
mediteert op Jou – haar uiterst verfrissende en enige minnaar
– en ziet kans nog enkele momenten door te ademen.”

Commentaar
“O Mädhava, alleen de hoop op een ontmoeting met Jou
houdt Haar in leven. Haar koorts heeft sannipäta bereikt, de
kritieke conditie, waarin geen enkele methode om koorts te
weren effect heeft. Sandelhoutpasta, koele maneschijn en
lotusbloemen zijn niet effectief. Zelfs de gedachte eraan verhoogt Haar temperatuur. Soms valt de hoog oplopende
koorts, die al Haar kracht heeft geroofd, plotseling terug en
wordt Haar lichaam koud van transpiratie. Ze smacht naar
Jou, Ze ziet alleen Jou in Haar ongemakkelijke hart. Terwijl
Ze in dergelijke zware tijden verlopen raakt, beschouwt Ze
een ogenblik van meditatie op Jou als een groot feest en is
zodoende in staat Zich aan Haar levensadem vast te houden.
“Mocht Jij Je afvragen, hoe Ze nog kan leven en ademen, is
het antwoord, dat Jij Haar enige liefde bent en dat Zij de
hoop in stand houdt om de aanraking van Jouw koele lichaam
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te krijgen. Alleen deze hoop geeft Haar nog enkele ogenblikken te leven. Als Je niet per direct naar Haar toegaat, zal Je
Haar waarschijnlijk nooit meer levend terugzien.”
Tot dit vers behoren çärdüla-vikréòita-chanda, virodhaalaìkära en adbhuta-rasa.
VERS 22
kñaëam api virahaù purä na sehe
nayana-nimélana-khinnayä yayä te
çvasiti katham asau rasäla-çäkhäà
cira-viraheëa vilokya puñpitägräm
“Als Ze naar Jou zat te staren en Haar ogen knipperden, kon
dat korte moment van scheiden Haar in de grootste wanhoop
storten. Dus hoe gaat Ze deze lange eenzaamheid overleven
met bloeiende mangobomen voor Haar ogen?”

Commentaar
“O Keçava, vroeger stond Rädhä altijd dicht bij Jou en kon
Ze zelfs geen seconde afwezigheid van Jou verdragen. Het
tijdelijk knipperen van Haar ogen veroorzaakte grote zielsangst. Ze kon Brahmä wel vervloeken, omdat hij oogleden
had gemaakt, die Haar visie op Jouw gezicht even onderbraken. Dus hoe kan Ze deze verlengde scheiding dragen, die
nog wordt verzwaard bij het zien van bloeiende mangobomen? Door iedere tak vloeit rasa, die veroorzaakt, dat in de
toppen verse knoppen uitbotten. Het is nu voorjaar, waarin de
verlaten heldinnen pijn ondergaan, die gelijk is aan sterven.
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Hoe blijft Ze doorademen? O Keçava, verlies geen seconde.
Ga nu meteen naar Haar toe.
“Er is één ding, dat Haar in leven houdt. Ze denkt, ‘Zoals
Ik word getroffen door het verlangen de mangobloesem te
zien, zo moet Mädhava hetzelfde voor Mij voelen. Daarom
komt Hij Me zeker opzoeken.’”
Dit vers is heel gepast gecomponeerd in het metrum genaamd puñpitägrä (bloeiende toppen).
VERS 23
våñöi-vyäkula-gokulävana-rasäd uddhåtya govardhanaà
bibhrad vallava-vallabhäbhir adhikänandäc ciraà cumbitaù
darpeëeva tad-arpitädhara-taöé sindüra-mudräìkito
bähur gopa-tanos tanotu bhavatäà çreyäàsi kaàsa-dviñaù
Toen de inwoners van Gokula door zware regenval ontregeld
werden, tilde die jonge gopa, de vijand van Kaàsä, met Zijn
arm Giri Govardhana op om hen te beschermen. Massa’s
prachtige meisjes kusten in grote vervoering de arm, die vol
trots de lichte vermiljoen van hun lippen droeg. Mag Zijn arm
een ieder voorspoed schenken.

Commentaar
Maìgaläntäni ca çästräëi prathante – “Een geschrift, dat heilzaam is in het begin, in het midden en aan het eind, zal een
verreikend effect hebben.” Overeenkomstig sluit de dichter,
Çré Jayadeva, het Vierde Bedrijf af met een aanroeping van
heilzaamheid, zoals hij door de gehele compositie heeft ge161
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daan. “Mag Kåñëa’s arm goed geluk schenken aan de sprekers
en toehoorders van deze Géta-govinda.”
Dit vers beschrijft het unieke aspect van Kåñëa’s arm, die in
dit spel een rol speelt. Indra had in een aanval van woede de
vijand van Kaàsa uitgedaagd door de puñkara en ävartaka
wolken op te ruien en ze Gokula met angstaanjagende stortregens te laten bombarderen. Bij het zien van de angst van de
koeherdersbevolking groef Kåñëa onmiddellijk Berg Govardhana uit de grond en hield hem op Zijn hand omhoog om hen
te beschermen. Kåñëa’s arm manifesteerde op die manier de
smaak van trotse ridderlijkheid (véra-rasa) en stimuleerde
daarmee romantische emoties (çåëgära-rasa).
De gopés waren in verrukking bij het zien van Kåñëa, die
Govardhana omhoog hield, en kusten Zijn arm. Toen ze Zijn
listigheid opmerkten en Zijn bekoorlijke schoonheid waarnamen, bevlekten ze Zijn arm met de helderrode glans van
hun lippen. Mag die arm bestempeld met Zijn duizelingwekkend grote geluk iedereen heilzame voorspoed schenken.
De titel van dit bedrijf, Snigdhä-madhusüdana, “De Toegenegen Madhusüdana,” impliceert dat Kåñëa, nadat Hij een en
ander had gehoord over de pathetische conditie van Rädhä,
diep geschokt was en onbeweeglijk werd.

ALDUS EINDIGT HET BÄLABODHINÉ-PRAKÄÇA COMMENTAAR
OP HET VIERDE BEDRIJF VAN ÇRÉ GÉTA-GOVINDA, GETITELD
SNIGDHA-MADHUSÜDANA, “DE TOEGENEGEN MADHUSÜDANA.”
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SÄKÄÌKÑA-PUËÒARÉKÄKÑAÙ – PUËÒARÉKÄKÑA
KWIJNT WEG
VERS 1
aham iha nivasämi yähi rädhäm
anunaya mad-vacanena cänayethäù
iti madhuripuëä sakhé niyuktä
svayam idam etya punar jagäda rädhäm
(Nadat Kåñëa van Haar intieme vriendin het ontroerende verslag over de meelijwekkende conditie van Rädhä had gehoord, stelde Hij het volgende voor,) “Ik zal hier wachten. Ga
jij naar Rädhä, kalmeer Haar met Mijn nederige verzoek en
breng Haar hier naartoe.” Haar sakhé, die door de vijand van
Madhu in vertrouwen werd genomen, ging naar Rädhä terug
en leverde Zijn boodschap af.
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Commentaar
De intense zielsnood in afzondering is zojuist in de liederen
van het Vierde Bedrijf beschreven. Bij het horen van Haar
bovenmatige verdriet uit de mond van Haar sakhé realiseerde
Kåñëa Zich Zijn blunder en schaamde Zich onmiddellijk maar
werd ook bevreesd. Hoewel Hij Zijn eeuwige gezellin graag
wilde zien, ging Hij niet persoonlijk naar Haar toe. Hij drukte
daarentegen Zijn spijt uit bij Haar sakhé en stuurde haar terug
om Rädhä’s piqué met kalmerende woorden te verzachten.
Hij gaf de sakhé de volgende instructie mee, “Smeek Rädhä
nederig uit Mijn naam. Bedenk een manier om Haar op de
een of andere manier op te beuren en breng Haar dan naar
Mij. Ik zal hier bij de Yamunä op Haar wachten.” Toen ze
deze instructie meekreeg, ging de sakhé het nieuws aan Rädhä
vertellen.
Het hart van Kåñëa klopte van hevig verlangen (säkäìkña)
naar Çré Rädhä, Zijn eeuwige geliefde. Vandaar dat het Vijfde
Bedrijf is getiteld Säkäìkña-puëòarékäkña. De naam Puëòarékäkña, dat ‘lotusoog’ betekent, trekt de aandacht van de lezer
naar de uitzonderlijk mooie ogen van Çré Kåñëa. In de Veda’s
worden Zijn ogen vergeleken met rode lotusbloemen – tasya
yathä puëòarékam evam eväkñiëé.
Het metrum van dit vers is puñpitägrä-chanda.
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De muziekstijl is deçévaräòé-räga. Het ritme is rüpaka-täla.
Een heldin met prachtig haar, zoals dat van een hemelse engel, versiert haar polsen met armbanden en haar oren met
devapuñpa bloemen. Wanneer ze haar geliefde met de yakstaart koeling geeft en zich met hem in prettig tijdverdrijf
amuseert, is het gepast om deçévaräòé-räga te introduceren.
VERS 2
vahati malaya-samére madanam upanidhäya
sphuöati kusuma-nikare virahi-hådaya-dalanäya (1)
sakhi! sédati tava virahe vanamälé (refrein)
Wanneer de Maleise wind rustig langsdrijft en iedereen verzadigt van een gevoel van verliefdheid, barsten knoppen
overvloedig open tot bloesem en verscheuren het hart van
eenzame geliefden.
Vanamälé wordt zonder Jou verteerd door smart, vriendin.
(refrein)

Commentaar
Rädhä’s sakhé zegt tegen Haar, “O vriendin, nu is het lente.
De Maleise wind beweegt zich zachtjes voort en brengt verlaten geliefden in zielsnood. Bij het opwekken van romantische
sentimenten breken de dragers van bloesems hun hart. Zonder Jou is Kåñëa uitermate mismoedig. Ga naar Hem toe!”
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Hier wordt Kåñëa Vanamälé genoemd, ‘Hij die een slinger
van bosbloemen draagt.’ “Het enige, dat Hem nog in leven
houdt, is de bloemenslinger, die Hij draagt en die Jij voor
Hem hebt gemaakt.”
VERS 3
dahati çiçira-mayükhe maraëam anukaroti
patati madana-viçikhe vilapati vikalataro ’ti
sakhi! sédati tava virahe vanamälé (2)
“Door verkoelende maneschijn wordt Hij verschroeid, hetgeen Zijn dood aankondigt. Bloemen, die uit de boom vallen,
boren zich door Zijn hart als pijlen van liefde. Hij betreurt
Zijn zieltogende conditie ten zeerste.”

Commentaar
“Maanlicht kan Vanamälé niet kalmeren. Verpletterd door
verlangen naar Jou voelt Hij de dood in eigen persoon boven
Zijn hoofd hangen. Er schijnen vlammen uit de maan te komen, die Hem in brand steken. Hij gedraagt Zich zoals iemand, die op het punt staat te sterven. Blaadjes en bloemen,
die uit de bomen vallen, lijken op een spervuur van pijlen uit
de koker van Kämadeva, die Zijn hart aanvallen. Overweldigd
door verdriet ligt Hij huilend op Zijn bloembed, dat nu een
bed van pijlen is.”
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VERS 4
dhvanati madhupa-samühe çravaëam apidadhäti
manasi valita-virahe niçi niçi rujam upayäti
sakhi! sédati tava virahe vanamälé (3)
“Hij houdt Zijn oren dicht tegen de zwermen zoemende bijen. Als Hij nacht na nacht op Jou zit te wachten en Hij wordt
teleurgesteld, raakt Zijn hart in afzondering steeds verder
verminkt.”

Commentaar
“Het gebrom van de zwermen bijen, dat in alle richtingen
doorklinkt, knarst onplezierig tegen Hem aan en dwingt Hem
Zijn oren af te sluiten. Iedere nacht denkt Hij, dat Je naast
Hem ligt, maar als Hij Zich realiseert, dat Jij er eigenlijk niet
bent, wordt Zijn verdriet intenser. Verteerd door eenzaamheid woelt Hij en draait Zich om, wanneer Hij ligt te rusten.”
In dit vers heeft de sakhé vipralambha-uddépana-vibhäva
beschreven.
VERS 5
vasati vipina-vitäne tyajati lalita-dhäma
luöhati dharaëi-çayane bahu vilapati tava näma
sakhi! sédati tava virahe vanamälé (4)
“Hij is in het bos gaan wonen en heeft Zijn comfortabele huis
achtergelaten. Hij rolt over de grond en roept in wanhoop
Jouw naam.”
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Commentaar
De sakhé zegt, “Rädhä, Vanamälé, die door Jou werd verlaten,
heeft Zijn paleis der heerlijkheden achtergelaten en prefereert nu het bladerendak van de jungle. Hij slaapt op de kale
grond. In Zijn pijn van afzondering woelt Hij en draait Zich
de hele nacht om, waarbij Hij herhaaldelijk om Jou roept, ‘Ha
Rädhe! Ha Rädhe!”
VERS 6
bhaëati kavi-jayadeve viraha-vilasitena
manasi rabhasa-vibhave harir udayatu sukåtena
sakhi! sédati tava virahe vanamälé (5)
Mag het lied van Çré Jayadeva, dat de wanhoop van Hari beschrijft, het hart van de zangers met goed geluk bezielen en
hen in dit spel van afgescheidenheid onderdompelen en Hem
verleiden van binnen te verschijnen.

Commentaar
De dichter, Çré Jayadeva, doet de gelofte, dat de sprekers en
toehoorders van dit Lied Tien, getiteld Garuòapada, immense
vroomheid mogen opstapelen. Als gevolg zal het spel van afgescheidenheid van Çré Hari hun hart met onderbouwd enthousiasme verrijken. Mag Bhagavän in het hart verschijnen
van degenen, die hevig naar goddelijk plezier verlangen.
Dit gedicht kan ook in kedära-räga worden gezongen. Kåñëa is Rädhä’s präëa-nätha, de meester van Haar levensadem,
aan wiens lotusvoeten Ze miljoenen en miljoenen keren op168
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nieuw Haar vitale luchtstromen offert. Toen Ze daarom het
bericht van Zijn ernstige conditie vernam, viel Ze in katzwijm
en rolde op de grond. Haar sakhé viel stil en kon geen woord
meer uitbrengen. Om deze reden is dit lied in slechts vijf verzen voltooid.
VERS 7
pürvaà yatra samaà tvayä rati-pater äsäditäù siddhayas
tasminn eva nikuïja-manmatha-mahä-térthe punar mädhavaù
dhyäyaàs tväm aniçaà japann api tavaiväläpa-manträvaléà
bhüyas tvat-kuca-kumbha-nirbhara-parérambhämåtaà väïchati

“Op die uiterst geheiligde plek – de private liefdestuin van
Cupido – waar Mädhava Zijn amoureuze vaardigheden met
Jou tot perfectie bracht, zit Hij onafgebroken over Jou na te
denken, terwijl Hij de mantras mompelt uit Zijn eerdere conversaties met Jou en ernaar hunkert om nog eens de honing
van bevrijding te proeven, die door de stevige omhelzing van
Jouw omvangrijke borsten stroomt.”

Commentaar
Daarna sprenkelde de sakhé het verfrissende water van Kåñëa’s kwaliteiten over Rädhä heen om Haar weer tot bewustzijn te brengen. Ze probeerde Rädhä gerust te stellen door
Haar te overtuigen, dat het hart van Mädhava zijn toevlucht
zocht in Haar alleen, waarmee ze Haar voorbereidde op de
abhisärikä-näyikä, die op het punt staat Haar minnaar te
ontmoeten.”Rädhä! Bij die vorige ontmoeting met Jou in het
heiligdom van Cupido – die geïsoleerde hut van plezier –
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heeft Madhava grote mystieke krachten in de kunsten der
liefde gekregen, zoals kussen en omarmen. Hij wil diezelfde
nectar vandaag ook hebben.
“De stevige omhelzing van Jouw volle borsten is nectar en
het water van die heilige pelgrimsplaats is ook nectar. Hij mediteert op Jouw schoonheid en deugden en zit daar op Jou te
wachten. Dag en nacht spreekt Hij de mantra van Zijn voorgaande romantische gesprekken met Jou. Een mystieke perfectie wordt alleen verkregen door het chanten van een mantra en door op een afgesloten plek te mediteren voor een
godsbeeld. Mädhava wil in Jouw aanwezigheid käma-siddhi
verkrijgen in de vorm van Jouw voldoening in de käma-tirtha
van verscholen bospriëlen. Jij bent de godheid van de nikuïja
en Jouw romantische repliek is de mantra geworden om käma-siddhi te krijgen. Met deze mantra wil Hij ambrosia verkrijgen in de vorm van een stevige omhelzing van Jouw opgeheven ronde borsten.”
Dit vers toont çärdüla-vikréòita-chanda en kävyaliìgaalaìkära.

De muziekstijl is gurjaré-räga; het ritme is ekatälé-täla.
VERS 8
rati-sukha-säre gatam abhisäre madana-manohara-veñam
na kuru nitambini gamana-vilambanam anusara taà hådayeçam (1)
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dhéra-samére yamunä-tére vasati vane vanamälé
péna-payodhara-parisara-mardana-caïcala-kara-yuga-çälé
(refrein)

“O meisje met Jouw mooie heupen! De geliefde van Jouw
hart gaat op fascinerende wijze als god van de liefde gekleed
en zit op Jou te wachten op de afgesproken plaats, die perfect
geschikt is om de liefde te bedrijven. Stel niet uit. Ga meteen
naar Hem toe.
“Vanamälé, wiens handen de borsten van de gopés altijd gretig
platdrukken, zit te wachten in een boshut aan de oever van de
Yamunä, waar de zachte Maleise bries zijn aroma verspreidt.”
(refrein)

Commentaar
De sakhé van Rädhä moedigt Haar aan te vertrekken naar
Haar afspraak met Kåñëa en zegt, “Nitambini, O breedgeheupte schoonheid! Vanwege het gewicht van Jouw heupen
beweeg Jij Je reeds langzaam, dus verlies geen minuut, anders
kom Je voor Jouw afspraak te laat. Haast Je, zodat Je de afgesproken plaats kort na Jouw geliefde bereikt. De eigenaar van
Jouw hart, Vanamälé, die als Madana schitterend gekleed
gaat, is reeds op weg en zit bezorgd op Jouw komst te wachten.”
Rädhä’s sakhé beschrijft duidelijk de ontmoetingsplaats,
waar amoureuze euforie wordt gevoed. “Er ligt een vetasé-bos
aan de oever van de Yamunä, waar de overwaaiende wind
gestaag langsdrijft. Het bos is dicht begroeid en ligt geïsoleerd
en deze zachte bries is heerlijk bij het vrijen. Keçava heeft
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Zich voor mädana-sevä, de dienst van Cupido, gepast gekleed
en is naar abhisära gegaan.” Op een maanverlichte nacht op
stap gaan na zich voor de gelegenheid gepast te hebben gekleed en gedecoreerd wordt abhisära genoemd. “Snel, snel, ga
direct om Vanamälé in die liefdeshut te ontmoeten.”
VERS 9
näma-sametaà kåta-saìketaà vädayate mådu-veëum
bahu manute tanu te tanu-saìgata-pavana-calitam api reëum
dhéra-samére yamunä-tére... (2)
“Hij speelt zachtjes op Zijn fluit en weeft Jouw naam door de
melodie heen. Als de stofdeeltjes, die Jouw lichaam hebben
aangeraakt, op de wind naar Hem worden toegedragen, prijst
Hij Zijn goede geluk.”

Commentaar
De sakhé verzekert Rädhä, “Als Je geen vertrouwen in mijn
woorden hebt, luister dan alleen naar het geluid van Vanamälé’s fluit, dat van die plek komt. De fluit zingt Jouw naam,
geeft Jou een teken om Hem te ontmoeten en toont Jou de
weg. Misschien ben je wantrouwig en denk Je, ‘Als Ik daar
aankom, word Ik gegarandeerd bedrogen. Hij moet er naartoe zijn gegaan om een ander meisje te ontmoeten.’ Maar ik
kan Jou verzekeren, dat Jouw twijfel eenvoudig ongegrond is.
Geloof me, als ik zeg, dat Hij de stofdeeltjes opgewaaid door
Jouw voeten als kostbare juwelen beschouwt; Hij ontvangt ze
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zowaar met groot onthaal, wanneer ze op de wind naar Hem
toekomen.”
VERS 10
patati patatre vicalati patre çaìkita-bhavad-upayänam
racayati çayanaà sacakita-nayanaà paçyati tava panthänam
dhéra-samére yamunä-tére... (3)
“Als Hij het minste of geringste geluid hoort – een vogel die
in een boom landt, een vallend blad – denkt Hij, dat Jij bent
gekomen. Hij maakt vrolijk het bloembed op en houdt bezorgd het pad van Jouw aanlooproute in de gaten.”

Commentaar
De sakhé licht Rädhä in, “Het minste of geringste geluid –
vallende bladeren, bewegingen van de lucht, of vogels die in
de bomen komen en gaan – wekken anticipatie bij Keçava.
‘Ze moet nu arriveren.’ Met opgewekt enthousiasme ververst
Hij snel het bed en tuurt met rusteloze ogen naar het pad van
Jouw verwachte aankomst.”
VERS 11
mukharam adhéraà tyaja maïjéraà ripum iva keliñu lolam
cala sakhi kuïjaà satimira-puïjaà çélaya néla-nicolam
dhéra-samére yamunä-tére... (4)
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“Sakhé, leg Jouw enkelbellen af, de vijanden, die met hun luid
gepraat Jouw liefdesspel verraden. Sla dit donkere kleed om
Jou heen en haast Je naar die dichte, donkere kuïja.”

Commentaar
De sakhé zegt, “O Rädhä, het wordt donker; dit is precies het
juiste moment om naar een afspraak te gaan. Abhisärikä heldinnen ontmoeten hun minnaars in het donker, dus vertrek nu
naar die geheime boshut. Mijn lieve vriendin, verwijder deze
luiddruchtige enkelbellen. Het zijn informanten: hun praatgrage gerinkel verraadt Jou bij het lopen en het bedrijven van
de liefde. Ze doen hun mond open zonder de aard van de situatie te begrijpen en staan als vijanden de vervulling van
Jouw verlangen in de weg. Bekleed Jezelf met deze blauwe
omslagdoek, die Jouw gouden uitstraling onderweg maskeert
en Jou één maakt met de duisternis (of met Çyäma).”
VERS 12
urasi murärer upahita-häre ghana iva tarala-baläke
taòid iva péte rati-viparéte räjasi sukåta-vipäke
dhéra-samére yamunä-tére... (5)
“Spoedig zal Jij Jouw beloning voor vrome daden krijgen. Je
zal domineren in het liedesspel, wanneer Jouw parelsnoer, dat
eruit ziet als een schitterende vlucht kraanvogels, die door de
hemel schiet, op de donkere borst van Muräri valt. Je zal als
een lichtflits schitteren op de donkere regenwolk van Zijn
torso.”
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Commentaar
Rädhä’s sakhé zegt, “O Gauräìgé, weet Jij hoeveel Je zal winnen, als Je daar naartoe gaat? Je bent zo fortuinlijk, dat Je op
de borst van Muräri zal liggen en Zijn bloemenslinger wordt.
Als je daar ligt, zal Je glinsteren als een lichtflits, die de donkere wolk van Zijn borst contrasteert. Jouw parelsnoer, dat
doet denken aan een vlucht witte kraanvogels, die door de
wolken vliegt, zal op de borst van Muräri vallen. Ga en geniet
van viparéta-rati en triomfeer over Hem.”
Çréla Prabodhänanda Sarasvaté geeft commentaar op de betekenis van upahita-häre – “Hoe ziet Zijn borst eruit? Hij is
upahita-häre, ‘één waarvan de ornamenten zijn verwijderd,’
dat wil zeggen, omdat Je de rol van de man speelt, verwijder
Je alle ornamenten, die een obstakel in Jouw omhelzing kunnen zijn. Het alternatief is, Zijn borst is ‘één waarop ornamenten zijn geplaatst,’ dat wil zeggen, terwijl Je Hem omhelst,
verplaats Je snel de parels van Jouw hals naar Zijn borst om
Zijn bijzondere schoonheid te manifesteren.”
VERS 13
vigalita-vasanaà parihåta-rasanaà ghaöaya jaghanam apidhänam
kisalaya-çayane paìkaja-nayane nidhim iva harña-nidhänam
dhéra-samére yamunä-tére... (6)

“O Jij met blauwe lotusogen, leg Jouw zijden kleding af en
maak Jouw heupband open. Plaats het gekoesterde juweel
van Jouw dijen op het bed van jonge, zachte bladeren. Dit zal
Hem groot plezier doen.”
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Commentaar
In het voorgaande vers wekte de sakhé Rädhä’s animo voor
viparéta-rati op, waarbij de heldin de agressieve minnares
speelt. Nu wekt Haar sakhé Rädhä’s gretigheid op naar de
ervaring van Kåñëa als het actieve element in Hun liefdesspel.
“O Rädhä, Jouw ogen zijn zo boeiend als lotusbloemen. Als
Je merkt, dat Kåñëa tienmiljoen keer meer sloopt dan de god
van de hartstocht, glijdt het kleed op Jouw heupen uit zichzelf
weg en gaat Jouw luiddruchtige heupketting terzijde liggen.
Dan plaats Jij het kostbare juweel van Jouw heupen – het
reservoir van zegen, dat voorziet in Hari’s geluk – op het
bloembed, dat Hij voor deze gelegenheid heeft opgemaakt.”
VERS 14
harir abhimäné rajanir idäném iyam api yäti virämam
kuru mama vacanaà satvara-racanaà püraya madhuripu-kämam
dhéra-samére yamunä-tére... (7)

“Hari is verbeten. De nacht loopt juist ten einde, dus accepteer mijn advies. Ga nu meteen zonder verder uitstel en vervul de verlangens van de vijand van Madhu.”

Commentaar
Haar sakhé zegt, “Madhuripu volgt Zijn eigen verstand.” De
impliciete betekenis is, “Het hart en het verstand van Çyämasundara sporen niet met elkaar. Hij doet Zijn best om Jou
tot bedaren te brengen, dus maak Je geen zorgen, dat Hij iemand anders tegenkomt. Aangezien Hij halsstarrig is en –
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opmerkelijk genoeg – het gevoel heeft, dat Hij Zijn eigen
waardigheid moet beschermen, kan Hij niet naar Jou toekomen; maar tegelijkertijd kan Hij Jou niet uit Zijn hoofd zetten. Vroeg of laat zal Je Hem tegemoet moeten treden, dus
waarom niet meteen? De nacht verstrijkt en de gelegenheid
voor een ontmoeting zal verloren gaan. Doe wat ik zeg – ga
onmiddellijk naar Mädhava en vervul Zijn verlangens.”
VERS 15
çré-jayadeve kåta-hari-seve bhaëati parama-ramaëéyam
pramudita-hådayaà harim ati-sadayaà namata sukåta-kamanéyam
dhéra-samére yamunä-tére... (8)

O zachtmoedige heiligen, reciteer deze prachtige poëzie geschreven door Hari’s dienaar, Jayadeva, buig voor Çré Hari,
die met een hart vol zegen zo charmerend en genadevol is.

Commentaar
Dichter Jayadeva besluit, “O toegewijden van Bhagavän!
Omdat deze beminnelijke conversatie is gecomponeerd door
iemand, die altijd is verzonken in het dienen van God, is Hari
er eeuwigdurend gelukkig mee. Dus als toegewijden er diep
op mediteren, geeft de beminnelijke Çré Kåñëa hen van Zijn
verrukkelijke spel een sphürti en wordt Hij op die manier het
object van ieders verlangen. Mogen jullie allemaal met een
opgewekt hart op de grond vallen voor Hem, die uitbundig is,
grondeloos genadig, uitzonderlijk lief, virtuoos, en die getooid
is met alle wenselijke kwaliteiten.”
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VERS 16
vikirati muhuù çväsän äçäù puro muhur ékñate
praviçati muhuù kuïjaà guïjan muhur bahu tämyat
racayati muhuù çayyäà paryäkulaà muhur ékñate
madana-kadana-kläntaù känte priyas tava vartate
“He Kämini, O hartstochtelijk meisje! Jouw geliefde brandt
van verlangen en zit in de nikuïja in afzondering op Jou te
wachten. Hij slaakt een zucht, kijkt beducht om Zich heen en
klaagt keer op keer in niet te verstane woorden. Telkens komt
Hij uit de bloeiende loofhut tevoorschijn om teleurgesteld
weer naar binnen te gaan. Telkens opnieuw schudt Hij het
bloembed op en tuurt Hij vol verwachting naar het pad van
Jouw komst.”

Commentaar
De dichter besluit dit bedrijf met de sakhé, die eerst Çré Rädhä
informeert over de conditie van Çré Kåñëa en daarna vele redenen aanvoert om Haar te overtuigen Hem te ontmoeten.
“In Jouw afwezigheid is Madhusüdana desolaat, Zijn verlangens onvervuld. Herhaaldelijk zucht Hij van teleurstelling,
‘Ahhh, Je bent nog niet gekomen.’ Hij komt de latä-kuïja uit
en kijkt in alle richtingen verwachtingsvol naar Jou uit, dan
gaat Hij weer naar binnen en denkt, dat Jij Je binnen hebt
verstopt. Hij loopt keer op keer naar buiten en naar binnen.
Waarom? Omdat Hij denkt, ‘Is Ze er nog niet? Misschien is
Ze onderwerg. Misschien wordt Ze ergens opgehouden of
misschien is Ze bang.’ Omdat Hij niet kan begrijpen, waarom
Je niet bent gekomen, denkt Hij na over verschillende moge178
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lijkheden. Dan denkt Hij weer, ‘Hoe dan ook, gokwerk en
speculatie zijn zinloos. Ik weet zeker, dat Ze komt.’ In deze
overtuiging maakt Hij het bed op.”
Het woord kadana impliceert, dat Çré Kåñëa denkt, “Vanwege Haar telkens vernieuwende en constant toenemende
liefde voor Mij, komt Ze gegarandeerd.” Daarom blijft Hij
gretig naar Haar komst uitzien.
Dit vers bevat dépaka-alaìkära. Het metrum is hariëé.
VERS 17
tvad-vämyena samaà samagram adhunä tigmäàçur astaà gato
govindasya manorathena ca samaà präptaà tamaù sändratäm
kokänäà karuëa-svanena sadåçé dérghä mad-abhyarthanä
tan-mugdhe viphalaà vilambanam asau ramyo ’bhisära-kñaëaù

“O Mugdhe, verstrooide! De zon is helemaal onder gegaan en
Jouw tegendraadse bui heeft dat ook gedaan. De duisternis is
zeer dicht geworden, evenals Govinda’s verlangen. Mijn verzoek is zinloos geworden, evenals het onafgebroken roepen
van de eenzame cakraväka vogel, die nachten lang in pathetische toonaarden op een zinloze wijze zit te treuren. Ik heb
Jou gedurende een lange tijd in de kern van mijn hart gesmeekt. Langer uitstel is zinloos. De heerlijke tijd voor abhisära is aangebroken.”

Commentaar
“He Rädhe! O verstoorde! Dit is de perfecte tijd om naar
Jouw geliefde te gaan. Je werd verontwaardigd, op hulpeloze
wijze aangedreven door Jouw tegendraadse natuur en weiger179
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de te gaan. Maar nu zijn er geen obstakels meer voor Jouw
rendezvous, aangezien Jouw mäna tegelijk met de zon is ondergaan. Nu de duisternis van de nacht zo verdicht is geworden, zijn in het hart van Govinda hevige verlangens naar de
liefde voor Jou opgebloeid en is Zijn hunkering om Jou te
zien miljoenvoudig geïntensiveerd.
“Tijdens de nacht brengen mannelijke en vrouwelijke cakraväka vogels, die zich ver uit elkaar bevinden, lange meelijkwekkende huilgeluiden voort, die het gevolg zijn van hun
extreme gevoelens van zielsangst in afgescheidenheid. Zoals
hun aanhoudende uithalen tevergeefs zijn, blijken ook mijn
herhaalde verzoeken aan Jou om Kåñëa te zien zinloos te zijn.
O Mugdhe, naïef meisje! Loop deze gelegenheid niet mis. De
tijd voor abhisära is rijp. De duisternis is ondoordringbaar en
Jouw uiterst dierbare geliefde kijkt vol begeerte naar Jou uit.
Loop geen vertraging op onder het voorwendsel Jezelf te
moeten aankleden en opmaken. Ga nu meteen!”
Çréla Rüpa Gosvämé heeft dit vers geciteerd in Çré Ujjvalanélamaëi (Sakhé-prakäräëäm 8.107) om te beschrijven hoe
Rädhä’s sakhé (geïdentificeerd als Sudevé) Haar aanmoedigt
om naar abhisära te gaan.
Dit vers vertoont sahokti-alaìkära en çardüla-vikréòitachanda.
VERS 18
äçleñäd anu cumbanäd anu nakhollekhäd anu sväntaja-prodbodhäd
anu sambhramäd anu ratärambhäd anu prétayoù
anyärthaà gatayor bhramän militayoù sambhäñaëair jänator
dampatyor iha ko na ko na tamasi vréòä-vimiçro rasaù
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O sakhé, eens eerder, toen Je zo verliefd was, ging Je naar
abhisära in een nacht zo donker als deze. Nadat Je heel wat
tijd had rondgezworven, kwam Je toevallig Jouw geliefde
tegen, maar in het pikdonker dachten Jullie alletwee een
vreemdeling te zijn tegengekomen. Pas na te hebben geconverseerd hebben Jullie elkaar herkend, waarna Jullie elkaar
onmiddellijk gingen omhelzen, kussen en krabben. Omdat het
verlangen tot een duizelingwekkende omvang toenam, verloren Jullie beiden de beheersing en raakten vol opwinding in
een liedesspel verwikkeld. Jullie liefdesspel uitgevoerd met
een vleugje verlegenheid liet Jullie een verbazingwekkende
vorm van genegenheid ervaren. O schoonheid, welke heerlijkheid staat Jou in deze duisternis te wachten! Ga daarom zo
snel mogelijk naar Jouw landelijke liefdeskamer. Hoe kun Je
deze gouden kans mogelijkerwijs laten lopen?”

Commentaar
Nadat ze openlijk heeft beschreven, hoe bezorgd Kåñëa is om
Rädhikä te zien, spreekt Haar sakhé nu dit vers, dat begint
met äçleñäd anu om Rädhä’s animo voor abhisära te stimuleren. Kåñëa had in het allereerste vers van Géta-govinda – meghair meduram – de sakhé de instructie gegeven om Zijn lieveling aan een voorgaande ontmoeting te herinneren.
Haar sakhé rapporteert aan Rädhikä het volgende, “Kåñëa
herinnert Zich hoe Jullie elkaar eens eerder in donker tegenkwamen, toen de nacht onder een dik wolkendek pikdonker
was en de hemel geheel was afgesloten. Vanwege de lange
scheiding en de natuurlijke verlegenheid, die inherent is aan
çåëgära-rasa, aarzelden Jullie aanvankelijk om de liefde te
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bedrijven door te denken, ‘Hoe kunnen We zo plotseling optreden?’ Niettemin overwonnen Jullie de verlegenheid en
maakten samen plezier, waarbij Jullie alle variëteiten van çåëgära-rasa ervoeren. Govinda heeft dat moment naar Zijn parate geheugen teruggehaald, ‘Wat hebben We niet meegemaakt? Ik verlang opnieuw naar dat plezier.”
Door aan Rädhikä het verlangen van Çré Kåñëa over te
brengen stimuleert de sakhé Haar animo voor abhisära. Om
Haar enthousiasme verder te aan te wakkeren beschrijft ze de
details van Hun voorgaande ervaring, “Vol zielsangst, want
Jullie hadden elkaar een lange tijd niet gezien en zonder het
van elkaar te weten had ieder van Jullie een afspraak geregeld. En wat gebeurde er toen? Er verscheen een rasa vermengd met verlegenheid. Hoezo? Aanvankelijk hadden Jullie
elkaar niet herkend en waren Jullie verlegen, omdat Jullie
dachten een onbekend persoon te zijn tegengekomen. Na het
uitwisselen van een paar woorden hebben Jullie gerealiseerd,
‘Oh, dit is Mijn eigen geliefde.’ Toen hebben Jullie elkaar
ontstuimig omhelst, Jullie hebben elkaar gekust en daarna zijn
Jullie gaan krabben. Toen de amoureuze nood hoog werd,
ben Je met grote haast aan Jouw liefdesspel begonnen, omdat
de tijd kort was en Jij bang was te worden gezien. Dus Jullie
beiden hebben de verbluffende en ongekende zegen van
vréòä-miçrita-çåëgära-rasa ervaren, erotische extasen vermengd met gevoelens van schaamte. Zijn hierna nog smaken
te bekennen? Nee, alle smaken zijn geïncorporeerd in deze
vréòä-miçritä-rasa.
“Kåñëa is altijd enthousiast om Jou weer te zien. Het is
daarom niet juist om nog langer te dralen.” De sakhé herin182
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nert Rädhikä aan een voorgaande ontmoeting en dringt erop
aan, “Vervul dit verlangen, zoals Jullie tweeën dat eerder
hebben gedaan. O Rädhä, Jij wil Hem ook zo graag zien. Ga
nu en completeer Jouw en Kåñëa’s diepste verlangens.”
Als geliefden elkaar tegenkomen, ondergaan ze een reeks
emoties. Het woord bhramät betekent ‘zwerven’. Ze komen
elkaar op zwerftochten tegen en herkennen elkaar pas in de
duisternis, nadat ze met elkaar hebben gesproken. Ze kunnen
met een ander doel op pad zijn gegaan en elkaar onderweg
toevallig ontmoeten. Bij het herkennen van de geliefde, omhelzen ze elkaar als sättvika-bhävas plotseling oprijzen, maar
beiden blijven nog geremd uit vrees, dat iemand hen observeert. Zodra ze alle remmen losgooien, beginnen ze hun
liefdesspel en ervaren het geluk van rasa. Wanneer käma escaleert, verzadigen ze zich met uiteenlopende speelse uitwisselingen, waarbij ze lachen en grapjes maken. Als tenslotte
hun vrijpartij, rati-kréòä, geheel is afgerond en beiden ervaren
volkomen plezier, realiseren ze zich de volle omvang van de
zoetheid en de verbijstering van amoureuze liefde, rasa-räjaçåëgära-rasa, de keizer der smaken.
Het hele ontwikkelingsproces van intiem amoureus plezier
(cauryarata-krama) is door Bharata Muni uitgelegd,
äçleña-cumbana-nakha-kñata-käma-bodhaçéghratva-maithunam ananta-sukha-prabodham
prétis tato ’pi rasa-bhävanam eva käryam
evaà nitäntanaturäù suciraà ramante
“Omarmen, kussen, met nagels krassen, amoureus verlangen
snel tot uitdrukking brengen – een dergelijke amoureuze vereniging geeft ongelimiteerd plezier. Liefde moet tot uitdrukking
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worden gebracht en dan worden de rasas geproefd. Zonder
moe te worden kunnen geliefden zich lange tijd amuseren.”

In dit vers zijn dépaka-, samuccaya- en bhräntimän-alaìkäras
prominent. Het metrum is çardüla-vikréòita-chanda.
VERS 19
sa-bhaya-cakitaà vinyasyantéà dåçaà timire pathi
prati-taru muhuù sthitvä mandaà padäni vitanvatém
katham api rahaù präptäm aìgair anaìga-taraìgibhiù
sumukhi subhagaù paçyan sa tväm upaitu kåtärthatäm
“O prachtig meisje! Als je timide om Jou heen kijkt, wanneer
Je het pad met schrik en beven betreedt en bij iedere boom
stopt en dan geleidelijk Jouw stappen hervat, beweeg Jij Je
voort op golven van verlangen, die door Jou heenspoelen,
totdat Je tenslotte het besloten rendezvous bereikt. Zodra
Jouw held Jou ziet, voelt Hij Zich buitensporig gezegend.”

Commentaar
“Bij Jou zijn, O verbijsterende schoonheid, betekent alles
voor Hari,” zegt de sakhé tegen Rädhä. “Wanneer Je van hier
vertrekt, beweeg Jij Je door de dichte duisternis voorzichtg
over het pad. Het is natuurlijk om in donker bang te zijn en Je
bent ook bang, dat iemand Jou zou kunnen zien. Je denkt vol
verwondering, ‘Ik ben in deze donkere nacht op weg naar een
rendezvous (saìketa-sthäna) met Mijn präëa-nätha.’ En op
hetzelfde moment vraag Jij Je af, ‘Wanneer kom Ik daar aan,
zal Ik Keçava ontmoeten of niet?’ Met Jouw zware borsten en
184
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heupen kun Je niet snel lopen en word Je snel moe, dus stop
en wacht onder iedere boom, voordat Je verder gaat. Hari
straalt van vreugde, wanneer Hij Jou in deze verzwakte conditie met golven anaìga, die door Jouw lichaam denderen, op
de ontmoetingsplaats ziet aankomen. Als Hari het gevoel
heeft, dat Zijn leven een succes is, stort Hij Zich in turbulente
golven van opwinding.”
Dit vers is verfraaid met atiçyokti-alaìkära. Het metrum is
hariëé.
VERS 20
rädhä-mugdha-mukhäravinda-madhupas trailokya-mauli-sthalé
nepathyocita-néla-ratnam avané-bhärävatäräntakaù
svacchandaà vraja-sundaré-jana-manas-toña-pradoñodayaù
kaàsa-dhvaàsana-dhümaketur avatu tväà devaké-nandanaù

Hij is de honingbij, die de nectar van Rädhä’s charmerende
lotusgezicht drinkt. Hij is de saffier, die Våndävana, het
kroonjuweel van de drie werelden, siert. Hij is de schemering,
die de prachtige meisjes van Vraja moeiteloos tevreden stelt.
Hij is de dood in eigen persoon, die de verdorven Daitya’s en
Danava’s, die de Aarde hadden overbelast, heeft uitroeit. Hij
is komeet Dhümaketu, die Kaàsa’s vernietiging aankondigt.
Mag die Çré Kåñëa, de zoon van Devaké, jullie allemaal beschermen.

Commentaar
Nadat hij de emoties van Rädhä en Kåñëa tijdens Hun scheiding heeft beschreven, schildert de dichter nu de çåëgära-rasa,
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die door Hun ontmoeting wordt opgeroepen. In dit vers
schenkt Çré Jayadeva zegeningen aan de sprekers en toehoorders van dit gedicht.
Mugdha-mukhäravinda-madhupaù – Rädhä’s gezicht lijkt
op een lotusbloem. Zoals een honingbij de lotusbloem bezoekt om de nectar van zijn pollen te drinken, zo proeft Kåñëa
de lieftalligheid van Rädhä’s lotusgezicht. Daarom wordt Hij
aangesproken als mugdha-madhupa, de verbijsterde honingbij. Dit deel van het vers verwijst naar Hun spel van ontmoeting.
Trailokya-mauli-sthalé-nepathyocita-néla-ratnaù – Hij is de
saffier in de kroon van de drie werelden; dat wil zeggen, Hij
flatteert zelfs de beste plekken in de schepping (de kuïjäs).
De term nepathyocita betekent ‘een gepast ornament’.
Avané-bhärävantäräntakaù – Toen demonen, zoals Çiçupäla,
Dantavakra en Kaàsa, werden geboren om de last van de
Aarde te vergroten, verscheen Kåñëa om hun destructie te
bewerkstelligen. Het woord antaka betekent yama of de dood
in eigen persoon. Kåñëa is de dood voor degenen, die op Aarde een last zijn.
Svacchandaà vraja-sundaré-jana-manas-toñodayaù – Als
schemering voedt Kåñëa het hart van de verpletterend mooie
vraja-gopés. Zoals de opkomende maan na zonsondergang de
vrouwen plezier doet door een atmosfeer te scheppen, waarin
ze hun minnaars kunnen ontmoeten, zo brengt Kåñëa het hart
van de aantrekkelijke vraja-gopés zonder remmingen in verrukking en bevredigt hun verlangens.
Kaàsa-dhvaàsana-dhümaketuù – Kåñëa, de vernietiger van
de demoon Kaàsa, lijkt op de komeet Dhümaketu, die de
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imminente destructie van de koning aankondigt. Op dezelfde
wijze kondigt de afdaling van Kåñëa de destructie van Kaàsa
aan. Een andere betekenis van dhümaketu is ‘iemand die verlicht als de zon’. Çré Kåñëa is zo stralend als de zon en Hij is
ook Dhümaketu, die het kalmeren van Çré Rädhä’s käma aankondigt.
De etymologie van het woord pradoña is pragatä doñädayaù
yasmin, hetgeen betekent, ‘die [periode] waarin de nacht is
begonnen’. De nacht in eigen persoon wordt doñä genoemd.
Dit vers draagt de alaìkäras genaamd çleña, luptopamä, parikara en varëopamä. Het metrum is çardüla-vikréòita en de réti
is päïcälé.
Het Vijfde Bedrijf heeft de abhisärikä-näyikä beschreven,
de heldin die naar een geheime ontmoeting gaat. De lotusogige Kåñëa staat klaar en wacht op Rädhä’s komst.

ALDUS EINDIGT HET BÄLABODHINÉ-PRAKÄÇA COMMENTAAR
OP HET V IJFDE BEDRIJF VAN ÇRÉ GÉTA- GOVINDA GETITELD
SÄKÄÌKÑA-PUËÒARÉKÄKÑA, “P UËÒARÉKÄKÑA KWIJNT WEG.”
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DHÅÑÖA-VAIKUËÖHAÙ – DE WISPELTURIGE KÅÑËA
VERS 1
atha täà gantum açaktäà ciram anuraktäà latä-gåhe dåñövä
tac-caritaà govinde manasija-mande sakhé präha
Toen de sakhé van Rädhä Haar in de loofhut van klimranken
zag zitten met Haar hart op Govinda gericht maar te zwak om
naar Hem toe te gaan, beschreef de vriendin van Rädhä Haar
conditie aan Hem, die Zelf door Cupido werd geteisterd.

Commentaar
Rädhä hunkerde deerlijk naar Kåñëa, maar omdat ze was verzwakt door het trauma van scheiding, was Ze niet in staat naar
Hem toe te gaan. Toen de sakhé dit observeerde, liet ze Rädhikä daar in de loofhut van bloeiende boomklimmers achter
en ging Kåñëa inlichten over de malaise van Rädhä. Kåñëa
bevond Zich in een depressieve staat en kwijnde weg in de
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brandhaard van onvervulde hartstocht. De betekenis van latägåha is saìketa-sthala, de aangewezen ontmoetingsplaats.
Het metrum van dit vers is aryä.

De muziekstijl is näta of guëakaré-räga. Het ritme is rüpakatäla.
VERS 2
paçyati diçi diçi rahasi bhavantam
tad-adhara-madhura-madhüni pibantam (1)
nätha hare! sédati rädhä väsa-gåhe (refrein)
“In Haar eenzaamheid ziet Ze in alle richtingen en in de kern
van Haar hart Jou – Jij, die zo bekwaam is om de nectar van
Haar lippen te drinken.
“He nätha, O Hari, Jij bent Haar enige toeverlaat. Rädhä
kwijnt weg in Haar landelijke verblijf om Jou.” (refrein)

Commentaar
Haar sakhé zegt, “Nu is Rädhä lusteloos en zit in Haar eentje
in de saìketa-kuïja. Door de machtige storm van Haar emoties is Ze kåñëamayé geworden – Ze ziet in alle richtingen niets
anders dan Jou.”
Ook een andere betekenis kan aan kåñëamayé worden gegeven, “In Haar bosprieel drinkt Rädhä door Haar oren met
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grote teugen bekoorlijke afbeeldingen van Jou, die de hele
atmosfeer opfleuren. In Haar hart wil Ze naar Jou toekomen,
maar Haar lichaam werkt niet mee. Dit is de aard van langdurige prema – lichaam en geest werken niet meer synchroon.
Dit is de reden, waarom Ze zo levenloos is geworden.”
VERS 3
tvad-abhisaraëa-rabhasena valanté
patati padäni kiyanti calanté
nätha hare! sédati... (2)
“Ze wil graag naar abhisära gaan en Rädhä maakt Zich snel
gereed, maar na een paar stappen te hebben gezet, valt ze op
de grond.”

Commentaar
Rädhä staat spontaan op om Zich op te maken en voor te
bereiden op een ontmoeting met Haar geliefde, maar Ze is in
Haar eenzaamheid zo verzwakt geraakt, dat ze op hulpeloze
wijze na een paar stappen flauw valt.
VERS 4
vihita-viçada-bisa-kisalaya-valayä
jévati param iha tava rati-kalayä
nätha hare! sédati... (3)
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“Ze kleedt Zich met een overvloed aan ornamenten gemaakt
van zachte, witte lotusstengels en pas ontloken bladeren. Alleen de hoop op liefdesplezier met Jou houdt Haar in leven.”

Commentaar
“Rädhä heeft Zich bedekt met lotusstengels en jonge bladeren om de brand van käma te verlichten. Ofschoon Ze zwak
en vermagerd is, heeft Ze Haar levensadem tot nu toe weten
vast te houden, omdat de hoop op het liefdesspel met Jou
Haar enig geluk geeft. Zelfs nu weerklinken de manieren,
waarop Jij liefhebt, in Haar adem door en resoneren ze op de
snaren van Haar hart. Haar totale absorbtie in het plezier met
Jou is de enige reden, waarom Haar bestaan zich continueert.”
VERS 5
muhur avalokita-maëòana-lélä
madhuripur aham iti bhävana-çélä
nätha hare! sédati... (4)
“Ze kijkt herhaaldelijk naar Haar ornamenten en ziet in Haar
fantasie, ‘Ik ben Madhuripu.’”

Commentaar
“O Hari, Haar hart is één geworden met het Jouwe. Door te
denken ‘Ik ben Madhusüdana. Ik ben de präëa-nätha van
Rädhä,’ identificeert Ze Zich met Jou en wordt evenals Jij. Ze
gooit damessierraden aan de kant en decoreert Zich als een
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mannelijke minnaar en ziet eruit als Jij. Als Ze Zich opmaakt,
droomt Ze, ‘Deze versieringen – de kroon, de oorringen en
deze slinger van bosbloemen – zijn precies goed om Rädhä
het hof te maken.’ Nadat Ze in Mädhava is getransformeerd,
staart Ze met verbazing naar de ornamenten van Rädhä. Op
deze manier brengt Ze Haar tijd door in afgescheidenheid van
Jou.”
VERS 6
tvaritam upaiti na katham abhisäram
harir iti vadati sakhém anuväram
nätha hare! sédati... (5)
“Ze blijft Haar gezelschap vragen, ‘Sakhé, waarom doet Hari
er zo lang over om naar Ons rendezvous te komen?’”

Commentaar
De sakhé informeert Kåñëa, “Soms komt Ze naar me toe en
vraagt herhaaldelijk, ‘Waarom maakt Hari geen haast om Mij
hier in de saìketa boshut te zien?’”
VERS 7
çliñyati cumbati jaladhara-kalpam
harir upagata iti timiram analpam
nätha hare! sédati... (6)
“Ze omarmt en kust de duisternis, die zo dicht is als zware
regenwolken, en denkt, ‘Oh, Hari is gekomen.’”
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Commentaar
“Ze neemt de dichte duisternis, die zo zwart is als een regenwolk, die op het punt staat los te barsten, in Zich op en denkt,
‘Hari, Je bent toch gekomen.’ Dan drukt Ze die verrukkelijke
duisternis aan Haar borst en kust hem.”
VERS 8
bhavati vilambini vigalita-lajjä
vilapati roditi väsakasajjä
nätha hare! sédati... (7)
“Als Ze Zich realiseert, dat Jij veel te laat bent, verliest Ze
alle schoom en begint onbeschaamd te huilen, terwijl Ze op
Jou wacht.”

Commentaar
Wanneer Ze Haar externe bewustzijn weer terugkrijgt, realiseert Ze Zich, “Dit is dichte duisternis. Het was niet Hari, die
Ik heb omarmd en gekust.” Ze raakt in verlegenheid over
Haar gedrag en huilt. Haar ontregelde conditie is zodanig, dat
Ze de donkere nacht aanziet voor Haar donkere lieveling. Als
Ze Haar vergissing inziet, klaagt Ze, “Waarom is Mijn grote
liefde nog niet gekomen?”
Rädhä is hier uitgetekend als väsakasajjä-näyikä – de heldin, die bij de afgesproken kuïja aankomt en met intense gretigheid op haar held gaat zitten wachten. Ze kleedt het liefdesprieel persoonlijk aan, maakt een bloembed op en stuurt
koeriers naar de held.
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VERS 9
çré-jayadeva-kaver idam uditam
rasika-janaà tanutäm ati-muditam
nätha hare! sédati... (8)
Mag dit lied gecomponeerd door de dichter Jayadeva een
oneindige vervoering teweeg brengen in het hart van degenen,
die in het proeven van rasa bekwaam zijn.

Commentaar
Çré Jayadeva zegt, “Een sakhé heeft over de meelijwekkende
conditie van Rädhä gezongen. Mogen haar woorden zegen
schenken aan de bekwame toegewijden, wier hart is doordrenkt van çåëgära-rasa.”
Lied Twaalf toont de vipralambha-bhäva van çåëgära-rasa,
het gevoel van afgescheidenheid in de zoete smaak van amoureuze liefde. De alaìkära is samuccaya, de held is çaöhanäyaka met een dubbele moraal, en de heldin is een wanhopige väsakasajjä-näyikä.
VERS 10
vipula-pulaka-päliù sphéta-sétkäram antar
janita-jaòima-käku-vyäkulaà vyäharanté
tava kitava vidhäyämanda-kandarpa-cintäà
rasa-jaladhi-nimagnä dhyäna-lagnä mågäkñé
“In vervoering mompelt Ze niet te onderscheiden woorden en
maakt Ze langgerekte geluiden van plezier. Het meisje met
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gazellenogen is van binnen lamgelegd en wordt door Cupido
compleet opgewonden. Ze omhelst Jou in meditatie, Jij oplichter, en wordt in de oceaan van prema-rasa gestort.”

Commentaar
Haar sakhé schildert een beeld van Rädhä in de goddelijke
waanzin van liefde en vervolgt, “O bedriegelijke oplichter! Jij,
verraderlijke schurk! De gazellenogige Rädhikä is in meditatie verzonken en zinkt af in de nectaroceaan van Jouw bindende omhelzing, waarbij Ze voelt, dat Jij Haar stevig aan
Jouw borst drukt. Iedere porie van Haar huid barst open van
plezier. Plotseling haalt Ze adem naar binnen en terwijl Ze in
katzwijm valt, maakt Ze een ondefinieerbaar koerend geluid.
Wanneer het delirium van Haar amoureuze verlangens afneemt, zinkt Ze weg in een oceaan van änanda.”
Die vers toont mäliné-chanda en rasavad-alaìkära.
VERS 11
aìgeñv äbharaëaà karoti bahuçaù patre ’pi saïcäriëi
präptaà tväà pariçaìkate vitanute çayyäà ciraà dhyäyati
ity äkalpa-vikalpa-talpa-racanä-saìkalpa-lélä-çatavyäsaktäpi vinä tvayä vara-tanur naiñä niçäà neñyati
“De mooie Rädhä decoreert Zich met een overvloed aan ornamenten. Ze hoort bladeren ritselen en denkt, dat Je nadert.
Ze maakt een zacht bed op en mediteert in afwachtig van Jou.
Op deze manier blijft Ze bezig – aankleden, Jouw vertraging
overpeinzen, bed opmaken, liefdevolle woorden mompelen
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en de overtuiging levend houden, dat Je onderweg bent. Niettemin zal Ze de nacht zonder Jou niet kunnen overleven.”

Commentaar
Haar sakhé beschrijft de mentale staat en het onregelmatige
gedrag van de väsakasajjä en zegt tegen Çré Kåñëa, “In meditatie heeft Ze liefdesplezier met Jou, maar zonder een directe
ontmoeting blijft Ze onbevredigd. O Mädhava, in afwachting
van Jouw imminente komst versiert mijn mooiste vriendin
Haar elegante ledematen omwille van Jou. Als Ze blaadjes in
de wind hoort ritselen, neemt Ze aan, dat Jij onderweg bent.
In de overtuiging, dat Jij pertinent komt, maakt Ze een bed
van zachte bladeren. Terwijl Ze Zich verliest in gedachten aan
Jou, kijkt Ze af en toe naar buiten om te zien, of Jij eraan
komt, en als Je niet komt, ervaart Ze acute steken van pijn en
raakt diep terneergeslagen. Dus hoewel Rädhä met al deze
activiteiten bezig blijft in de sterke overtuiging, dat Jij onderweg moet zijn, is Ze desondanks niet in staat om de nacht
zonder Jou door te komen.”
Çréla Rüpa Gosvämé heeft dit vers geciteerd in Çré Ujjvalanélamaëi (13.87) om een illustratie te geven van autsukyavyabhicäré-bhäva, gretigheid voortkomend uit het hevige verlangen de geliefde te zien.
Dit vers toont çardüla-vikréòita-chanda en samuccayaalaìkära.
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VERS 12
kià viçrämyasi kåñëa-bhogi-bhavane bhäëòéra-bhümé-ruhe
bhrätar yäsi na dåñöi-gocaram itaù sänanda-nandäspadam
rädhäyä vacanaà tad adhvaga-mukhän nandäntike gopato
govindasya jayanti säyam atithi-präçastya-garbhä giraù
“Toen ik gast was in het huis van Çré Rädhä, zei Ze tegen me,
‘O broeder, waarom zit je te rusten aan de voet van deze bhäëòéra-boom? Hier woont een zwarte gifslang. Sta op en ga
naar het heerlijke huis van Nanda Mahäräja, dat vlak vóór
jouw ogen te zien is. Waarom ga je daar niet naartoe?’” Bij
het horen van de boodschap van Rädhä van de lippen van een
pelgrim bedankte Kåñëa ‘hem’ op een manier, waarop Zijn
vader, Çré Nanda, de innerlijke betekenis van de boodschap
van de reiziger niet zou kunnen begrijpen. Mogen de waarderende woorden van Govinda zegevieren.

Commentaar
Wanneer Çré Jayadeva het Zesde Bedrijf besluit, schenkt hij in
het huidige vers een zegening. De context is alsvolgt. Toen
Rädhä merkte, dat Haar sakhé te laat was, bedacht Ze een list
en stuurde nog een vrouwelijke afgezant, die zich als een
mannelijke pelgrim zou vermommen en Kåñëa in de avondschemer zou benaderen. De ‘pelgrim’ bracht aan Kåñëa de
boodschap van Rädhä over en lichtte Hem indirect in over
een geheime ontmoetingsplaats. Çré Jayadeva zegt, “Mogen
Govinda’s woorden van dank aan die pelgrim zegevieren.”
Kåñëa verborg Zijn intenties voor Zijn vader, Çré Nanda
Mahäräja, en maakte Zijn overeenstemming duidelijk door de
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boodschap van de pelgrim te herhalen. “O broeder, waarom
zit je hier te treuren onder die banyanboom, die als woning
dient van een zwarte slang? Ga naar die verrukkelijke hut van
plezier. Een klein stukje verderop kun je hem zien liggen.”
Kåñëa-bhogi – ‘zwarte slang’ of als alternatief, ‘de schurk
Kåñëa, die geniet van de hereniging (sambhoga) met Zijn geliefde.’
Dit Zesde Bedrijf beschrijft de väsakasajjä-näyikä, de heldin die zich vol trots in haar beste kleding steekt en in het
liefdesprieel voorbereidingen treft, terwijl ze smachtend uitkijkt naar de ontvangst van haar geliefde.

ALDUS EINDIGT HET BÄLABODHINÉ-PRAKÄÇA COMMENTAAR OP
HET ZESDE BEDRIJF VAN ÇRÉ GÉTA-GOVINDA GETITELD
DHÅÑÖA-VAIKUËÖHA, “DE WISPELTURIG KÅÑËA.”
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NÄGARA-NÄRÄYAËAÙ – DE HOOGSTE
TRANSCENDENTE HELD
VERS 1
aträntare ca kulaöä-kula-vartma-pätasaïjäta-pätaka iva sphuöa-läïchana-çréù
våndävanäntaram adépayad aàçu-jälair
dik-sundaré-vadana-candana-bindur induù
In de tussentijd verlichtte de maan met zijn zachte stralen de
diepten van Çré Vrndavana-dhäma. Hij kwam op in oostelijke
richting en leek op een druppel candana op het gezicht van
een prachtig, pas getrouwd meisje. Tegelijkertijd droeg hij
blaam voor het hinderen van overspelige vrouwen op hun
weg.

Commentaar
Çré Jayadeva beschrijft het opkomen van de volle maan, die de
balorigheid van tegendraadse heldinnen uitwist. De dichter
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zegt, “Toen Çré Rädhä door afgescheidenheid van Kåñëa in
brand stond, werd het bos van Våndävana verlicht door de
stralen van de volle maan. De maan had met zijn stralen alle
richtingen geornamenteerd, waarbij hij de prachtige oostelijke
horizon, Pürvadéçä, perfect had opgeluisterd als een stip sandelhoutpasta op het voorhoofd van een mooie vrouw.”
Pätaka iva – Iemand, die de weg van anderen barricadeert,
wordt als zondig beschouwd. Behalve dat hij de oostelijke
horizon decoreert, draagt de maan ook een teken van zijn
slechte reputatie, dat hij heeft opgelopen als gevolg van het
exposeren van de clandestine uitstapjes van lichte vrouwen
met een slechte naam. Vrouwen van lichte zeden hebben alleen ’s nachts de gelegenheid hun minnaars te zien. Het maanlicht vormt de bedreiging, die de geheimhouding van hun bewegingen compromitteert. De reactie op deze zonde mag duidelijk zijn door het teken van een hert, dat zich op de maan
bevindt. In één opzicht wordt de maan beschouwd als gepokt
en gemazeld door schanddaden en in een ander opzicht is hij
het ornament van open richtingen.
Er bestaat nog een andere uitleg van de als hert gevormde
ongerechtigheid op de maan. Toen de maan de aanzet gaf
voor een onwettige ontmoeting met Ahalyä, de vrouw van
Gautama Åñi, sloeg de ziener zijn äsana van hertenvel woedend naar de maan, die daar een afdruk achterliet, en vervloekte hem met kñaya-roga, de pijnlijke aandoening om iedere maand vijftien dagen te moeten afnemen.
Tot dit vers behoren rüpaka- en utprekñä-alaìkäras. Het
metrum is vasanta-tilakä.
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VERS 2
prasarati çaçadhara-bimbe vihita-vilambe ca mädhave vidhurä
viracita-vividha-viläpaà sä paritäpaà cakäroccaiù
Toen de maan aan de hemel opkwam en Mädhava aan het
uitstellen was, sprak Rädhä een reeks klaagbeden uit en was
diepgaand in Haar eenzaamheid gegriefd.

Commentaar
Naarmate de maan hoger aan de hemel kwam te staan, verloor Rädhä alle hoop op de komst van Mädhava, waardoor
haar zielsnood toenam. Ze voelde Zich volkomen hulpeloos
en begon in groot verdriet hardop te huilen. In uiterste wanhoop barstte Rädhä in tranen uit.
Dit vers is in äryä-chanda.

De muziekstijl is mälava-räga. Het ritme is yati-täla.
VERS 3
kathita-samaye ’pi harir ahaha na yayau vanam
mama viphalam idam amalam api rüpa-yauvanam (1)
yämi he! kam iha çaraëaà
sakhé-jana-vacana-vaïcitä (refrein)
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“Hari is te laat voor Ons rendezvous in het bos. Alas, alas!
Mijn maagdelijke schoonheid van de jeugd gaat verloren.
“Ik ben door Mijn eigen sakhés bedrogen. Oh, wie geeft Me
nu bescherming?”

Commentaar
Çré Rädhä treurt, als Ze in de zielsnood van afgescheidenheid
in brand staat, “Sakhé, jij zei tegen Mij, ‘Wacht hier. Ik kom
Hem onmiddellijk brengen.’ Maar zelfs jij hebt Me verraden.
Je hebt gezegd, dat je vóór de opkomst van de maan naar de
saìketa-kuïja zou terugkeren, maar de maan staat reeds hoog
aan de hemel. Ik werd misleid door valse geruststellingen. Nu
ziet Mijn jeugdige schoonheid, die zo exquis en perfect is, er
waardeloos uit. Als deze nog enige waarde zou hebben, zou
Hij nu onderhand zijn gekomen.”
Het woord ahaha (Alas! Alas!) wijst op Rädhä’s diepe verdriet. Het woord he (O!) wordt gebruikt om zich tot iemand te
richten.
VERS 4
yad-anugamanäya niçi gahanam api çélitam
tena mama hådayam idam asamaçara-kélitam
yämi he! kam iha... (2)
“Alas! Ik ben in deze donkere nacht diep het bos ingegaan op
zoek naar Hem – Hij die Mijn hart doorboort met pijlen van
liefde. Oh, wie anders gaat Me nu bescherming geven?”
204

_____________________________________________________________________________________

Commentaar
Çré Rädhä zegt, “Hij, die Ik in deze geïsoleerde jungle ben
tegengekomen, heeft een staak van lust in Mijn hart gedreven.
Of misschien heeft een zaad-mantra van amoureuze verlangens Me zodanig vastgepind, dat Ik alle gevoel voor de plek,
waar Ik thuishoor, ben verloren.”
Het woord api impliceert, “Zoiets heb ik nooit eerder gedaan.”
VERS 5
mama maraëam eva varam ati-vitatha-ketanä
kim iha viñahämi virahänalam acetanä
yämi he! kam iha... (3)
“Welke zin heeft het om dit lichaam nog langer te bewaren?
Het is beter om te sterven. Hoe kan Ik Mijn evenwicht bewaren in dit ondraaglijke vuur van afgescheidenheid?”

Commentaar
“Ik ben er geweest! Vannacht zit Ik diep in deze angswekkende duisternis in het bos te hopen, dat Ik Mijn geliefde nog
zie. Ik ben door Zijn afwezigheid zodanig ontregeld, dat Ik
Mijn hoofd verlies. Waar kan Ik naartoe? Het is beter om te
sterven. Hoeveel zielsangst kan Ik nog verdragen? Al Mijn
hoop is aan stukken gevallen. Mijn lichaam is niets meer
waard, anders zou Hari Me niet op deze manier verwaarlozen.
Ik geloofde Mijn sakhé en durfde hier naartoe te gaan, maar al
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Mijn ondernemingen zijn tevergeefs geweest. Het is zinloos
om in leven te blijven.”
VERS 6
mäm ahaha vidhurayati madhura-madhu-yäminé
käpi harim anubhavati kåta-sukåta-käminé
yämi he! kam iha... (4)
“Oh, wat ben Ik vervloekt! Deze zoete lentenacht verbittert
Mijn eenzaamheid. Een of ander gelukkig meisje oogst welhaast de vruchten van haar vroomheid en koestert zich in de
armen van Hari.”

Commentaar
Rädhä drukt de verschrikkelijke pijn in het diepst van Haar
hart uit en zegt, “Deze met rasa geladen lentenachten dragen
het hoogste plezier, maar voor Mij zijn ze een kwelling. Terwijl Ik hier in Mijn eentje zit dood te gaan, proeft een of ander gelukkig meisje de ambrosia van het liefdespel met Hari.
Hij is niet naar Mij toegekomen, zoals was afgesproken, want
die verleidster heeft Hem tijdens het stoeien in hun liefdesspel
in de koorden van haar liefde gevangen genomen. Wat moet
Ik in gebreke gaan van vrome verdiensten!”
In het Viçvakoña woordenboek wordt vidhura gedefinieerd
als vikalatä, agitatie.
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VERS 7
ahaha kalayämi valayädi-maëi-bhüñaëam
hari-viraha-dahana-vahanena bahu-düñaëam
yämi he! kam iha... (5)
“Alas, alas! Alle juwelen ornamenten, die Ik draag, voeden
het vuur van afgescheidenheid van Hari en brengen ongelimiteerde pijn met zich mee. Daarom zijn zij er ook bij betrokken.”

Commentaar
“O sakhé, je hebt Me deerlijk bedrogen. Ik heb Me met een
overvloed aan bloemen, pas ontloken bladeren en juwelen
ornamenten gekleed, maar nu lijken ze op vlammen in het
vuur van afgescheidenheid van Hari, een vuur gevoed met de
pijn van onvervuld verlangen. Het zijn niet langer ornamenten; integendeel, ze zijn een vloek geworden en ze kunnen Me
niets meer schelen, want ze zijn verraders gebleken te zijn. De
enige beloning voor de schoonheid en de kleding van een
minnares is de waarderende blik van haar geliefde. Haar ornamenten zijn voor haar uitsluitend kostbaar, als ze iemand
een liefdevolle blik in haar richting laten werpen.”
VERS 8
kusuma-sukumära-tanum atanu-çara-lélayä
srag api hådi hanti mäm ati-viñama-çélayä
yämi he! kam iha... (6)
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“Zelfs deze vana-mälä op Mijn borst, alsof hij een pijl van
Käma is, verscheurt de tere bloem van Mijn hart.”

Commentaar
“O Mijn geliefde! Afgezien van Mijn andere ornamenten verandert de vana-mälä, die Ik op Mijn hart draagt om Jou een
plezier te doen, in een wapen van Kämadeva en maakt van
Mijn wezen een ravage. Hij steekt door Mijn hart met de pijl
van erotisch verlangen en valt Me zo heftig aan, dat de delicate bloem van Mijn lichaam het niet kan verdragen. Een gewone soort pijn wordt ervaren, als men door pijlen gewond
raakt, maar veel ondraaglijker is zielsnood aangericht in een
hart, dat is gemolesteerd door de pijlen van käma.”
VERS 9
aham iha nivasämi na gaëita-vana-vetasä
smarati madhusüdano mäm api na cetasä
yämi he! kam iha... (7)
“Ik zit hier in dit dichte bamboebos onbevreesd op Hem te
wachten. Maar Madhusüdana denkt geen moment aan Mij.”

Commentaar
In grote nederigheid zegt Çré Rädhä, “Omdat Ik vertrouwen
had in de woorden van Mijn sakhé, ben Ik dit enge bos ingegaan om Madhusüdana te ontmoeten, maar Hij is onverschillig naar Mij. Zijn genegenheid is ontzettend wankel. Hoe verbazingwekkend is het, dat Ik hier onbevreesd op iemand zit te
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wachten, die zelfs geen moment aan Me denkt. Alas, dit is
eenvoudig Mijn slechte geluk.”
VERS 10
hari-caraëa-çaraëa-jayadeva-kavi-bhäraté
vasatu hådi yuvatir iva komala-kalävaté
yämi he! kam iha... (8)
Mag dit lied van de dichter Çré Jayadeva, die zich onvoorwaardelijk heeft overgegeven aan de lotusvoeten van Çré Hari,
het hart van rasika toegewijden altijd zegenen als een lief en
teder meisje, dat in alle kunsten bekwaam is.

Commentaar
Çré Jayadeva verklaart de lotusvoeten van Çré Kåñëa als zijn
enige bescherming. Dit gedicht is getooid met tedere woorden
en lyrische uitdrukkingen. Zoals een mooi, zachtaardig meisje, dat bekroond is met zoete kwaliteiten en begaafd is in de
kunsten der liefde, het hart van haar held altijd vervult met
ongelimiteerd plezier, zo mag dit lied in het hart van de toegewijden spelen. Dit is een gekoesterde wens van de dichter.
VERS 11
tat kià käm api käminém abhisåtaù kià vä kalä-kelibhir
baddho bandhubhir andhakäriëi vanäbhyarëe kim udbhrämyatikäntaù klänta-manä manäg api pathi prasthätum eväkñamaù
saìketé-kåta-maïju-vaïjula-latä-kuïje ’pi yan nägataù
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“Waarom is Mijn dierbaarste präëa-vallabha niet naar deze
bekoorlijke met ranken overwoekerde loofhut gekomen, waar
We hadden afgesproken? Zit Hij achter een ander aanlokkelijk meisje aan? Hebben Zijn gopa vrienden Hem met hun
grappen en grollen opgehouden? Is Hij in het donkere bos
verdwaald? Of is het hart van Mijn geliefde uitgeput geraakt
en kan Hij daarom geen stap meer zetten?”

Commentaar
Peinzend over de mogelijke redenen, waarom Çré Kåñëa niet
naar de saìketa-sthala is gekomen, wordt virahiëé Rädhikä
belaagd door twijfels. “Ik vraag Me af, waarom Hij niet is
gekomen.” Çré Rädhä openbaart Haar argwaan, “Dit bekoorlijke vetasa-latä struweel is de plek, waar We elkaar zouden
ontmoeten, dus wat kan met Hem zijn gebeurd? Waarom is
Hij er niet? Is Hij er met een ander meisje vandoor gegaan?
Maar hoe kan Hij iemand anders meer liefhebben dan Mij?
Hoe is het mogelijk, dat Hij Mij op zo’n schitterende plek laat
zitten wachten om met een ander op stap te gaan? Hebben
Zijn behendige vrienden, die opgaan in hun spel, Hem op hun
speelplaats in het bos opgehouden en hebben ze voorkomen,
dat Hij hier naartoe kan komen? Dit is ook niet aannemelijk.
Hoe kon Hij het tijdstip van abhisära vergeten? Het schijnt,
dat het kroonjuweel van geslepen bedriegers Me in deze duisternis niet kan vinden; Hij kan Me nog overal aan het zoeken
zijn. Maar Hij heeft Me in dit bos vele keren eerder ontmoet.
Het pad is Hem goed bekend, dus hoe is Hij de weg kunnen
kwijtraken? Dit is onmogelijk. Zou Hij zodanig in afgescheidenheid kunnen wegkwijnen, dat Hij niet meer kan lopen?
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Misschien maakt Hij Zich zorgen, ‘Hoe zou Rädhä zieh voelen, nu de maan is opgekomen?’ Maar omdat Hij in eenzame
opsluiting depressief van de stress is geworden, ziet Hij geen
kans meer om hier naartoe te komen.”
Dit vers vertoont çardüla-vikréòita-chanda en de alaìkära is
saàçaya (twijfel).

VERS 12
athägatäà mädhavam antareëa
sakhém iyaà vékñya viñäda-mükäm
viçaìkamänä ramitaà kayäpi
janärdanaà dåñöavad etad äha
Toen Rädhä Haar vriendin zag terugkomen zonder Mädhava,
werd Haar hart loodzwaar. Ze treurde in stilte en verdacht
Janärdana ervan een nieuwe flirt met een ander boeiend
meisje te hebben en sprak tegen Haar vriendin, alsof Ze van
Zijn ontrouw getuige was geweest.

Commentaar
Rädhä zat te peinzen over de mogelijke redenen, waarom
Kåñëa niet naar de ontmoetingsplaats was gekomen. Toen Ze
Haar vriendin zonder Hem zag terugkeren, bereikten Haar
emoties de piek van een vipralabdhä-näyikä, een teleurgestelde minnares, van wie de minnaar zich niet aan de afspraak
houdt. Rädhä kon door de intensiteit van Haar zielsnood niet
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meer spreken en Haar vriendin bleef in een staat van wanhoop ook zwijgend voor zich uit zitten kijken. Rädhä hervatte,
“Ze zwijgt en is ontmoedigd, omdat ze Vrajendra-nandana
met een ander meisje heeft zien flirten. Daarom zegt ze niets.”
Rädhä barstte uit in tranen, “Betekent Janärdana niet ‘iemand die anderen pijn wil berokkenen’? Dit is de reden,
waarom Hij Me zo teistert.”
Vipralabdhä-näyikä – Gedreven door voortdurend toenemende hartstocht arriveert de minnares als eerste op de afgesproken ontmoetingsplaats en stuurt een koerier naar haar
held. Door de wil van de voorzienigheid komt de held niet
opdagen en het tijdstip van de ontmoeting verstrijkt. Op dit
punt wordt de heldin een vipralabdhä-näyikä, die vanwege
haar teleurstelling zorgerlijk klaagt, voortdurend huilt, diepe
zuchten slaakt en flauwvalt.
Het metrum van dit vers is upendra-vajrä.

De muziekstijl is vasanta-räga. Het ritme is yati-täla.
VERS 13
smara-samarocita-viracita-veçä
dalita-kusuma-dara-vilulita-keçä (1)
käpi madhuripuëä
vilasati yuvatir adhika-guëä (refrein)
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“Sakhé, zoals ze prachtig gekleed gaat en vol ornamenten zit,
is ze op geschikte wijze geoutilleerd voor de liefdesstrijd. Zodra de absorbtie in anaìga-rasa haar overneemt, valt haar
vlecht uit elkaar en worden de bloemen uit haar verfomfaaide
haarvlechten verpletterd.
“Een of ander lief meisje, dat beter gekwalificeerd is dan Ik,
is op zegenrijke wijze met Madhuripu aan het ravotten.” (refrein)

Commentaar
Met grote angst zegt Rädhä, “O sakhé! Een of andere in verzoeking brengende schoonheid, die gekleed is voor de liefdesstrijd (käma-saìgräma), is met Madhuripu aan het rollebollen.
In de loop van haar liefdesspel valt haar strak vastgebonden
vlechtwerk uit elkaar en haar losse vlechten zwaaien heen en
weer. De bloemen, die in haar haar waren gevlochten, zijn
eruit gevallen.”
Madhuripu – “Kåñëa is de vijand van mädhurya. Hij keurt
zoetheid niet goed. Hij heeft Mij verwaarloosd om een ander
meisje te versieren.”
Yuvatir adhika-guëa – “Deze beminnelijke vraja-gopé is hoger gekwalificeerd dan Ik.” Maar omdat dit onmogelijk is, is
de gesuggereerde betekenis, “Hoe verbazingwekkend is het,
dat een lager gekwalificeerd meisje met Hem de liefde kan
bedrijven.” Deze beschrijving verwijst naar viparéta-rati, een
intieme ontmoeting, waarbij de heldin de dominante rol aa nneemt.
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Smara-samara – Het bedrijven van de liefde is smarasamara genoemd, een erotisch gevecht. Het is een dermate
intense veldslag, dat het vlechtwerk van de heldin zich ontrafelt en dat de bloemen, die er waren ingeweven, omlaag rollen
en zich her en der verspreiden.
In deze añöapadé en in de volgende bevindt Rädhä zich in citra-jalpa-bhäva. In het delirium van afgescheidenheid houdt
Ze Zich bezig met rare, emotionele uitspraken, die een versluierde woede, intense liefde en een grote hunkering in het
hart bevatten.
VERS 14
hari-parirambhaëa-valita-vikärä
kuca-kalaçopari taralita-härä
käpi madhuripuëä... (2)
“Betoverd door de diepe omhelzingen van Hari vertoont ze
de symptomen van Eros, waardoor de halsketting op haar
borsten, die lijken op waterpotten, heen en weer slingert.”

Commentaar
Çré Rädhä stelt Zich het gedrag van die andere maîtresse voor.
Ze schetst een levendig beeld van haar acties en zegt, “Met
die omhelzing van Hari moet dat meisje het aanzwellen van
de symptomen van Eros ervaren. Haar lichaamshaar moet
overeind staan en haar ketting moet op haar volle, opgeheven
borsten heen en weer slingeren.” Wanneer de heldin in de
vrijpartij de actieve rol neemt en de held overheerst, slingert
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haar halsketting heen en weer. Dit gebeurt alleen in viparétarati.
VERS 15
vicalad-alaka-lalitänana-candrä
tad-adhara-päna-rabhasa-kåta-tandrä
käpi madhuripuëä... (3)
“Losse krullen omlijsten de schoonheid van haar vollemaansgezicht en haar ogen zijn vol zegen gesloten, nadat ze naarstig
de nectar van Zijn lippen heeft gedronken.”

Commentaar
“Het vollemaansgezicht van dat charmante meisje is zelfs nog
mooier met een paar krullende lokken haar, die heen en weer
zwiepen. Als ze met Çré Kåñëa vrijt, drinkt ze gulzig de ambrosia van Zijn lippen. Ondergedompeld in het genot van de vereniging, houdt ze haar ogen gesloten en veinst, dat ze slaapt.”
VERS 16
caïcala-kuëòala-lalita-kapolä
mukharita-rasana-jaghana-gati-lolä
käpi madhuripuëä... (4)
“Het schommelen van haar oorringen verhoogt de bekoring
van haar wangen. De kleine belletjes aan de juwelen cientuur,
die op elegante wijze haar taille siert, rinkelen zachtjes mee
op het wiegende ritme van haar heupen.”
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Commentaar
“Als ze de liefdesstrijd voert, schommelen haar oorringen van
nature mee en maken haar wangen nog mooier. De rusteloze
belletjes aan de ceintuur rond haar taille beieren herhaaldelijk
op de beweging van haar heupen.”
VERS 17
dayita-vilokita-lajjita-hasitä
bahu-vidha-küjita-rati-rasa-rasitä
käpi madhuripuëä... (5)
“De blikken van haar geliefde ontlokken haar een verlegen
lachje. Bij het proeven van de liefdesambrosia mompelt ze als
een koekoek of een kwelende kalahaàsa en drukt bij een
plotselinge opwelling van euforie haar genot vocaal uit.”

Commentaar
Haar geliefde Çré Kåñëa is voldaan en staart haar aan. Ze richt
haar gezicht omlaag en verlegen giechelt ze zachtjes. Wanneer
ze vanwege de intensiteit van de vervoering zwaar ademhaalt,
maakt ze allerlei zoete geluidjes, zoals de trillers van de koekoek en de kalahaàsa.
VERS 18
vipula-pulaka-påthu-vepathu-bhaìgä
çvasita-nimélita-vikasad-anaìgä
käpi madhuripuëä... (6)
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“Tijdens de extasen van Cupido beeft Ze van verruking, de
poriën in haar huid zwellen op van vervoering en haar lichaam huivert op de golven van genot. Ze sluit haar ogen en
slaakt een diepe zucht, waarmee ze haar totale absorbtie in de
amoureuze vervoering onthult.”

Commentaar
“Tijdens het vrijen neemt haar käma geleidelijk in intensiteit
toe. De poriën in haar huid zwellen op van verrukking, ze
beeft, haar stem stokt en ze slaakt een diepe zucht van opwinding. Tijdens de climax van haar extase sluit ze haar ogen.”
Vepathu-bhaìgä – In dit vers zijn kippenvel en beven vergeleken met golven. “Zoals de golfslag in zee aanzwelt, zo zwelt
de ene golf na de andere van kippenvel en beven in haar lichaam aan.”
VERS 19
çrama-jala-kaëa-bhara-subhaga-çarérä
paripatitorasi rati-raëa-dhérä
käpi madhuripuëä... (7)
“Dit gepassioneerde meisje, een connoisseur van het liefesspel, ziet er zelfs nog aantrekkelijker uit met sprankelende
druppels transpiratie van haar liefdesspel. Ze is in de veldslag
van het liefdesspel een expert in de uitoefening van grote
daadkracht. Wat is ze mooi, wanneer ze wegens ernstige uitputting van de liefdesstrijd tenslotte op de borst van haar geliefde in elkaar stort.”
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Commentaar
“Verzonken in amoureus plezier is ze nu volkomen uitgeput.
Haar lotusgezicht, dat doordrenkt is met druppels transpiratie
van het liefdeswerk, glinstert schitterend! En wat ziet ze er
verbijsterend mooi uit, nu ze op de borstkas van Çré Kåñëa is
gevallen, zij die zeer vaardig is in de verrukkelijke oorlogsvoering van de liefde.”
VERS 20
çré-jayadeva-bhaëita-hari-ramitam|
kali-kaluñaà janayatu pariçamitam
käpi madhuripuëä... (8)
Mag de beschrijving van het liefdesspel van Hari door Çré
Jayadeva de slechte effecten van het Kali tijdperk bedwingen
en de wellustige verlangens van een ieder kalmeren.

Commentaar
Lied Veertien van Çré Géta-govinda, getiteld Hari-ramitacampaka-çekhara, “Hari die plezier maakt met de Beste Gouden Campaka-bloem,” beschrijft viparéta-rati. Ofschoon het
huidige tijdperk (Kali-yuga) zeer besmet is, zijn de amoureuze
scharrelpartijen van Hari, die hier zijn geschilderd, uitermate
zuiver. Mag dit gedicht ieder wellustig verlangen uit het hart
bannen van degenen, die het horen en reciteren.
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VERS 21
viraha-päëòu-muräri-mukhämbujadyutir ayaà tirayann api vedanäm
vidhur atéva tanoti mano-bhuvaù
suhåd aye hådaye madana-vyathäm
“Priyä-sakhé, O mijn lieve vriendin! De vervagende maan,
die lijkt op Muräri’s lotusgezicht, dat nu in Mijn afwezigheid
is verbleekt, verlaagt Mijn zielsnood kortstondig. Maar dan,
aangezien hij [de maan] de vriend is van Kämadea, wakkert
hij in Mijn hart het vuur van amoureuze verlangens aan.”

Commentaar
Çré Rädhä huilde de hele nacht door. Ze zag de maan naar
Berg Asta aan de westelijke horizon draaien en herinnerde
Zich Kåñëa’s genegenheid voor Haar van vroeger en zei tegen
Haar lieve vriendin, “O sakhé, is het niet pijnlijk te noemen,
dat de maan het verdriet van achtergelaten geliefden vergroot? Met het ondergaan van de maan koelt in Mij het vuur
van amoureuze verlangens af. De kleur van de afnemende
maan haalt herinneringen op aan het lotusgezicht van Muräri.
Hoe lusteloos moet Hij zijn geworden in afwezigheid van
Mij.” Dan nemen Haar gedachten een andere wending en zegt
Ze, “Hari heeft Me verlaten en amuseert Zich met een andere
geliefde. De afgrond van de pijn in Mijn hart wordt dieper
door Zijn luister, die even vaag is als de ondergaande maan.”
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De muziekstijl is gurjaré-räga; het ritme is ekatälé-täla.
In dit lied is die prachtige verleidster, die verzonken is in
een slenterpartij met Çré Kåñëa langs de oever van de Yamunä, neergezet als svädhéna-bhartåkä, de meesteres die haar
minnaar onder haar beheer houdt.
VERS 22
samudita-madane ramaëé-vadane cumbana-valitädhare
mågamada-tilakaà likhati sa-pulakaà mågam iva rajané-kare (1)
ramate yamunä-pulina-vane
vijayé murärir adhunä (refrein)

“Dit charmante meisje, van wie iedere porie in haar lichaam
opzwelt van vervoering, vertegenwoordigt de totale belichaming van alles, dat amoureus verlangen opwekt. Muräri tekent met kastüré-tilaka het teken van een hert op de maan
van haar gezicht. Zijn haar gaat van blijdschap overeind staan
en Hij kust haar.
“Zelfs nu flirt Madhuripu, die in de oorlog van de liefde onoverwinnelijk is, in de bossen langs de oever van de Yamunä
met een ander meisje.” (refrein)
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Commentaar
Çré Rädhä bevindt Zich in grote ellende en fantaseert over
Haar denkbeeldige rivaal. Eigenlijk zit Ze in Haar eentje en
herinnert Zich Haar voorgaande spel met Çré Kåñëa en beschrijft, wat ze door de ogen van Haar bhäva ziet. Rädhä
schouwt een geweldige heldin, die denkt, “Madhuripu heeft
me in deze liefdesoorlog verslagen en nu viert Hij in de nikuïja de vijaya-utsava (overwinningsfeest).”
Çré Rädhä vervolgt, “Kåñëa amuseert Zich in een loofhut
aan de zandbank van de Yamunä en decoreert dat aanlokkelijke wicht op artistieke wijze. Als Hij een tilaka van hertenmuskus op haar lotusgezicht aanbrengt, zwelt iedere porie in
haar lichaam van vervoering. Omdat Hij haar wil kussen,
heeft Muräri haar gezicht naar het Zijne toegetrokken. Dit
vergroot Zijn verlangen ten volle en nu staat ook Zijn lichaamshaar overeind. Hij is niet langer in staat Zijn gevoelens
te beheersen en heeft grote moeite met het schilderen van
haar tilaka, die dan ook schots en scheef komt te staan. Nu is
ze zo mooi als de maan met het teken van het hert. Kåñëa’s
lippen vertellen het verhaal, dat Hij haar hele gezicht heeft
gekust, want Zijn lippen zitten vol tilaka.”
VERS 23
ghana-caya-rucire racayati cikure taralita-taruëänane
kurubaka-kusumaà capalä-suñamaà rati-pati-måga-känane
ramate yamunä-pulina vane... (2)
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“De charmante haarlokken van dat jonge meisje zijn een
wildpark, waar Madhana, god van de liefde, speelt als een
hert. Nu maakt Hij kurubaka-bloesems in haar vlechten vast,
die lijken op een massa donkere regenwolken, van waaronder
uit haar jonge, tedere gezichtje altijd voortstraalt.”

Commentaar
Çré Rädhä geeft commentaar op Çré Kåñëa, die op speelse wijze Zijn geliefde opsiert, en Ze zegt tegen Haar sakhé, “Hij
heeft niet alleen tilaka op haar voorhoofd getekend, Hij heeft
ook haar haar met kanera-bloemen opgemaakt. Haar dikke
haar is diepzwart, zacht en golvend en lijkt op een wolkendek
of een dichtbegroeid bos, waarin Kämadeva als een hert onbevreesd kan rondzwerven. De kurubaka-bloemen, die Çré
Hari heeft ingevlochten, schieten als bliksemflitsen door haar
haar. Louter het zien van deze vlechten maakt het jongemannenhart reeds rusteloos.”
VERS 24
ghaöayati sughane kuca-yuga-gagane mågamada-ruci-rüñite
maëi-saram amalaà täraka-paöalaà nakha-pada-çaçi-bhüñite
ramate yamunä-pulina vane... (3)
“Haar volle borsten, die zijn volgesmeerd met zwart kastürépoeder, lijken op de nachtelijke hemel. In dat donkere firmament legt Hij een prachtig parelsnoer, dat glanst als een
sterrenconstellatie, en versiert het firmament met de halvemaantekens van Zijn nagels.”
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Commentaar
Çré Rädhä zegt, “Die verleidster is gezegend met wonderbaarlijk haar en grote ronde borsten. Hari legt een parelsnoer op
haar boezem, alsof Hij een hoeveelheid sterren op het hemelruim van haar borsten legt en versiert ze met halve manen, die
Hij er met Zijn nagels inetst.” Er bestaat een frappante overeenkomst tussen de hemel en haar twee borsten, die meerdere
facetten beslaat.
Kuca-yuga-gagane – “De hemel is uitgestrekt en dat zijn
haar borsten eveneens.”
Sughane – “De stevige borsten van die heldin raken elkaar
in het midden en lijken op de hemel vol prachtige, dikke wolken.”
Mågamada-ruci-rüñite – “Er lopen druppels zweet langs
haar borsten door de vermoeidheid van een stormachtige
vrijpartij. Ze drogen op door er kastüré-poeder overheen te
strijken. Kastüré is evenals de nachtelijke hemel blauwzwart.”
Täraka-paöaläm nakha-pada-çaçi-bhüñite – “Aan de nachtelijke hemel van haar borsten lijkt haar parelsnoer op een constellatie twinkelende sterren en de afdrukken van de punten
van Çré Kåñëa’s nagels stralen als halve manen aan die nachtelijke hemel.”
Al deze vergelijkingen bij elkaar maken gebruik van verrukkelijke beeldspraken. Haar tilaka is een hert, haar voorhoofd is de maan en haar uitbundige haardos is een veilig en
rustig bos. De kurubaka-bloemen zijn lichtflitsen en haar borsten vormen het hemelruim versterkt door de maan en de
sterren in de vorm van nagelafdrukken en kleine parels.
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VERS 25
jita-bisa-çakale mådu-bhuja-yugale kara-tala-naliné-dale
marakata-valayaà madhukara-nicayaà vitarati hima-çétale
ramate yamunä-pulina vane... (4)
“Haar armen zijn fijner dan lotusstengels en worden verfraaid
door de zachte lotusblaadjes van haar handen, die zo koel zijn
als sneeuw. Over deze lotusblaadjes schuift Hij met saffier
ingelegde armbanden, die lijken op zwermen hommels.”

Commentaar
Çré Rädhä zegt, “De armen van dat fortuinlijke meisje verslaan de zachtheid van lotusstengels. Haar handen zijn zo wit
als sneeuw en haar koele handpalmen zo rood als lotusbloemen. Zoals hommels op de bladeren van een rode lotus heel
mooi zijn om te zien, zo zien haar handen als lotusbladeren er
ook prachtig uit, als Muräri ze versiert met armbanden ingelegd met blauwe saffier, die lijken op een trits zwarte hommels, die om haar handen heen vliegt.”
Hima-çétale – “De armen van Zijn geliefde zijn zo koel als
sneeuw geworden, nadat de hitte van haar amoureuze verlangens door Zijn aanraking is afgenomen.” Koelte kan ook wijzen op de afwezigheid van animo, die opnieuw wordt gewekt,
wanneer die armbanden over haar koele handen worden geschoven.
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VESRS 26
rati-gåha-jaghane vipuläpaghane manasija-kanakäsane
maëimaya-rasanaà toraëa-hasanaà vikirati kåta-väsane
ramate yamunä-pulina vane... (5)
“De heupen van die verpletterende schoonheid zijn zo vol,
geurig en breed als de gouden troon van Kämadeva. Hij versiert haar heupen – het heiligdom van Eros – met een met
edelstenen ingelegde heupketting, alsof Hij de gewelfde poort
naar dat heiligdom op een gunstige wijze wil opsieren met een
slingerkrans.”

Commentaar
Çré Rädhä zegt, “De heupen van die uitnodigende heldin belichamen de woonplaats van amoureus plezier. Haar mooie
dijen, die rond zijn en vol, vormen glanzende zuilen, die de
gouden troon van de god der liefde dragen. Louter het zien
ervan wekt in het hart van Muräri een intense hunkering naar
erotisch plezier.”
Kåta-väsanam – “Heldinnen parfumeren hun lichaam met
een bepaalde soort geur, die hun geliefden ondergeschikt
maakt. Die behekste schoonheid heeft haar heupen met deze
geur geparfumeerd en heeft Keçava onder controle gebracht.”
Kanakäsane – ‘De gouden troon van Kämadeva’. Het
woord kanaka, dat ‘goud’ betekent, verwijst ook naar het neurotoxische kruid, dhatürä, dat zeer geliefd is bij Çaìkarajé.
Omdat deze plant een psychedelisch effect heeft, is hier het
woord kanaka gebruikt om het stimuleren van verlangen aan
te geven.
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Maëimaya-rasanaà toraëa-hasanaà – Als een koning de
troon bestijgt, wordt de gewelfde hoofdpoort naar het paleis
aangekleed met vandana-vära, een gunstig geschulpte slinger
van bladeren en bloemen. Hier decoreert Çré Kåñëa Zijn geliefde met vandana-vära, een juwelen heupketting, ter ere van
Kämadeva, die de gouden troon van haar blanke dijen bestijgt.
Vikirati – Bij de aanraking van haar dijen beeft Çré Kåñëa
van amoureus verlangen. Daarom kan Hij haar niet goed met
de maëimaya-mekhalä, de met juwelen ingelegde ceintuur,
aankleden. Toch probeert Hij het. Zijn vergeefse poging haalt
de herinnering aan een bijzondere lélä naar boven.
VERS 27
caraëa-kisalaye kamalä-nilaye nakha-maëi-gaëa-püjite
bahir-apavaraëaà yävaka-bharaëaà janayati hådi yojite
ramate yamunä-pulina vane... (6)
“De zachte knoppen van haar voeten glanzen en haar teennagels glinsteren als kostbare juwelen. Hij zet die voeten op
Zijn borst, waarmee Hij de woonplaats van Godin Lakñmé
eert, en beschildert ze zorgvuldig met verrukkelijke rode yävaka-rasa.

Commentaar
Çré Rädhä beschrijft het nieuwe liefdesspel van Çré Kåñëa en
zegt, “De lotusvoeten van dat grotelijk fortuinlijke meisje zijn
de woonplaats van Lakñmé. Ze zijn rossig als zachte, verse
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bloembladeren en haar teennagels glinsteren als kostbare
juwelen. Hij gaat rechtop zitten en drukt ze aan Zijn hart.
Lakñmé woont eeuwigdurend op Zijn borst, die nu is versierd
met een ontwerp van edelstenen en de krassen van die verrukkelijke minnares. Kåñëa brengt yävaka voetverf aan en
decoreert haar voeten met sierraden, waarmee Hij ze met
zorg beschermt.”
De bijzin nakha-maëi-gaëa-püjita – ‘verering van en verering met teennagels als edelstenen’ is zowel op Çré Kåñëa als
op Zijn lieveling van toepassing.
VERS 28
ramayati subhåçaà käm api sudåçaà khala-haladhara-sodare
kim aphalam avasaà ciram iha virasaà vada sakhi viöapodare
ramate yamunä-pulina vane... (7)
“Die verdorven broer van Haladhara is een gevaarlijke, slecht
gemanierde schurk. Het is zeker, dat Hij dat meisje met die
mooie ogen stevig omarmt en intimiteiten met haar uitwisselt.
Dus sakhé, zeg Me eens, hoelang ga Ik in deze loofhut van
bloeiende bosranken nog zitten wegkwijnen zonder het minste of geringste plezier?”

Commentaar
Nadat Ze een lange tijd had gewacht, werd Çré Rädhä wanhopig en zei tegen Haar vriendin, “Sakhé, zeg iets. Breek jouw
zwijgzaamheid. Wat heeft het voor zin om zo lang in een wild
struikgewas in het bos te gaan zitten wachten?”
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Khala-haladhara-sodare – Haladhara, een naam van Balaräma, betekent ‘Hij die de ploeg hanteert’. Rädhä verwijst
daarmee naar Zijn jongere broertje, die uitermate ondeugend
is, want evenals een boerenjongen is Çré Kåñëa schunnig,
dorps en wereldvreemd.
“Hij verwaarloost en bedriegt Mij en amuseert Zich met die
schoonheid met die prachtige ogen. Oh, hoe is het trouwens
mogelijk, dat ze aan zulke exquisiete ogen is gekomen? Ze is
eenvoudig een onbehouwen dorpeling, evenals Hij. Welke
soort band heb Ik eigenlijk met Hem? Omdat Ik Hem vertrouwde, breng Ik de hele nacht door met zitten wachten in
deze wilde jungle – en wat is het resultaat? Moet je zien, hoe
Hij Me heeft verwaarloosd! Moet Ik nog langer in deze kuïja
door zelfverwijt worden verteerd? Moet Ik naar Hem blijven
zoeken? Bij wie kan Ik me vervoegen? Sakhé, hoe moet Ik dit
verdragen? Hij zei, dat Hij zou komen, maar Hij wordt volkomen in beslag genomen door Zijn stoeipartij met een ander
liefje.”
De heldin van Lied Vijftien is svädhéna-bhartåkä-näyikä. Çré
Kåñëa kan haar niet loslaten, want Hij is gecharmeerd van
haar kwaliteiten. Dit is de grondoorzaak van Zijn verwaarlozing van Rädhä.
VERS 29
iha rasa-bhaëane kåta-hari-guëane madhuripu-pada-sevake
kali-yuga-caritaà na vasatu duritaà kavi-nåpa-jayadevake
ramate yamunä-pulina vane... (8)
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De dienaar van Madhuripu, de koning der barden, Jayadeva,
prijst het romantische çåëgära-rasa spel van Hari. Mag dit
lied de slechte effecten van Kali-yuga beteugelen.

Commentaar
In de extase van het schrijven van dit lied beschouwt Çré Jayadeva zich als de beste dienaar van Madhuripu en bidt, dat de
verachtelijke karakteristieken, die prevaleren in het huidige
tijdperk van ruzie en hypocrisie, nimmer in degenen kunnen
binnengaan, die dit gedicht horen. Het woord rasa-bhaëane
betekent ‘iemand die spreekt over verliefdheid op een manier,
die is overladen met rasa.’ Hari-guëane verwijst naar Kaviräja
Jayadeva als ‘iemand die de onderwerpen van Çré Hari herhaalt.’ Alle uitspraken in dit lied van de dichter zijn uddépana,
stimulanten van rasa. Als deze rasa zich aandient, kunnen de
duistere tendensen aangewakkerd door de invloed van Kaliyuga het hart niet binnengaan.
Dit lied, getiteld Hari-rasa-manmatha-tilaka – “Hari draagt
onweerstaanbare Kandarpa Tilaka, die alle vrouwen gek
maakt,” is de koning van het lied genoemd. Het wordt gezongen in druta-täla en druta-laya. De räga is malhära.
VERS 30
näyätaù sakhi nirdayo yadi çaöhas tvaà düti kià düyase
svacchandaà bahu-vallabhaù sa ramate kià tatra te düñaëam
paçyädya priya-saìgamäya dayitasyäkåñyamäëaà guëair
utkaëöhärti-bharäd iva sphuöad idaà cetaù svayaà yäsyati

“Mijn lieve Rädhä, Hij is niet gekomen.”
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“O Mijn lieve koerierster, als die wrede, harteloze oplichter
niet is gekomen, waarover maak jij je dan zorgen?”
“Die vrijbuiter geniet van vrijpartijen met veel vrouwen.”
“Is dat Jouw schuld? Kijk! Omdat Ik word aangetrokken
door de virtuositeiten van Mijn geliefde, terwijl Ik ben gebroken onder de last van het verlangen naar Hem, snelt Mijn hart
zich uit zichzelf naar een ontmoeting met Hem.”

Commentaar
Çré Rädhä bleef Haar angstig hunkeren in de grote ellende
van afgescheidenheid tot uitdrukking brengen. Toen Çré Kåñëa niet kwam, zei Haar radeloze koerierster tegen Rädhä,
“Mijn lieve vriendin Rädhä, ik heb die Casanova diverse keren aangespoord, maar Hij is zo cru, dat Hij niet is gekomen.”
Çré Rädhä antwoordde, “He düté, Mijn lieve koerierster, als
die schurk met Zijn dubbele tong niet is gekomen, waarom
zou dat Jouw schuld zijn? Waarom maak Jij Je zo druk? Je
hebt jouw plicht als koerierster uitstekend verricht. De düté
antwoordde, “Ik ben boos, omdat ik Hem niet kon meekrijgen. Hij heeft talloze geliefden en is onafhankelijk. Hij maakt
plezier wanneer en waar Hij wil.” Çré Rädhä vroeg opnieuw,
“Maar waarom zou dat dan aan jou liggen? Kijk eens. Mijn
hart wordt met kracht aangetrokken door Zijn kwaliteiten en
het wordt tegelijkertijd verscheurd door de ondraaglijke angst
niet in staat te zijn Hem te kunnen ontmoeten, dus Mijn verwoeste präëa zal het zeker laten afzien en zal Hem op eigen
gelegenheid moeten ontmoeten.”
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Wat is de aard van het hart van Rädhä? Het wordt spontaan aangetrokken door de kwaliteiten van Çré Kåñëa. De uitdrukking utkaëöhärti-bharäd betekent, “Mijn hart breekt onder de pijnlijke last van het onvervulde verlangen Mijn geliefde te ontmoeten. Hoewel Ik Mijn hart probeer te stoppen,
luistert het niet; het bereikt Hem zeker.” Het alternatief is,
“Kijk, sakhé, het is op dit moment voor Mij niet mogelijk om
bij Mijn geliefde te zijn, aangezien Hij bij een andere verleidelijke schoonheid uithangt. Niettemin neemt Mijn gretigheid
van moment tot moment toe.”
De woorden van Çré Rädhä kunnen ook met de volgende
intentie worden verstaan, “Dit hart heeft eerder een erotisch
spel met Hari gespeeld, dus het zal zich zeker bij Hem voegen.
Dit is geen fout van jou en geen fout van Mij. Dat charmante
meisje treft ook geen blaam. De Voorzienigheid heeft Zich
tegen Mij gekeerd.”
Er is nog een andere betekenis, “Dus Mijn hart moet naar
Hem toegaan en nadat het verlichting heeft gekregen, stopt
het alle activiteit.”
Toen Çré Rädhä in een staat van kalme vertwijfeling (çäntanirveda) de kwaliteiten van Çré Kåñëa bezong, bereikte Ze
daçamé-daçä, het tiende en laatste stadium van afgescheidenheid, waarin Ze Haar eigen dood wenste. Dat verleidelijke
meisje, dat geluk ontleent aan de kwaliteiten van Çré Kåñëa,
ervaart niet het minste of geringste verdriet. Çré Rädhä daarentegen wordt in extreme verslagenheid gestort en voelt grote
pijn in Zijn afwezigheid.
De eerste helft van dit vers is een dialoog tussen Çré Rädhä
en Haar sakhé. Çré Rädhä heeft de indruk, dat deze düté in
231

ÇRÉ GÉTA-GOVINDA

LIED VIJFTIEN

__________________________________________________________________________

Haar opdracht Çré Kåñëa ging ophalen en nu terugkeert, nadat
ze zelf met Hem een vrijpartij heeft gehad. Daarom beschuldigt ze Kåñëa een hartvochtige bedrieger met een dubbele
moraal te zijn. “Wat is Hij toch een ongeciviliseerde boerenjongen. Hij kent niet eens het verschil tussen een näyikä en
een düté.”
In dit vers is het metrum vikréòita en de alaìkära wordt kävyaliìga genoemd.

De muziekstijl is deçavaräòé-räga. Het ritme is rüpaka-täla.
VERS 31
anila-tarala-kuvalaya-nayanena
tapati na sä kisalaya-çayanena (1)
sakhi! yä ramitä vanamälinä (refrein)
“Dat superieure meisje raakt in verrukking van Keçava, wiens
ogen zo rusteloos zijn als een lotusbloem, die zwaait in de
wind. Als ze zich met Hem terugtrekt op een bed van verse,
zachte bladeren, is het onwaarschijnlijk, dat ze zelfs maar het
minste hartzeer heeft.
“Vriendin, Vanamälé amuseert Zich met dat uitnodigende
meisje.” (refrein)
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Commentaar
In dit lied heeft de jaloezie van Çré Rädhä zelfs nog groter
vlam gevat. Alle complimenten, die in dit lied door Rädhä
worden uitgesproken, zijn tegelijkertijd versluierde kritiekpunten. Ieder volgend vers zal eerst worden uitgelegd als een
lofbetuiging (stuti-paraka-artha) en dan als een terechtwijzing
(nindäparaka-artha).
Ze vertelt Haar vriendin, “O sakhé! Kåñëa is Vanamälé, versierd met een slinger van bosbloemen. Zijn ogen zijn zo rusteloos als een blauwe
, die wiegt op de zuidenwind. Hij
biedt amoureus plezier aan dat zeer gekwalificeerde meisje,
die Hem op haar beurt in verrukking brengt. Dus waarom zou
zij worden geflambeerd zoals Ik, terwijl Ik op een bed van
verse bladeren lig? Ik ben de enige, die weet, hoe een hart
kan worden verwoest.” Hier in dit vers heeft Çré Rädhä Çré
Kåñëa geprezen door Hem te beschrijven als een hoffelijke en
bezonnen minnaar.
Als de woorden van Çré Rädhä worden opgeval als nindäparaka-artha, kritiek, zou de betekenis alsvolgt zijn, “Vanamälä
is verzonken in de schoonheid van de weelderige natuur en is
zo afgeleid, dat Hij eigenlijk geen belangstelling heeft voor de
jacht op romantische candidaten. Zijn ogen bewegen als
blauwe lotussen, die op de wind heen en weer zwaaien. Zijn
ogen raken die gopé met een vluchtige blik aan en geeft Haar
nauwelijks enige aandacht. Ervaart die gopékä, die op een bed
van zachte bladeren ligt, geen verdriet, omdat ze Hem niet
kan verleiden om meer te doen dan alleen met Zijn ogen van
haar te genieten? Dat doet ze zeker.” Met andere woorden,
“Die gopé voelt zich zeker afgewezen, want Vanamälé, wiens
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blauwe lotusogen rusteloos zijn, is alweer gedachtenloos op
zoek naar een volgend liefje.”
VERS 32
vikasita-sarasija-lalita-mukhena
sphuöati na sä manasija-viçikhena
sakhi! yä ramitä... (2)
“De dodelijke pijlen van Kandarpa kunnen die betoverende,
door Hem genoten schoonheid nooit verwonden; het prachtige gezicht van die schoonheid is een tot volle bloei gekomen
lotusbloem.”

Commentaar
Çré Rädhä vertelt Haar sakhé, “Het gezicht van Vanamälé
straalt met een romantische uitdrukking als een lotus in de
volle bloei, wanneer Hij Zijn lieveling plezier geeft. Hoe kan
zij de pijn kennen, die door de pijlen van Madana wordt toegebracht? Die minnares lijdt zeker niet aan de pijn van de
pijlen van käma, die het hart doorboren, zoals bij Mij het geval is en Mijn hart in afzondering verwoesten.” Dit is een stuti-paraka-vyäkhyä – Rädhä prijst Vanamälé als deskundige
minnaar.
Het alternatief is alsvolgt. Rädhä bekritiseert Hem, “Maar
voor vrijen is Kåñëa onverschillig. Hij is druk met lachen en
grappen maken; dus deze gopékä is niet in staat met haar
prachtige minnaar te vrijen. Lijdt ze aan de pijnen van de pijlen van Madana of niet? Dat doet ze zeker.”
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VERS 33
amåta-madhura-mådutara-vacanena
jvalati na sä malayaja-pavanena
sakhi! yä ramitä... (3)
“Zij, die in verrukking is gebracht door Zijn uiterst lieve en
tedere woorden, wordt niet verschroeid door het contact met
de Maleise wind.”

Commentaar
“Sakhé, Hij betovert die prachtige schoonheid met de ambrosia van Zijn zachte, vertederende woorden. Hoe kan ze weten,
dat de koele zuidenwind uit de Maleise bergen in feite laaiende vuren kan ontsteken? Ze kan de pijn niet kennen, die bedrogen heldinnen in vuur en vlam zet.”
De alternatieve intentie is, “Vanamälé speelt geen liefdesspel met die gopékä. Integendeel, Hij bekoort haar eenvoudig
met de ambrosia van Zijn lieve, vriendelijke woorden. Wordt
dat meisje verschroeid door de Maleise wind? Dat doet ze
zeker.”
VERS 34
sthala-jalaruha-ruci-kara-caraëena
luöhati na sä himakara-kiraëena
sakhi! yä ramitä... (4)
“Die verleidster, die in verrukking is gebracht door Vanamali,
wiens verkoelende handen en voeten glanzen als een landlo235
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tus, rolt niet door het stof uit angst voor de schroeiende stralen van de maan.”

Commentaar
Çré Rädhä zegt tegen Haar vriendin, “O sakhé, Keçava’s handpalmen en voetzolen zijn zo verkoelend en stralend als landlotussen. Weet die verpletterende schoonheid, die met Hem de
liefde bedrijft, hoe koele manestralen kunnen branden?
Draait ze zich de hele nacht van de ene zij op de andere, als ze
op haar bed ligt en in de maneschijn verbrandt?”
Het alternatief is, “Ze woelt en draait ’s nachts voortdurend
uit behoefte naar de omhelzing van de koele lichaamsdelen
van Keçava.”
VERS 35
sajala-jalada-samudaya-rucireëa
dahati na sä hådi viraha-davena
sakhi! yä ramitä... (5)
“Die hoffelijke Vanamälé, die frisser is en meer luister heeft
dan een vers wolkendek vol regen, sprenkelt Zijn genegenheid over dat welgevormde meisje. Het vergif van langdurige
afgescheidenheid verschroeit haar hart niet.”

Commentaar
“O sakhé, die overweldigende schoonheid, die plezier maakt
met Çyämasundara, is niet bang voor het venijn van afgescheidenheid. Hij doordrenkt haar met Zijn liefde. Wat weet
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zij van de verlengde afzondering, die een hart aan stukken
rijt?”
Het alternatief is, “Die gopé geniet niet echt van de liefde
met Çyämasundara, wiens gelaatskleur op een pas geformeerde regenwolk lijkt. Lijdt ze aan het zware vergif van langgerekte afzondering? Dat doet ze zeker.”
VERS 36
kanaka-nikaña-ruci-çuci-vasanena
çvasiti na sä parijana-hasanena
sakhi! yä ramitä... (6)
“Met de zuiver gele stof, die reflecteert op Zijn donkere huid,
lijkt Hij op een toetssteen, die goud uitstraalt. De fortuinlijke
geliefde, die door Hem wordt genoten, slaakt geen diepe
zucht bij de plagerijen van haar vriendinnen.”

Commentaar
“Sakhé, de gele kleding van onze geliefde Pétämbara is zo zuiver en straalt als gouden lijnen, die op de toestssteen van Zijn
donkere lichaam zijn gewreven. Die grotelijk fortuinlijke maîtresse is ook pétämbaré, die Zijn gele kleed wordt, wanneer Hij
haar met de koorden van Zijn armen vastbindt. Dus wat weet
dat nobele meisje, die door Hem in verrukking is gebracht,
over de pijn, die wordt ervaren door de plagerijen van haar
eigen vriendinnen? En weet ze ook, hoe het ademen wordt
bemoeilijkt en hoe terneergeslagen men zich voelt als gevolg
ervan?”
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Het alternatief is alsvolgt, “De gele kledingstukken van Çyämasundara glansen als goud tegen Zijn donkere lichaamskleur. Nadat die gopé het geluk van de vereniging met Hem
heeft bereikt, hebben haar kledingstukken een heerlijke geur
en zitten vol met gekleurde vlekken. Om deze reden plagen
haar vriendinnen haar, dus ze moet wel in verlegenheid komen.”
VERS 37
sakala-bhuvana-jana-vara-taruëena
vahati na sä rujam ati-karuëena
sakhi! yä ramitä... (7)
“Ze geniet van de liefde met de beste jongen in het universum
en ze wordt niet gefolterd door de pijn van afgescheidenheid,
die het object is van Zijn omvangrijke mededogen.”

Commentaar
“Van alle tedere jongemannen van het universum is Vanamälé
veruit de beste. Hij is zeer betoverend, Hij is de knapste en
heeft de sterkste uitstraling, Hij is de beste van alle frisse, jonge, artistieke dansers – nava-kiçora naöavara – en een oceaan
van genade. Die verleidster, die door Hem in vervoering is
gebracht, wordt niet wanhopig en lusteloos zoals Ik.”
De alternatieve betekenis is alsvolgt. “De aantrekkelijke
jonge maîtresse, die met de beste jongen in het universum van
de liefde geniet, moet in zielsnood raken, wanneer ze wordt
afgezonderd van Hem, die haar hart met Zijn speciale genegenheid doet smelten.”
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[Zelfs al is het Kåñëa’s gewoonte om met andere gopés te
flirten, weet Çré Rädhä, dat Zij de enige is, die Hem kan bevredigen en dat Hij spoedig de belangstelling voor Zijn huidige vlam gaat verliezen. Terwijl Ze verontwaardigd is, dat Ze
wordt overspeeld en in afzondering in zielsangst leeft, drukt
Ze toch Haar afgunst op Haar rivale uit. Het is alsof Ze wil
zeggen, “Aangezien Kåñëa bahu-näyaka is, de minnaar van
velen, zal het geluk van Mijn rivale niet lang duren. Spoedig
zal Hij ook haar in de steek laten.” Tegelijkertijd is Rädhä
inwendig gelukkig, dat Kåñëa met andere gopés optrekt om
hun prema-sevä te aanvaarden. Zelfs wanneer Kåñëa andere
gopés ontmoet, kan Rädhä de reden waarderen, waarom Hij
dat doet en denkt bij Zichzelf, “Hij kan nu bij een ander meisje zijn, maar Hij wil eigenlijk alleen bij Mij zijn.”]
VERS 38
çré-jayadeva-bhaëita-vacanena
praviçatu harir api hådayam anena
sakhi! yä ramitä... (8)
Mag Çré Hari met de woorden van het lied van Çré Jayadeva
het hart van de toegewijden binnengaan.

Commentaar
Mag Mädhava blij zijn met Çré Jayadeva’s weergave van de
woorden van Rädhä, die Hem verheerlijkt, en mag Hij het
hart binnengaan. Wiens hart mag Hij binnengaan? Het hart
van Çré Rädhä – en ook van de sprekers en toehoorders van
dit lied. Mag Nägara Näräyaëa Hari, de allerbeste minnaar,
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door hun oren naar binnengaan samen met de klaagzang van
Çré Rädhä en plaats nemen in hun lotushart, dat nat is van
extatische liefdegevoelens.
Aldus eindigt Lied Zestien getiteld Näräyaëa-madanäyäsa,
“De Meest Begaafde Minnaar”.
VERS 39
manobhavänandana candanänila
praséda re dakñiëa muïca vämatäm
kñaëaà jagat-präëa vidhäya mädhavaà
puro mama präëa-haro bhaviñyasi
“O zuidenwind uit de Maleise heuvels, schenker van plezier
aan Kandarpa! Blijf waar je bent! Wees genadig en geef jouw
tegenstand tegen Me op! O wind, die de wereld leven geeft!
Breng Mädhava naar Me toe, al is het maar voor een moment,
daarna kun je Mijn leven nemen.”

Commentaar
Çré Rädhä kan de aanval van de pijlen van Kämadeva niet
langer verdragen en richt Zich tot de Maleise wind, “O wind
uit de Maleise heuvels, die de pijlen van verlangen naar hun
doelwit draagt, je hebt Je tegen Me gekeerd. Je hebt jouw
vriend Kämadeva een plezier gedaan door Mij in brand te
zetten en Me in de verslindende vlammen van amoureus verlangen te verbranden. Je bent de zuidenwind, die de hele wereld plezier geeft, en je bent een bondgenoot van Madana, dus
waarom ben je vijandig tegen Mij? De sandelbomen op de
Maleise heuvels zitten vol slangen en door met ze in contact te
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komen is jouw karakter vervuild geraakt. Hoeveel geef je Me
te lijden! Jagat-präëa, O levenstocht van het universum! Wees
een ogenblik met Me tevreden en vergeef Me. Laat jouw vijandigheid jegens Mij achterwege. Neem Mijn leven, maar geef
Me de gelegenheid om Mijn präëa-nätha Mädhava een ogenblik te zien en daarna kun je Mijn präëa roven.”
Çréla Rüpa Gosvämé heeft dit vers geciteerd in Çré Ujjvalanélamaëi (Uddépana-prakarana 10.107) als een voorbeeld van
gandhavaù-uddépana – een stimulant van prema in de vorm
van de geurige wind.
Dit vers toont vaàçastha-chanda en atiçayokti-alaìkära.
VERS 40
ripur iva sakhé-saàväso ’yaà çikhéva himänilo
viñam iva sudhä-raçmir yasmin dunoti manogate
hådayam adaye tasminn evaà punar valate balät
kuvalaya-dåçäà vämaù kämo nikäma-niraìkuçaù
“O sakhé, in Mijn hart voelen vrienden aan als vijanden. De
koele, zachte wind lijkt op een vuur. De manestralen kwellen
Me als vergif. Niettemin wordt Mijn hart tegen Mijn wil met
kracht tot Hem aangetrokken. Het is waar, dat käma altijd
volkomen ongebreideld is, wanneer hij gepassioneerde jonge
meisjes met ogen zo mooi als blauwe nachtlelies aanvalt.”

Commentaar
Gek van afgescheidenheid wijst Ze Haar verzwakte hart terecht en zegt tegen Haar sakhé, “Alas! Wie kan Ik de schuld
geven? Welnu, als Ik denk aan die Kåñëa, die Mijn priyä241
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sakhés Me zouden verbieden te ontmoeten, lijken deze doorgaans plezierige vriendinnen op oude vijanden. Vandaag
brandt de verkoelende wind als vuur en de verzachtende
maan lijkt op het dodelijke halähala-vergif [dat werd geproduceerd toen de halfgoden en de demonen de oceaan karnden]. Ondanks dit alles, sakhé, rent Mijn onbeteugelde hart
nog steeds zonder onderscheid naar die Kåñëa en is de oorzaak van Mijn lijden geworden. Vrouwen met lotusogen, die
niet beschikken over onderscheidingsvermogen, vallen ten
prooi aan de onaflatende aanvallen van Kämadeva, die voor
hen een bron van eindeloze ellende wordt. Voor verbijsterend
mooie vrouwen, zoals deze, is hij buitengewoon ruw en vijandig en voor heldinnen in afzondering is hij medogenloos.”
Dit vers vertoont hariëé-våtta- en virodhälaìkära.
VERS 41
bädhäà vidhehi malayänila païca-bäëa
präëän gåhäëa na gåhaà punar äçrayiñye
kià te kåtänta-bhagini kñamayä taraìgair
aìgäni siïca mama çämyatu deha-dähaù
“O Maleise wind, ga jouw gang, geef Me problemen! O Païcabäëa! God van de liefde, die vijf pijlen afschiet, je kunt Me
van Mijn leven beroven, maar Ik zal nimmer naar huis terugkeren. O Yamunä, zuster van Yama, meester des doods!
Waarom trek jij je terug? Verdrink Me in jouw golven, zodat
de vuurzee in Mijn lichaam voor altijd wordt gedoofd.”
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Commentaar
Çré Rädhä staat nu te branden in de hitte van afgescheidenheid. Ze doet een gelofte om Haar leven op te geven en zegt,
“O Maleise wind! O verkoelende wind, waar wacht je op?
Geef Me zoveel pijn als je wilt! O Païcanäëa, plunder Mijn
präëa. Daarom ben je uitgerust met vijf pijlen – om Me van
Mijn vijf soorten levensadem te beroven. Het stelen van präëa
is jouw enige doel in het leven. Dat kan zijn, Kämadeva, maar
je zet degenen, die lijden, in vuur en vlam en verandert ze in
gåhasthas. Ik daarentegen zal eerst sterven. Ongeacht hoezeer
je Me beheerst, Ik zal nimmer naar Mijn huis terugkeren. Ik
neem Mijn toevlucht aan de lotusvoeten van Vanamälé.”
Verwoest door amoureus verlangen maakt Çré Rädhä zowel
verwijten tegen Kämadeva als de Maleise wind en richt Zich
vervolgens tot de Yamunä, “O Yamunä, je bent de zuster van
Yamaräja, de heer des doods. De Maleise wind en Païcabäëa
zijn Me aan het folteren. Kämadeva dwingt geliefden elkaar te
ontmoeten, maar hij heeft zijn gedrag omgekeerd. De Maleise
wind is over het algemeen een bron van blijdschap, maar
maakt Me in plaats daarvan depressief. Als ze een aanslag
doen op Mijn levensadem, wat ga je dan tegen jouw broer
Yama zeggen? Dus spaar Me niet. Slok Me op in jouw golven.
Dompel Mijn levenloze lichaam in jouw water, doof het vuur
en laat het in vrede rusten.”
Het gevoel van afgescheidenheid van Çré Kåñëa bereikte op
deze manier de tiende fase, namelijk doodsverlangen. De held
is çaöha, een onoprechte schurk met een dubbele moraal, die
speelt met de genegenheid van dames, en de heldin is
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vipralabdha-näyikä, teleurgesteld door haar geliefde, die niet
is komen opdagen.
Dit vers toont vasanta-tilaka-chanda en aprastuta-praçaàsäalaìkära.
VERS 42
prätar néla-nicolam acyutam uraù saàvéta-pétäàçukaà
rädhäyäç cakitaà vilokya hasati svairaà sakhé-maëòale
vréòä-caïcalam aïcalaà nayanayor ädhäya rädhänane
svädu-smera-mukho ’yam astu jagad-änandäya nandätmajaù

Op een ochtend trof Acyuta Zichzelf abusievelijk aan in de
blauwe sluier van Çré Rädhä en Haar borst was bedekt met
Zijn gele sjaal. Hierdoor barstten de sakhés uit van het lachen. Bij het zien van hun pret werd Hij verlegen en vuurde
met een zwak glimlachje zijdelings een snaakse blik af op het
lotusgezet van Çré Rädhä. Mag die Nanda-nandana alle werelden vreugde geven.

Commentaar
In het laatste vers van dit bedrijf heeft de dichter Jayadeva
aan de Vaiñëava’s een zegening gegeven, “Mag deze Nandanandana Çré Kåñëa de hele wereld zegenen.” Çré Jayadeva
herinnerde zich een voorgaand, ongeëvenaard amoureus tijdverdrijf van Çré Rädhä-Mädhava, dat vroeg in de ochtend
plaatsvond in een nabij gelegen geïsoleerd bos.
Omdat de dichter niet in staat is om de pijn van Çré Rädhä
in afzondering verder te beschrijven, geeft hij ons in plaats
daarvan een glimp van Haar zegenrijke staat in disorde, nadat
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ze de nacht met Kåñëa heeft doorgebracht. Jayadeva past de
logica toe van de leeuwenblik (siàhävalokana-nyäya) om de
algemene trend van het nachtelijke tijdverdrijf te schetsen.
Deze vorm van logica refereert aan het werpen van een terugblik tijdens de voortgang van het verhaal.
Çré Çré Rädhä-Mädhava hadden de nacht samen in rati-keli
doorgebracht en Ze hadden in een staat van opperste verwarring elkaars kleren aangetrokken. De sakhés waren stomverbaast en barstten uit in een lachbui bij het zien van deze verrassende uitwisseling. Acyuta Kåñëa had Haar blauwe sluier
omgedaan en Çré Rädhä had Haar borst bedekt met Zijn gele
sjaal. De ogen van Çré Kåñëa flitsten rond van verlegenheid.
Zijn zijdelingse blik viel op het gezicht van Çré Rädhä en Hij
glimlachte minzaam.
Dit vers openbaart het verlangen van Çré Jayadeva voor het
heil van de wereld. Het bevat häsya-rati (de emotie van lachen) en svabhävokti-alaìkära. De held is anuküla-näyaka, de
gehoorzame minnaar, die volkomen is gefixeerd op zijn minnares, en de heldin is abhisärikä-näyikä, een meisje, dat haar
geliefde blij op het rendezvous ontmoet.

ALDUS EINDIGT HET BÄLABODHINÉ-PRAKÄÇA COMMENTAAR
OP HET ZEVENDE BEDRIJF VAN Ç RÉ GÉTA- GOVINDA GETITELD
NÄGARA-NÄRÄYAËA, “DE HOOGSTE TRANSCENDENTE HELD.”
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VILAKÑYA-LAKÑMÉPATIÙ – DE ONGELUKKIGE
GELUKSGOD
VERS 1
atha katham api yäminéà vinéya
smara-çara-jarjaritäpi sä prabhäte
anunaya-vacanaà vadantam agre
praëatam api priyam äha säbhyasüyam
Hoewel Çré Rädhä was bezweken onder de pijlen der liefde,
kreeg Ze het op de een of andere manier voor elkaar om de
nacht door te komen. Toen Haar geliefde tegen het ochtendgloren kwam aanzetten, aan Haar voeten viel en nederig
trachtte Haar te kalmeren, heeft Ze Hem in Haar jaloerse
woede vervloekt.

Commentaar
Çré Rädhä had de nacht doorgebracht met het weven van een
netwerk van veronderstellingen over Çré Kåñëa, die geheel
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afkomstig waren uit bedenksels van Haar inbeelding. Ze had
met een intens verlangen op Zijn komst zitten wachten en
toen Hij niet kwam opdagen, viel Ze van teleurstelling uit
elkaar. De hele nacht door zond Ze achtereenvolgens berichten en tegenberichten, die de zielsnood beschreven, die werd
veroorzaakt door de bedwelmende voorjaarsbries. Het vasanta-seizoen bombardeerde Haar met de geur van allerlei bloemen en de pijlen van amoureus verlangen uit alle richtingen
tegelijk. Terwijl Ze op de afgesproken ontmoetingsplaats zat
te wachten, klaagde Ze onophoudelijk, waarbij Ze droomde
van de ontmoeting met Çré Kåñëa. Ze verloor Zich geheel in
herinneringen aan de vereniging met Hem. De hele nacht
bracht Ze door in deze staat van gedurige afzondering. Uiteindelijk kwam Çré Kåñëa tegen de ochtend naar Haar toe met
een onderdanige houding, boog Zich neer en smeekte om
verzoening. Hij trachtte Haar op Haar gemak te stellen en
Haar woede te verdrijven. Onder invloed van de verwoestende pijn van onvervulde käma echter zag Ze tekenen van liefdesuitwisselingen op het lichaam van Çré Kåñëa en raakte zelfs
nog heviger geagiteerd.
Hoe ironisch is het, dat de mäna van gekwetste heldinnen
zelfs in aanwezigheid van hun geliefde nog toeneemt. Door
aan de lotusvoeten van Çré Rädhä te gaan liggen, toonde Çré
Kåñëa het toppunt van prema. Çré Rädhä, wier präëa tot Haar
keel was opgestegen, stond op het punt Haar lichaam te verlaten. Het zien van Haar geliefde deed Haar jaloezie zelfs nog
toenemen en Ze sprak alsvolgt.
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De muziekstijl is bhairavé-räga; het ritme is yati-täla.
VERS 2
rajani-janita-guru-jägara-räga-kañäyitam alasa-nimeñam
vahati nayanam anurägam iva sphuöam udita-rasäbhiniveçam (1)
hari hari yähi mädhava yähi keçava mä vada kaitava-vädaà
täm anusara saraséruha-locana yä tava harati viñädam (refrein)

“Jouw rooddoorlopen, lodderige, halfdichte ogen vertellen
het verhaal van een nacht, die is doorgebracht met het bedrijven van de liefde en ze etaleren Jouw vurige hartstocht voor
die vraja-sundari.
“Ga, Mädhava! Ga weg, Keçava! Ga Me niet voeren met
Jouw bedriegelijke woorden. O lotusogige, ga naar dat welgevallige meisje, die heel goed in staat is Jouw verdriet weg te
nemen.” (refrein)

Commentaar
Hari! Hari! – “O God, wees genadig!” Deze twee woorden
zijn hier gebruikt om de diepe teleurstelling van Rädhä tot
uitdrukking te brengen en ook om het metrum af te ronden.
De alternatieve betekenis is, dat Hari impliceert, “De expressieve blikken uit Jouw schitterend betoverende ogen stelen
het hart.”
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De ogen van Çré Kåñëa zijn rood van het waken en vertonen
gevoelens van afgescheidenheid, die Hij heeft ondergaan. Hij
is zo vermoeid, dat Hij Zijn ogen amper kan openhouden.
Rädhä merkt Zijn halfdichte, rode ogen op en spreekt Hem
aan met drie namen, die Haar innerlijke gevoelens verraden,
vooral de jaloezie jegens Haar rivaal.
Mädhava – Met het gevoel van een khaëòétä-näyikä, een
verlaten heldin, zegt Çré Rädhä tegen Haar geliefde, die languit op de grond ligt, “O Mädhava! O Lakñmépati! Ga! Ga
weg! Je wordt op hartstochtelijke wijze geabsorbeerd door
iemand anders, dus welk recht heb Je om op bezoek te gaan
bij anderen en hen te bedriegen? Je bent Mijn (mä) echtgenoot (dhava) niet. En als Je dat wel zou zijn, zou Je Me dan
ook bedriegen?”
Het alternatief van mä impliceert, “Ik ben toegewijd aan
één geliefde, terwijl Lakñmé van nature wispelturig is. Het is
logisch, dat haar echtgenoot hetzelfde is. Hoe kun Je ware
genegenheid voor Me koesteren? Ga eenvoudig weg!” Mä
betekent eigenlijk Çré Rädhä en dhava verwijst naar präëapriyatama, Haar grootste geliefde Çré Kåñëa, die Haar dierbaarder is dan Haar eigen leven.
Keçava – Terwijl Ze nog meer beschuldigingen naar Zijn
hoofd gooit en Haar ontevredenheid tot uitdrukking brengt,
zegt Ze, “O Keçava, ga weg!” Hij die excellent is gekleed, met
ornamenten is getooid en Zijn haar los draagt, wordt Keçava
genoemd. Of, hij die wordt gefascineerd door iemand, die
prachtig haar heeft, wordt ook aangesproken met Keçava,
“Houd Jouw hart op dat meisje gericht, die haar haar zo aantrekkelijk heeft opgemaakt.”
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Ze blijft Hem terechtwijzen, “O bahu-vallabha, geliefd
door velen! Wat heeft het voor zin om leugenachtige woorden
tegen Me te spreken, als Ik slechts één liefheb? Lieg niet. Als
Jij Je afvraagt, waarom Ik kwaad en opgewonden ben, luister
dan. Dat is niet het geval.”
Saraséruha-locana – “O lotusogige, ga naar die dame met
lotusogen, die al Jouw zorgen en verdriet wegneemt. Jouw
geliefde moet ook vele minnaars hebben, want soort zoekt
soort.” Het woord saraséruha kan wijzen op de
, die overdag bloeit (kamala) of de lotus, die ’s nachts bloeit (kumuda).
Het is bekend, dat de ogen van Kåñëa op de kamala lijken,
maar hier bedoelt Rädhä de kumuda, die de hele nacht open
blijft en tegen het aanbreken van de dag sluit. Çré Kåñëa verscheen bovendien in de maandynastie. Daarom heeft Rädhä
het vermoeden, dat Hij evenals de maan de hele nacht met
een ander wakker is gebleven. “Zelfs nu is Jouw dorst naar
haar in Jouw ogen zichtbaar. De rode gloed van liefde, die ze
nog verkleurt, spreekt van Jouw schuld. Jouw brandende absorbtie in çåëgära-rasa van vannacht is zelfs nu nog duidelijk
in Jouw ogen te zien. De aard van het hart bepaalt de mate,
waarin het bedrog zich manifesteert.” Saraséruha-locana wijst
ook op iemand, wiens ogen half dicht staan, omdat hij verzonken is in zegen.
“Hari, Hari! Ga naar die maîtresse, die de hele nacht haar
gunsten over Jou heeft uitgestort.” Kåñëa antwoordt, “Jij en
Ik zijn in hart en lichaam één. Rädhä, Ik spreek de waarheid,
als Ik zeg, dat Ik niet de hele nacht met een ander meisje ben
wakker gebleven. Mijn rode ogen vallen dicht, omdat Ik
doodmoe ben.”
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VERS 3
kajjala-malina-vilocana-cumbana-viracita-nélima-rüpam
daçana-vasanam aruëaà tava kåñëa tanoti tanor anurüpam
hari hari yähi mädhava... (2)
“Jouw prachtige rode lippen, het ornaat van Jouw tanden,
zijn zo zwart als Jouw lichaam geworden, Mädhava, van het
kussen van haar met kajjala opgemaakte ogen.”

Commentaar
Omdat Ze denkt, dat Mädhava Haar heeft bedrogen, prikt Ze
door Zijn meest kwetsbare plek heen en verminkt Hem met
de pijlen van Haar bijtende insinuaties. “Çyäma! Er is geen
reden voor bedrog. Als Je zegt, ‘Ik heb de nacht niet doorgebracht met een andere minnares’ waarom zijn Jouw ogen dan
rooddoorlopen? Jouw prema voor die uitdagende geliefde
straalt zelfs nu nog uit Jouw ogen. Kåñëa antwoordt, “Priyä,
Mijn liefste! Ik vertel Jou de waarheid. Ik ben niet de hele
nacht wakker geweest met een ander meisje. Mijn ogen vallen
dicht, omdat ik doodmoe ben.” Rädhä vervolgt, “Waarom zijn
Jouw rode lippen dan zwart geworden en hebben nu dezelfde
kleur als Jouw lichaam? Het komt, omdat Je de hele nacht
haar zwaar opgemaakte ogen hebt zitten kussen. Ga weg! Ga
terug naar die schattebout, die Jouw ogen heeft verkleurd,
Jouw lippen heeft getint en Jou de hele nacht met gunsten
heeft overladen. Lieg niet tegen Me. Ga gewoon! Jouw ogen
zijn rood van Jouw alles verterende absorbtie in het liefesspel.
Ze zijn gekleurd met het rood van anuräga en vertonen duidelijk Jouw tendens naar die prachtige vraja-gopé.”
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VERS 4
vapur anuharati tava smara-saìgarakhara-nakhara-kñata-rekham
marakata-çakala-kalita-kala-dhauta-liper iva rati-jaya-lekham
hari hari yähi mädhava... (3)

“Jouw donkere lichaam met krassen van de scherpe nagels
van dat aanlokkelijke meisje, die bedreven is in erotische oorlogvoering, spreekt boekdelen over Jouw amoureuze spel.
Deze tekens lijken op de verkondiging van de overwinning
van de liefde, die met gouden letters op een tafel van smaragd
staat gegrift.”

Commentaar
Çré Rädhä zegt, “O Mädhava! Ieder deel van Jouw lichaam
vertelt het verhaal van Jouw käma-keli, Jouw romantische
ontmoeting. Dat lieve meisje heeft Jouw borst met haar
scherpe (khara) nagels volgekrast. Jouw hart lijkt een slagveld
te zijn, waar een grote oorlog heeft plaatsgehad. Jouw donkere lichaam draagt duidelijk de rode krassen van dat meisje.
Het lijkt, alsof rati-jaya-patré, een zegeverklaring van haar
vrijpartij met gouden inkt op een donker uithangbord van
smaragd is geschreven om haar overwinning te verkondigen.
Een gepassioneerd meisje heeft deze liefdesbrief aan haar
minnaar gestuurd, ‘Ik heb in deze erotische wedstrijd de totale overwinning behaald.’”
Çré Rädhä insinueert op sarcastische wijze, dat Kåñëa Zich
in een gevallen positie bevindt, dat Hij is gedegradeerd tot de
positie van een postbode, die de brief van overwinning van
Haar rivaal komt bezorgen. Çré Rädhä gebruikt het woord
253

ÇRÉ GÉTA-GOVINDA

LIED ZEVENTIEN

__________________________________________________________________________

khara, scherp, met een bepaalde intentie. Eén betekenis wijst
op een eerloze nederlaag bij het vrijen. Een andere wijst op
harde krassen, die pijnlijk zijn. De nagels mogen niet snijden,
ze moeten zacht zijn. Dus Rädhä impliceert, “Het ziet ernaar
uit, dat Jouw minnares niet bijster deskundig is in de technieken van de romantiek. Welnu, ga weg!” Kåñëa antwoordt,
“Rädhä, dit zijn niet de nagels van een of ander liefje. Mijn
lichaam raakte bekrast door doornen, toen Ik in de bossen
naar Jou liep te zoeken.”
VERS 5
caraëa-kamala-galad-alaktaka-siktam idaà tava hådayam udäram
darçayatéva bahir madana-druma-nava-kisalaya-pariväram
hari hari yähi mädhava... (4)

“Jouw gevierde borst draagt de karmozijnrode tekenen van
de rode alta van de lotusvoeten van dat aardige meisje. Het
lijkt, alsof mädana-våkña, de boom van amoureus verlangen,
diep is geworteld in de kern van Jouw hart en aan de buitenkant zijn pas ontloken rode knoppen manifesteert.”

Commentaar
Haar woorden vertegenwoordigen allerlei versluierde beschuldigingen en Ze zegt tegen Kåñëa, “Aha! Wat heb Je een
spilziek hart! En kijk eens, welke betoverende verschijning
het heeft aangenomen! Je bent zo vrijgevig, dat Je in het plezier van prema de lotusvoeten van Jouw lieveling tegen Jouw
hart hebt gedrukt. De rode verf van haar voeten is over Jouw
borstkas gevloeid. Die karmozijnrode kleur tegen Jouw çyäma
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lichaamskleur maakt Jou zelfs nog mooier. Deze verse tekens
lijken op verse knoppen, die in Jouw hart aan de boom van
verlangen ontluiken. Als ze zich aan de buitenkant manifesteren, stallen ze Jouw intense hartstocht voor deze verboden
liefdesaffaire uit. Je kunt Jouw ambitie voor haar niet verbergen. Dus ga weg! Er valt hier voor Jou niets te beleven.”
Kåñëa bepleit Zijn onschuld en zegt, “Dit is gewoon een
ontwerp, dat met rode oker is geschilderd. Ik heb de lotusvoeten van een meisje niet op Mijn hart gedrukt en dit is zeker
geen voetverf van iemand.”
Naar de mening van sommige commentatoren is de intentie
van Rädhä’s uitspraak hier, dat Kåñëa de liefde met deze heldin op een bepaalde manier, genaamd krodha-bandha, zou
hebben genoten.
VERS 6
daçana-padaà bhavad-adhara-gataà mama janayati cetasi khedam
kathayati katham adhunäpi mayä saha tava vapur etad abhedam
hari hari yähi mädhava... (5)

“Als Ik naar al die beten op Jouw lippen kijk, die zijn achtergelaten door dat speelse nest, zinkt Mijn hart van verdriet in
Mijn voeten, terwijl Jij blijft volhouden, dat Jouw lichaam
niet van het Mijne is afgescheiden.”

Commentaar
“O Mädhava! Je kunt excuses verzinnen om met Jouw misleidende woorden Jouw rode ogen en de rest te verbergen, maar
hoe kun Je al die beten – die zo helder zijn als de stralen van
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wassende manen – van de tanden van dat wicht op de tere
bloembladeren van Jouw lippen verbergen? Jouw schaamteloze glimlach breekt Mijn hart. De beten, die de ramaëé op
Jouw lippen heeft gezet, wekken Mijn verdriet op. De afzondering van Jou heeft Me op het punt van sterven gebracht
(måti – de tiende en laatste fase van afgescheidenheid). Je zegt
herhaaldelijk, ‘Jij en Ik zijn één,’ maar hoe kun Je onder deze
omstandigheden suggereren, dat We niet-verschillend zijn?
Ga weg.”
Çré Kåñëa verdedigt Zijn onschuld en geeft van repliek,
“Priyä, Mijn lieveling! De hommels waren gretig naar de geur
van Mijn lippen en hebben ze gebeten. Het zijn geen beten
van een ramaëé.”
VERS 7
bahir iva malinataraà tava kåñëa mano ’pi bhaviñyati nünam
katham atha vaïcayase janam anugatam asamaçara-jvara-dünam
hari hari yähi mädhava... (6)

“O Keçava, Jouw lichaam is zwart, maar Jouw hart ook. Hoe
kon Je iemand bedriegen, die trouw is aan Jou, vooral wanneer Ze door de pijlen van Cupido is verminkt?”

Commentaar
Çré Rädhä zegt wanhopig, “He Kåñëa! Jij bent van binnen nog
zwarter dan van buiten. Indien dit niet het geval zou zijn geweest, hoe zou een hart, dat van nature nobel en zuiver is,
naar Mij zo onverschillig kunnen zijn? Jouw zwarte hart is
verdorven, zelfs voor degenen, die Jou begunstigen en zich op
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Jou verlaten. Alleen iemand met een dergelijk vervuild hart
heeft Me kunnen verwaarlozen en heeft met een andere ramaëé plezier kunnen maken en heeft daarmee degene kunnen
bedriegen, die Haar toevlucht tot Hem had genomen. Hoe
heb Je Me kunnen bedriegen, als Je ziet, dat Ik zwaar ben
getraumatiseerd door de pijlen van käma? Ga weg, zwerver!
Vertrek nu. Iemand met een zuiver hart zou zoiets nooit hebben kunnen doen.”
Çré Kåñëa zegt, “Rädhä, koester deze ongegronde twijfels
niet. Ik zou Jou nooit kunnen bedriegen.”
VERS 8
bhramati bhavän abalä-kavaläya vaneñu kim atra vicitram
prathayati pütanikaiva vadhü-vadha-nirdaya-bäla-caritram
hari hari yähi mädhava... (7)
“Je zwerft van het ene bos naar het andere met het enige doel
om op zwakke meisjes te jagen. Wat is hieraan zo verrassend?
Toen Je nog een kind was, heb Je Pütanä vermoord en heb Je
daarmee Jouw wrede hart getoond. Het is Jouw gewoonte om
vrouwen te vermoorden.”

Commentaar
Çré Rädhä vervolgde, “Het is eenvoudig Jouw inherente natuur om door de bossen te zwerven en vrouwen te ‘verslinden’
en te misbruiken. Dus als Je Mij ook misbruikt, is dat helemaal niet verwonderlijk.
“Zelfs in Jouw kindertijd was Je vermaard vanwege de
moord op de oorlogzuchtige Pütanä, de zuster van Bakäsura.
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Als een dergelijke sterke vrouw onmiddellijk veroudert en
onder Jouw invloed sterft, wat is dan zo verrassend aan de
moord op een vrouw zoals Ik? Dat is voor Jou een klein
kunstje. De vedische geschriften verbieden de moord op dames, omdat het als uiterst afkeurenswaardig en onvergeeflijk
wordt beschouwd. Maar deze verderfelijkheid is vanaf Jouw
geboorte inherent aan Jouw karakter geweest. Ga alsjeblieft
weg. Omdat Je een jongeman bent, hoef Je niet de minste
moeite te doen om een vrouw zoals Ik neer te slaan. Wreed
figuur, laat Me nu alleen.”
VERS 9
çré-jayadeva-bhaëita-rati-vaïcita-khaëòita-yuvati-viläpam
çåëuta sudhä-madhuraà vibudhä vibudhälayato ’pi duräpam
hari hari yähi mädhava... (8)
O geleerde wijzen! Luister alsjeblieft naar het verslag van Çré
Jayadeva over de bittere klaagzang van Çré Rädhä, een meisje
die werd verraden en bedrogen door hartstocht, een klaagzang die nog zoeter is dan ämåta en zelden wordt gehoord,
zelfs niet in het hemelrijk.

Commentaar
De dichter richt zich hier tot de geleerden (en de devatäs) en
zegt, “O geleerde wijzen! Luister naar de klaagzang van dit
verlaten meisje, dat werd gedepriveerd van Haar gekoesterde
amoureuze spel. Haar gegriefde lied van afgescheidenheid is
zoeter dan welke hemelse nectar ook. In de celestijnse werel258
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den is het niet mogelijk de soort nectar te proeven, die zich in
Haar klaagzang bevindt. De zoetste substantie, die in Devaloka beschikbaar is, is ämåta, de abrosia van de halfgoden. Deze
ämåta is echter bitter in vergelijking met de klaagzang van Çré
Rädhä, die alleen hier op Aarde aan de mensen beschikbaar
is. Daarom moeten geleerden, die gretig zijn naar de ware
ämåta, de constante herinnering aan Çré Rädhä-Kåñëa, absoluut de onvergelijkbare nectar drinken, die op Aarde in de
exquisiete Géta-govinda van Çré Jayadeva wordt aangetroffen.
In dit lied is Çré Rädhä khaëòitä-näyikä. Een heldin wordt
khaëòitä wanneer het volgende plaatstreft,
nidrä-kañäya-mukulékåta-tämranetro
näré-nakhavraëaviçeña-vicitratäìgaù
yasyäù kuto’pi patireti gåhaà prabhäte
sä khaëòeti kathitäkavibhiù puräëaiù
“In de vroege ochtend komt de held van elders en gaat de woning van de heldin binnen. Hij heeft geen kans gezien te slapen, want hij is de hele nacht wakker gebleven. Zijn ogen zijn
rood en zijn hele lichaam is door een ander meisje prachtig vol
gekrast. Geleerde dichters hebben de heldin in deze situatie
khaëòitä-näyikä genoemd.”

Ze wordt ontzettend jaloers en straft hem, of keert zich af en
gaat in stilte zitten mokken.
Dit Lied Zeventien van Çré Géta-govinda getiteld Lakñmépati-ratnävalé, “Kåñëa Bezet met Juwelen,” toont megha-räga
en het vipralambha aspect van çåëgära-rasa en karuëa-rasa.
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VERS 10
tavedaà paçyantyäù prasarad-anurägaà bahir iva
priyä-pädälakta-cchuritam aruëa-dyoti-hådayam
mamädya prakhyäta-praëaya-bhara-bhaìgena kitava
tvad-älokaù çokäd api kim api lajjäà janayati
“He çaöha, O dubbelhartige bedrieger! Mijn langdurige en
overbekende liefde voor Jou wordt verbrijzeld, wanneer Ik
Jouw borst zie, die is gekleurd met de rode lak van de voeten
van die vraja-gopé. Die stralend rode kleur lijkt van buiten de
hartstocht te verkondigen, die Je voor haar van binnen koestert. In Mijn hart voel Ik eerder schaamte dan verdiet.”

Commentaar
Khaëòitä Rädhikä, de afgewezen heldin, vervalt nu in een
arrogante bui en beschuldigt Çré Kåñëa, “He kitava, O charlatan! Je bent niet gekomen, maar toch heb Ik een lange tijd op
Jou zitten wachten. Onze glorieuze praëaya, de liefde die Ons
hart één maakte, is nu aan stukken gevallen. De overweldigende zielsangst, die Ik in Jouw afwezigheid heb doorgemaakt, is onbeschrijflijk. Ik weet niet meer of Ik moet leven of
sterven. Er is geen reden om te blijven leven en tegelijkertijd
weigert de dood Me mee te nemen. Hoe ben Ik in een dergelijk dilemma terecht gekomen?
“O verrader, als Ik Jou zo zie, voel Ik niet zozeer pijn maar
schaamte. Je hebt de nacht doorgebracht door met die verleidster plezier te maken en Je hebt haar voeten op Jouw hart
gedrukt, waardoor Jouw borst nu is versierd met haar rode
alta. De rode gloed van de dageraad geeft Mij het idee, dat de
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anuräga, die Je in Jouw hart hebt gedragen, vandaag naar
buiten is gekomen en is verspild. Als Ik de tekenen van het
plezier van die juffrouw zie op de plek, waar Jij doorgaans het
Kaustubha-juweel draagt, voel Ik Mezelf afsterven.
“De trots, die Ik heb ervaren van de ongeëvenaarde liefde,
die We hebben gedeeld, heeft Me vervuld met oneindig veel
blijdschap. Maar nu heb Je die verbindende draad van prema
met Jouw wanstaltige gedrag verbroken. Je hebt met haar
intimiteiten genoten en Jij schaamt Je er niet voor. Mag Je
gezegend zijn, Keçava! Ga nu heen! O ontrouwe schooier,
waarom heb Ik Jou ooit liefgehad?”
Çréla Rüpa Gosvämé heeft dit vers geciteerd in Çré Ujjvalanélamaëi (Vyabhicäré-prakaraëa 13.63) om een illustratie te
geven van vriòa, schaamte.
Het metrum van dit vers is çikhariëé-chanda.
Çré Kåñëa overwoog, “Ondanks al Mijn pogingen neemt de
onbuigzame woede van Rädhä niet af. Dan zal Ik nu Mijn
vaàçé-düté, Mijn fluitkoerier, moeten aanspreken. Ik heb geen
alternatief. Het geluid van Mijn fluit zal de mäna van Rädhikä
zeker verdrijven.” Daarom biedt de dichter Jayadeva in het
volgende vers een zegening in de vaàçé-dhvani, het geluid van
de fluit.
VERS 11
antar-mohana-mauli-ghürëana-calan-mandära-visraàsana
stabdhäkarñaëa-dåñöi-harñaëa-mahä-mantraù kuraìgé-dåçäm
dåpyad-dänava-düyamäna-diviñad-durvära-duùkhä-padäà
bhraàçaù kaàsa-ripor vyapohayatu vaù çreyäàsi vaàçé-ravaù
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De klank van de fluit van Kaàsa-ripu werpt een magische
betovering, die de gopés ontregelt, waardoor hun hoofd gaat
tollen en hun bloemendecoraties op de grond vallen. Aangetrokken door die behekste melodie staan de meisjes met gazellenogen in vervoering aan de grond genageld en staren met
ogen vol zegen gedachtenloos de ruimte in. Die betoverende
klank treedt op als een krachtige mantra en verdrijft het ondraaglijke lijden van de devatäs, die worden getreiterd door
de arrogante dänava demonen. Mag dat fluitspel tot ieders
heil alle belemmeringen verdrijven.

Commentaar
Çré Jayadeva schenkt een gunst aan de zangers en toehoorders
van dit gedicht door middel van een heilzame aanroeping in
dit laatste vers van het Achtste Bedrijf. “Mag het geluid van
Kaàsäri’s fluit goed geluk verspreiden. Deze fluitmelodie
verdrijft het ondraaglijke lijden van de halfgoden, dat door
arrogante demonen wordt veroorzaakt. Het betovert het hart
van de gopés met gazellenogen in die mate, dat ze door verrukking verslagen verstrooid staan te staren, waarbij hun
hoofd rondtolt, hun juwelen tiara trilt en hun bloemenkrans
van mandära breekt en op de grond valt.”
Het fluitspel van Çré Kåñëa beschikt over zes magische
krachten: (1) mohanatva – om iemand in de kern van zijn hart
te treffen; (2) vaçékaraëatva – om anderen te verslaven; (3)
stambhatva – om anderen aan de grond te nagelen; (4) äkarñaëatva – om anderen aan te trekken; (5) uccäöanatva – om
anderen hun inherente natuur te laten opgeven en (6) märaëatva – om alle tegenwerking op te heffen. Het is daarom in262

_____________________________________________________________________________________

derdaad een mahä-mantra, waarvan de betoverende magie
een speciale verwantschap met de gopés heeft.
De presiderende godheid van de kunst van onderwerping
door magische betovering (de vaçékåta-devatä) is zich gewaar
van het behekste effect van de fluit en roept uit, “Sädhu, sädhu! Bravo!” en knikt waarderend met zijn hoofd. Het tollen
van het hoofd en het vallen van mandära-bloemen wijzen op
de macht van de märaëa van de fluit, of het gezag om oppositie uit de weg te ruimen. De vaàçé van Çré Kåñëa staat bekend
om zijn vermogen om aan te trekken en te verbijsteren. De
klank van de fluit betovert ook de vrouwtjesherten van Vraja
en maakt ze verdwaasd.
Om de uiterst ernstige mäna van Çré Rädhä te verslaan begon Çré Kåñëa op Zijn vaàçé te spelen, waarvan de klank de
grootste mystieke aanroeping vormt en die beschikt over zes
effectieve methoden om een doel te bereiken.

ALDUS EINDIGT HET BÄLABODHINÉ-PRAKÄÇA COMMENTAAR
OP HET ACHTSTE BEDRIJF VAN ÇRÉ GÉTA-GOVINDA GETITELD
VILAKÑYA-L AKÑMÉPATI, “DE ONGELUKKIGE GELUKSGOD,”
DAT DE KHAËÒITÄ -NÄYIKÄ , DE VERLATEN HELDIN, BESCHRIJFT.
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MUGDHA-MUKUNDAÙ – DE ONSCHULDIGE GOD VAN
BEVRIJDING
VERS 1
täm atha manmatha-khinnäà rati-rasa-bhinnäà viñäda-sampannäm
anucintita-hari-caritäà kalahäntaritäm uväca rahaù sakhé

Achtervolgd door de pijlen van Cupido, diep teleurgesteld
wegens de deprivatie van liefde, geobsedeerd door Hari’s romantische politiek en verontwaardigd vanwege verwaarlozing
richtte Ze Haar woede op Haar geliefde. Op een afgesloten
plek sprak toen Haar sakhé tot Haar.

Commentaar
Nu openbaart Çré Jayadeva de gemoedsgesteldheid van Rädhä
door in detail de oorzaken van Haar lijden in afzondering te
beschrijven. In werkelijkheid is Ze van Haar geliefde afgescheiden alleen vanwege Haar twistzieke natuur, die Haar
ertoe heeft gedreven de rol van de kalahäntaritä-näyikä te
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spelen. Haar sakhé begrijpt dit en moedigt Haar aan om Kåñëa
te aanvaarden en Hem eervol te ontvangen.
Manmatha-khinnä – Çré Rädhä wordt gekweld door Madana.
Rati-rasa-bhinnä – Ze is gegriefd, omdat ze wordt gedepriveerd van het plezier van de liefde.
Viñäda-sampannäm – Haar intense verlangen om van intimiteiten met Çré Kåñëa te genieten heeft Haar naar het stadium van conflicterende emoties (bhäva-çabalatä) gedreven.
Anucintita-hari-caritäm – Ze reflecteert onafgebroken over
Kåñëa’s activiteiten.
Kalahäntaritä – Hoewel Haar geliefde in het gezelschap van
Haar vriendinnen aan Haar voeten valt, wijst Ze Hem stevig
terecht en miskent Zijn verzoeken. In een dergelijke conditie
is Ze onderhevig aan onsamenhangend taalgebruik, angst,
zwakte en een diepe, zware ademhaling.
Rädhä vertoont alle trekken van de kalahäntaritä-näyikä:
(1) Ze bespot alle uitspraken van Haar geliefde en beschouwt
Zijn redelijke verklaringen en ondergeschikte houding als
niets anders dan uitgekookt boerenbedrog; (2) Ze analyseert
Zijn gedrag op kritische wijze en gooit uit liefdevolle woede
allerlei verdachtmakingen naar Zijn hoofd; (3) Hoe meer Hij
Zich voor Haar neerbuigt, hoe meer Haar onbuigzaamheid
toeneemt; (4) Als toevoeging daarop neemt Haar zielsangst
toe, wanneer Ze doorgaat met contempleren over Haar eigen
gefabriceerde denkbeelden; (5) Niets anders dan Haar geliefde houdt Haar zorgerlijke gedachten volkomen bezet. Çré
Rädhä vertoont al deze vijf karakteristieken.
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De muziekstijl is gurjaré-räga. Het ritme is yati-täla.
VERS 2
harir abhisarati vahati madhu-pavane
kim aparam adhika-sukhaà sakhi bhavane (1)
mädhave mä kuru mänini mänam aye (refrein)
“De gesuikerde voorjaarsbriesjes brengen de ontmoeting van
Hari met Jou. O vriendin, wat is een grotere bron van geluk
dan dit?
“He mänini, O verongelijkt meisje! Wees niet boos op Madhava.” (refrein)

Commentaar
“O sakhé, geef Jouw mäna op en werk samen met Jouw Lakñmé-pati Mädhava. Hij is verschenen in de Madhu dynastie
en Hij beschikt over grote rijkdommen. Niettemin komt Hij
Jou nederig om verzoening vragen. Maar nu vertrekt Hij. Laat
Jouw boze bui gaan. De lentewind is hier en Hari is persoonlijk gekomen om Jou in Jouw private kamer te ontmoeten.
Wat kan een grotere bron van geluk zijn dan dit? Zijn komst
kondigt het grootste plezier aan. O Rädhä, geef Hem de eer.”
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VERS 3
täla-phaläd api gurum ati-sarasam
kià viphalé-kuruñe kuca-kalaçam
mädhave... (2)
“Jouw borsten als waterpotten zijn zwaarder en rijker dan
volrijpe palmvruchten. Waarom zou Je ze afdanken?”

Commentaar
De sakhé zegt, “O Rädhä, Jouw borsten als waterpotten zijn
beter dan täla-vruchten. Rasa-çästra beschrijft täla-vruchten
als groot en sappig, maar vergeleken met Jouw omvangrijke
boezem zijn ze ondermaats en droog. De vervulling van die
borsten ligt in de handen van Hari. De zwaarte van die potten
is bedoeld voor Zijn plezier en Jij dwarsboomt hun bedoeling.” De borsten van Çré Rädhä zijn vergeleken met waterpotten om hun immense omvang uit te drukken. “Geef Jouw
tegendraadse bui op en maak Çré Hari het proeven van de
smaak van erotische avonturen gemakkelijker.”
VERS 4
kati na kathitam idam anupadam aciram
mä parihara harim atiçaya-ruciram
mädhave... (3)
“Hoe vaak moet ik Jou vertellen, ‘Wijs Hari, die zo grenzeloos knap en charmant is, niet af!’”
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Commentaar
Haar sakhé zegt, “O Rädhä, hoe lang heb ik geprobeerd Jou
ervan te overtuigen, dat Jij Jouw mäna moet opgeven! Hari is
zo knap en luisterrijk. Verander van houding – vergeet Jouw
boze bui en verwelkom Hem. Hari is zo verrukkelijk, dat Hij
ieders hart steelt. Het is dwaas om Hem af te wijzen.”
VERS 5
kim iti viñédasi rodiñi vikalä
vihasati yuvati-sabhä tava sakalä
mädhave... (4)
“Waarom huil Je in neerslachtigheid? Al Jouw rivalen, die
Jouw gedrag zien, lachen om Jou.”

Commentaar
Çré Rädhä hoort de woorden van Haar sakhé maar blijft snikken. Dan zegt onze sakhé, “O Rädhä, waarom ben Je overstuur en huil Je nog steeds? Al Jouw rivalen steken de draak
met Jou en zijn getuige van Jouw verleidingstechniek. Hoe
dwaas kun Je zijn. Hari rolt aan Jouw voeten over de grond en
Jij blijft zitten kniezen.”
VERS 6
sajala-naliné-dala-çélita-çayane
harim avalokaya saphalaya nayane
mädhave... (5)
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“Maak Jouw ogen tot een succes door liefdevol naar Hari te
staren, wanneer Hij op een koel bed van vochtige lotusbladeren gaat liggen.”

Commentaar
Haar sakhé zegt tegen Çré Rädhä, “O Rädhä, kijk naar Hari in
deze overeengekomen liefdeshut, wanneer Hij zich ontspant
op een bed van koele lotusbladeren versierd met diamanten
en parels. Tracteer Jouw ogen op die persoon, naar wie Je
hebt lopen hunkeren. Maak geen ruzie met Hem. Hij wacht
op Jou, dus laat Jouw gewonde trots varen.”
VERS 7
janayasi manasi kim iti guru-khedam
çåëu mama vacanam anéhita-bhedam
mädhave... (6)
“Waarom laat Jij het verdriet bezit nemen van Jouw hart?
Luister naar me. Ik spreek alleen in Jouw belang zonder enige
bijbedoeling.”

Commentaar
Zelfs nadat Ze alle suggesties van Haar sakhé had aangehoord, was Çré Rädhä nog steeds overstuur. Haar sakhé vervolgde, “He priyä-sakhé, O mijn lieve vriendin! Waarom maak
Je het zo moeilijk voor Jezelf? Hoe heb Je deze vijandschap
Jouw hart kunnen laten plunderen en Jou door ongegronde
vermoedens laten verslinden? Ik kan zien, dat de lijdensweg
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van afzondering Jou heeft verlamd en Jou apathisch heeft
gemaakt. Sla acht op mijn woorden. Je moet dit begrijpen – ik
wil alleen Jouw welzijn. Er is geen verschil tussen Jou en
Mädhava; Jij en Hij zijn één.”
VERS 8
harir upayätu vadatu bahu-madhuram
kim iti karoñi hådayam ati-vidhuram
mädhave... (7)
“Laat Hari komen. Laat Hem lief tot Jou spreken. Waarom
zou Jij Jouw hart tot eenzaamheid verdoemen?”

Commentaar
Çré Rädhä’s sakhé zegt, “He priyä Rädhä! Laat Hari Jou benaderen en honingzoete woorden spreken. Het past Jou niet om
Hem op een afstand te houden. Maak Jezelf blij door naar
Zijn vleiende woorden te luisteren en Hem zegenrijk te maken. Jouw hart hunkert naar Hem, dus waarom zou Je weerstand bieden? Je laat Jouw betere eigenbelang in de steek
door verontwaardigd te zijn en Jezelf daardoor in een lijdensweg te storten. Geef Jouw mäna op.”
VERS 9
çré-jayadeva-bhaëitam ati-lalitam
sukhayatu rasika-janaà hari-caritam
mädhave... (8)
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Mag de prachtige beschrijving van het gedrag van Çré Hari
door Çré Jayadeva het geluk vergroten van toegewijden, die
bekwaam zijn in het proeven van rasa.

Commentaar
Dit Lied Achttien van Çré Géta-govinda is getiteld Amandamukunda, “Overdadige Mukunda”. Het enige doel van dit
lied en zijn vruchten is Çré Hari en de rasika-bhaktas plezier te
geven. Çré Jayadeva zegt, “Ik heb de aantrekkelijke activiteiten van Çré Kåñëa beschreven. Mogen ze het hart van zuivere
toegewijden plezier geven.”
VERS 10
snigdhe yat paruñäsi yat praëamati stabdhäsi yad rägiëi
dveñasthäsi yad unmukhe vimukhatäà yätäsi tasmin priye
tad yuktaà viparéta-käriëi tava çrékhaëòa-carcä viñaà
çétäàçus tapano himaà hutavahaù kréòä-mudo yätanäù
“Hari doet Jou een zeer toegenegen verzoek, maar Jij ontvangt Zijn smeekbede met hardvochtigheid. Hij ligt aan Jouw
voeten en Jij blijft onbuigzaam. Hij toont Zijn diepe liefde
voor Jou, toch blijf Je vijandig. Hij benadert Jou en Jij keert
Je af. He viparéta-käriëé, Je bent totaal onhandelbaar! Door
Jouw houding wordt sandelhoutpasta vergif, de verfrissende
maan een harde zon, verkoelende kamfer vuur en het geluk
van vrijen een kwelling.”
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Commentaar
Toen Çré Rädhä geen antwoord gaf en zelfs niet de minste
reactie tot uitdrukking bracht, zei Haar sakhé, “Rädhä, wat is
er met Jou gebeurd? Jouw houding is diepgaand verdorven.
Je stond van wanhoop in brand om Zijn prema te krijgen en
nu Hij is gekomen om Jou te ontmoeten, is Jouw houding op
verrassende wijze omgekeerd. Laat deze gouden gelegenheid
niet door Jouw vingers glijden. Hari heeft zoveel tedere genegenheid voor Jou, maar Jij bent fel en wreed tegen Hem en Je
straft Hem af met scherpe woorden. Hij buigt aan Jouw voeten, terwijl Jij eenvoudig zelfgenoegzaam blijft staan. Hij beschikt over alle goede kwaliteiten. Kijk eens, hoe gek Hij op
Jou is, toch blijf Je nog steeds vijandig tegen Hem, en hoe Hij
met een hartgemeende aandacht, vreugde en gretigheid naar
Jouw prachtige gezicht kijkt, maar Jij blijft niet alleen onberoerd, Jij gedraagt Je tegendraads tegen Hem.
“Misschien staat Jouw intelligentie op zijn kop. Jouw gedrag is helemaal achterstevoren, dus op een dergelijke gelukkige gelegenheid brandt sandelhoutpasta van nature als vergif, lijken de koele stralen van de maan zo onderdrukkend als
de schroeiende hitte van de zon, brandt kamfer als vuur en
lijkt het plezier van een vrijpartij op ellende. Jouw verstand is
aangetast door pessimisme. Laat onmiddellijk dit tegendraadse gedrag achterwege.”
VERS 11
sändränanda-purandarädi-diviñad-våndair amandädaräd
änamrair mukuöendranéla-maëibhiù sandarçitendindiram
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svacchandaà makaranda-sundara-galan-mandäkiné-meduraà
çré-govinda-padäravindam açubha-skandäya vandämahe
We bieden gebeden aan de lotusvoeten van Çré Govinda, die
alle tegenspoed verdrijven. Die lotusvoeten straalden als
blauwe lotussen, die de met saffier ingelegde kronen van de
overgelukkige devatäs weerspiegelden, die bij de nederlaag
van Koning Bali eerbiedig voor Hem bogen. Die lotusvoeten
zijn de bron van de schitterende Mandäkiné (Ganges), die
spontaan als een stroom honing voortvloeide.

Commentaar
Toen Çré Jayadeva zich de vleiende woorden herinnerde, die
Çré Kåñëa tegen Çré Rädhä sprak, flitste Haar grootheid door
het hart van de dichter. Om de omvang van Haar goede fortuin te vestigen gaat hij de rijkdom van Çré Kåñëa beschrijven
en zegt, “Samen met mijn leerlingen en hun leerlingen bied ik
gebeden aan de lotusvoeten van Çré Govinda, die alle onheil
en hindernissen op het pad van prema-bhakti vernietigen.”
In dit vers zijn de voeten van Bhagavän Çré Govinda vergeleken met prachtige lotusbloemen, die worden versterkt door
geurige pollen in de vorm van de spontane stroom van de hemelse Ganges. De devatäs aangevoerd door Indra bieden de
lotusvoeten van Kåñëa op zegenrijke wijze languit eerbetuigingen aan als hommels, die een met pollen bestoven lotus
sieren. Als ze neerbuigen, valt de uitstraling van saffieren en
andere juwelen van hun kroon op de voeten van Çré Kåñëa en
zo lijken ze blauwe lotussen te zijn. Zoals hommels altijd rond
blauwe lotussen vliegen, zo vliegt het hart van de toegewijden
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eeuwigdurend rond de lotusvoeten van Çré Kåñëa en bezingen
onafgebroken hun glorie. De yogés mediteren constant op
Zijn lotusvoeten voor het opheffen van hun belemmeringen.
Wie heeft het vermogen om de glorie van de lotusvoeten
van Çré Mukunda te beschrijven? En hoe opmerkelijk is het,
dat Mukunda nu is verbijsterd en Zich zorgerlijk afvraagt, hoe
Hij de mäna van Çré Rädhä moet kalmeren. Dus wat kan worden gezegd over Haar glorie? Mukunda bidt in eigen persoon
om Haar lotusvoeten op Zijn hoofd te zetten.
Cärdüla-vikréòita-chanda en rüpaka-alaìkära zijn in dit vers
toegepast. Çré Kåñëa’s voeten zijn met lotussen vergeleken, de
Gaìgä met geurig stuifmeel en saffieren en andere kroonjuwelen met hommels.

ALDUS EINDIGT HET BÄLABODHINÉ-PRAKÄÇA COMMENTAAR
OP HET NEGENDE BEDRIJF VAN ÇRÉ GÉTA- GOVINDA GETITELD
MUGDHA-MUKUNDA, “DE ONSCHULDIGE GOD VAN BEVRIJDING.”
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CATURA-CATURBHUJAÙ – SLIMME KÅÑËA, DE
VIERARMIGE MOOIPRATER
VERS 1
aträntare masåëa-roña-vaçäm-aséma
niùçväsaniù saha-mukhéà sumukhém upetya
savréòam ékñita-sakhé-vadanäà pradoñe
sänanda-gadgada-padaà harir ity uväca
Bij het vallen van de avond, toen de woede van Çré Rädhä was
afgenomen en Haar gezicht door eindeloos zuchten was afgetrokken, keek Ze Haar sakhé beduusd aan. Juist op dat moment naderde Çré Hari en toen Hij zag, dat Ze rustiger was
geworden, bloeide Hij op in zegen en deed stotterend een
emotioneel verzoek.

Commentaar
Çré Rädhä’s dierbare sakhé probeerde Haar op allerlei manieren te laten inzien, dat Ze Haar woede moest opgeven, maar
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Kiçoréjé bleef furieus. Inmiddels was de dag bijna verstreken.
Het lotusgezicht van Rädhä zag er nu zeer gedeprimeerd uit
en Ze hapte naar lucht in de pijn van afgescheidenheid. Toen
alle mogelijke methoden om de mäna van haar Svaméné te
verlichten waren uitgeput, hield Haar sakhé op met spreken.
Ze was aangegrepen door de verbouwereerdheid van prema
en toen Ze verlegen naar Haar vriendin keek, dacht Rädhä,
“Ik heb Hem nu dus afgewezen. Hoe kan Ik plotseling van
gedachten veranderen en om Zijn gezelschap verzoeken?”
Haar gedeprimeerde bui wierp een schaduw over de hele atmosfeer.
Toen de avond inviel, dacht Çré Kåñëa dat Çré Rädhä gewetenswroeging had gekregen. “Laat Ik naar Haar toegaan. Ik
zal al Haar beschuldigingen accepteren en bidden om vergeving.” Toen benaderde Hij Rädhä. Hij bloeide op van vreugde
en begon Haar te smeken met een door liefdevolle emoties
gebroken stem.

De muziekstijl is deçavaräòé-räga. Het ritme is añöatälé-täla.
VERS 2
vadasi yadi kiïcid api danta-ruci-kaumudé
harati dara-timiram ati-ghoram
sphurad-adhara-sédhave tava vadana-candramä
rocayatu locana-cakoram (1)
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priye! cäruçéle! muïca mayi mänam anidänaà
sapadi madanänalo dahati mama mänasaà
dehi mukha-kamala-madhu-pänam (refrein)
“Als Je zelfs maar een beetje tegen Me zou spreken, zouden
de schitterende stralen van Jouw tanden de verschrikkelijke
duisternis van Mijn angsten verdrijven. Laat Jouw vollemaansgezicht Mijn ogen lokken als cakora-vogels, die hunkeren naar de zoete drank van Jouw lippen.
“O Mijn gekoesterde liefde! O zoete liefste! Werp Jouw
gramschap jegens Me af. Het vuur van amoureus verlangen
heeft Mijn hart in lichterlaaie gezet. Sta Me toe de honing van
Jouw lotuslippen te drinken.” (refein)

Commentaar
Çré Kåñëa zegt tegen Çré Rädhä, “He priye, O Mijn lieveling! O
Je hebt zo een uitgelezen natuur, Je bent onnodig boos op
Mij. De wrede beslissing om met Jouw mäna door te gaan is
ongepast. Sinds Jij aan het mokken bent, heb Ik van käma in
vuur en vlam gestaan. Er is geen reden voor Jouw toorn. Jouw
vermoedens over een andere geliefde zijn ongegrond.
“Cupido geeft Me alleen pijn, wanneer Jij Me afwijst. Laat
Me de honing van Jouw lotuslippen drinken – die zo zelden
wordt verkregen – om zo het vuur te doven, dat in Me woedt.
Als Je het daarmee niet eens bent, zeg dan tenminste iets –
hetzij goed of slecht – maar zeg iets. Als Je spreekt, bloeit
Jouw lotusgezicht op en laat de manestralen van Jouw tanden
schijnen en de duistere angst, die Mijn hart aangrijpt, verdrij279
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ven. He Rädhe, de cakora-vogels van Mijn ogen hunkeren
ernaar de levengevende nectar van Jouw vollemaansgezicht te
drinken. O Mijn geliefde, Jouw begaafdheid is zo aangenaam!
Jij alleen bent het leven en de ziel van Mijn ogen.”
VERS 3
satyam eväsi yadi sudati mayi kopiné
dehi khara-nayana-çara-ghätam
ghaöaya bhuja-bandhanaà janaya rada-khaëòanaà
yena vä bhavati sukha-jätam
priye! cäruçéle!... (2)
“O beeldschoon meisje met Jouw stralende tanden! Als Je
echt furieus op Me bent, val Me dan aan met de scherpe pijlen
van Jouw nagels. Bind Me vast in de koorden van Jouw armen. Bijt met Jouw tanden in Mijn lippen. Doe alles, dat Jou
gelukkig maakt.”

Commentaar
Om Çré Rädhä te kalmeren zegt Çré Kåñëa, “O Mijn liefste
Rädhä, Jouw tanden stralen zo helder! Wees niet boos op Me.
Als Je werkelijk lucht wilt geven aan Jouw woede, beitel Me
dan vol met Jouw scherpe nagels. En als Je hiervan niet rustig
wordt, neem Me dan gevangen in de hechtenis van Jouw omarming. Als Je dan nog steeds niet voldaan bent, verwond Me
dan met Jouw tanden. En als Jou dat ook niet kalmeert, doe
dan alles, dat Jouw plezier aanwakkert. Ik verdien het te worden misbruikt en gestraft.” Onder het voorwendsel een a f280
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straffing te accepteren verzoekt Kåñëa Haar Hem met Haar
nagels vol te krassen, Hem te omhelzen en Hem te kussen.
VERS 4
tvam asi mama bhüñaëaà tvam asi mama jévanaà
tvam asi mama bhava-jaladhi-ratnam
bhavatu bhavatéha mayi satatam anurodhiné
tatra mama hådayam ati-yatnam
priye! cäruçéle!... (3)
“Jij bent Mijn enige ornament. Je bent Mijn eigen leven. Je
bent het juweel in de zee van Mijn bestaan. Wees Me altijd
genadig. Jou een plezier doen is het enige doel van Mijn leven.”

Commentaar
Çré Rädhä zou kunnen zeggen, “O Mädhava, Ik ga Jou niet
afstraffen. Voor dat doel heb Je andere schattebouten, dus ga
het van hen afsmeken.” Omdat Hij vreest, dat Ze dit kan zeggen, spreekt Çré Kåñëa, “Liefste, Jij alleen bent Mijn complete
versiering. Ik ben in alle opzichten fortuinlijk alleen, wanneer
Ik door Jou word gedecoreerd. Erger nog, Jij beslaat het gehele fundament van Mijn leven. Jij bent Mijn präëa – zonder
Jou kan Ik zelfs niet leven. Dus wat is de kwestie van andere
minnaressen?
“Jij bent de enige schat in de oceaan van het bestaan. Zoals
men zich gelukkig voelt bij het vinden van een schitterend
juweel in de oceaan, zo voel Ik, dat Mijn leven een groot succes is door het onvergelijkbare juweel van een geliefde zoals
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Jij te vinden. Wees Me daarom altijd genadig; hier alleen
streef Ik naar. Al Mijn ondernemingen zijn eenvoudig bedoeld om Jouw gunst te verkrijgen.”
VERS 5
néla-nalinäbham api tanvi tava locanaà
dhärayati kokanada-rüpam
kusumaçara-bäëa-bhävena yadi raïjayasi
kåñëam idam etad anurüpam
priye! cäruçéle!... (4)
“O tenger meisje, Jouw blauwe lotusogen zijn nu scharlakenrood van woede. Schiet de bloemenpijl van Jouw scheve blik
af en kleur Mijn donkere lichaam rood van hartstocht.”

Commentaar
Çré Kåñëa zegt, “Rädhä, Jouw ogen lijken van nature op blauwe lotussen, maar nu hebben ze de kleur van een rode lotus
aangenomen. Aangezien Je goed op de hoogte bent met de
kunst van het verven, ben Je deskundig geworden in het kle uren van Jouw ogen met telkens nieuwe en toenemende anuräga. Het is duidelijk, dat Je goed bent in donkere substanties
rood maken. Als Jij Me zou accepteren en Mij scharlakenrood
zou kleuren, zou Mijn leven een succes zijn.
“Dus als Je Me met de pijlen van amoureus verlangen
doorboort door een zijdelingse blik te werpen, kan Ik aannemen, dat Jij Jouw kennis op zeer geschikte wijze hebt toegepast. Rädhä, geef deze woede op en toon Me Jouw liefde.
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Dompel Jezelf onder in erotisch spel en laat Jouw intrinsieke
natuur uitstralen.”
VERS 6
sphuratu kuca-kumbhayor upari maëi-maïjaré
raïjayatu tava hådaya-deçam
rasatu raçanäpi tava ghana-jaghana-maëòale
ghoñayatu manmatha-nideçam
priye! cäruçéle!... (5)
“Mag deze juwelen halsketting op Jouw volle borsten het
gebied van Jouw hart verfraaien. Laat deze heupketting van
belletjes, die Jouw ronde heupen tooit, het mandaat van Kandarpa uitroepen.”

Commentaar
Met behulp van subtiele suggesties bidt Çré Kåñëa hier aan Çré
Rädhä om rati-keli. “Mag Ons heilzame liefdesspel beginnen.
Geef Jouw verlegenheid op. Je bent gereed voor de strijd van
Cupido. Maar voordat de liefde (surata) kan worden genoten,
dient men de rituele installatie van waterpotten uit te voeren.
Mag deze juwelen halsketting, wanneer hij heen en weer slingert, Jouw grote borsten als waterpotten verlichten en hun
schoonheid vergroten. Mag de ketting van belletjes om Jouw
wulpse heupen weerklinken met een zoet kiëa-kiëa geluid,
wanneer We de liefde bedrijven en op die manier het commando van Kämadeva aankondigen. Zijn mandaat spiegelt
zijn toenemende ambities: ‘Mogen alle mannen en vrouwen,
die tijdens dit bedwelmende voorjaar gretig zijn naar liefde,
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totaal geabsorbeerd raken in de romantiek. Dwarsliggende
vrouwen, geef jullie weerstand op en bereid jullie voor op ratikréòä!’”
VERS 7
sthala-kamala-gaïjanaà mama hådaya-raïjanaà
janita-rati-raìga-para-bhägam
bhaëa masåëa-väëi karaväëi caraëa-dvayaà
sarasa-lasad-alaktaka-rägam
priye! cäruçéle!... (6)
“O meisje met Jouw zachte stem! Jouw voeten, die mooier
zijn dan de landlotus, kleuren Mijn hart, wanneer Jouw uitstraling het podium van de liefde vult. Spreek één woord van
een commando uit en Ik zal Jouw voeten met glanzend rode
lak beschilderen.”

Commentaar
Omdat Rädhä geen antwoord heeft gegeven, moedigt Çré Kåñëa Haar aan te spreken. “O meisje met Jouw zachte stem,
Jouw woorden zijn zo zoet! Geef de pijl van Jouw tedere
woorden vrij en fluister zachtjes een opdracht. Sta Me toe om
rode lak aan te brengen op Jouw voeten, die mooier zijn dan
een landlotus. Als ze zijn beschilderd en zelfs nog mooier
worden, kleuren ze Mijn hart rood van hartstocht; en tijdens
Ons liefdesspel stimuleren ze käma. He priyä-bhäçiëé, O Jij
spreekt zo vertederend! Deze gekleurde voeten zullen midden
in Onze erotische pret een onbeschrijflijke uitstraling krijgen.
Ze zijn het schitterende reservoir van çåëgära-rasa, de deur
284

_____________________________________________________________________________________

naar de opwekking van hartstocht en de oorzaak van het verschijnen van verlangen. O zegenrijke Rädhä, geef Jouw mäna
op.” Als een jongeman de mooie voeten van een prachtig jong
meisje ziet, die zijn beschilderd met rode lak, raakt zijn hoofd
overweldigd door verlangen.
VERS 8
smara-garala-khaëòanaà mama çirasi maëòanaà
dehi pada-pallavam udäram
jvalati mayi däruëo madana-kadanänalo 6
haratu tad-upähita-vikäram
priye! cäruçéle!... (7)
“O Mijn geliefde! Het delirium van de liefde heeft zich in
Mijn hoofd genesteld. Zet de verse bloembladeren van Jouw
betoverende voeten daar neer om dit vergif te neutraliseren
en laat die voeten het harde vuur van amoureuze verlangens,
dat inwendig brandt, kalmeren.”

Commentaar
“O Rädhä, Mijn lijden wordt alleen gelenigd, wanneer Jij Me
aanvaardt. In Mijn hart licht een overweldigende flits op van
Jouw alomzegevierende kwaliteiten en op hulpeloze wijze bid
Ik aan Jou om de pas ontloken knoppen van Jouw voeten op
Mijn hoofd te plaatsen. Deze vrijgevige, tedere voeten vervul6

Sommige uitgaven van de tekst spreken van mädana-kadanärüëaù – “De
aandoening van verlangen brandt met de intensiteit van de laaiende
zon.”
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len de diepst gekoesterde verlangens van degenen, die ze
aanbidden. Ze lenen zich volmaakt als ornamenten, want ze
zijn evenals verse bladeren rood, zacht en verkoelend. Als Je
ze op Mijn hoofd offert, wordt het giftige effect van käma
geneutraliseerd en wordt tegelijkertijd Mijn hoofd versierd.”
Hier is käma vergeleken met het vergif van een slang. “De
aanraking van Jouw voeten neutraliseert het vergif van käma,
zoals de aanraking van Guruòa’s voeten het serum vormt tegen slangengif. Zelfs Mijn gebreken, zoals de opwinding van
Mijn verstand door de hitte van käma, zullen verdwijnen, als
Jij Jouw voeten aan Mij offert. Het verschrikkelijke lijden, dat
door käma wordt opgewekt, verbrandt Mijn hart en maakt
van ieder vitaal lichaamsdeel een smeulende kool. De koorts
van käma, die van binnen en van buiten woedt, wordt alleen
verdreven, wanneer Jij Jouw zachte voeten op Mijn hoofd
plaatst.”
In dit hele lied is Çré Kåñëa nauküla-näyaka (de goedgezinde minnaar, die trouw is aan één geliefde). De näyikä, Çré
Rädhä, is prauòhä (wier rijpe, ten volle ontwikkelde prema
geen afgescheidenheid kan verdragen) en mänavaté (verongelijkt). Ze vertoont kilakiïcita-bhäva, de gelijktijdige manifestatie van zeven anubhävas – trots, verlangen, huilen, glimlachen, afgunst, angst en woede. Innerlijk is ze overgelukkig om
Haar geliefde eindelijk vóór Zich te zien, maar Ze treft Zijn
vurige smeekbedes niettemin met verontwaardiging en een
complex van andere emoties.
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VERS 9
iti caöula-cäöu-paöu-cäru mura-vairiëo
rädhikäm adhi vacana-jätam
jayati padmävaté-ramaëa-jayadeva-kavibhäraté-bhaëitam ati-çätam
priye! cäruçéle!... (8)
Mag dit vertederende en ingenieuze zoete gesprek, dat de
vijand van Mura sprak om Çré Rädhikä te kalmeren en dat
met plezier werd gezongen door dichter Jayadeva, Padmävaté’s dierbare, zegevieren.

Commentaar
De uitspraken van Muravairé Çré Kåñëa, die Hem werden ontlokt door de boze en tegendraadse bui van Zijn geliefde Rädhä, zijn zowel verrukkelijk als overtuigend, want op briljante
wijze verlichten ze Zijn intense hunkering. Mogen ze in ieder
opzicht zegevieren. Dit prachtige lied bevat ingenieuze vleierij
en aantrekkelijk tedere woorden. Mag dit het hart van Çré Çré
Rädhä-Kåñëa (padmävaté-ramaëa) overwinnen. De alternatieve betekenis is, dat padmävaté-ramaëa verwijst naar de welsprekende dichter Çré Jayadeva, de echtgenoot van Padmävaté. Kåñëa kwam vermomd als Çré Jayadeva persoonlijk naar
zijn huis en schreef de zin dehi pada-pallavam udäram (“Wees
zo goed om Mijn hoofd de zachte knoppen van Jouw vrijgevige lotusvoeten te schenken”), die aan Çré Jayadeva in zijn
trance werd geopenbaard.
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Dit Lied Negentien van Çré Géta-govinda is getiteld Caturbhuja-rägaräji-candrodyota, “Caturbhuja Kåñëa, Rood van
Rädhä’s Anuräga, Straalt als de Opkomende Maan.”
VERS 10
parihara kåtätaìke çaìkäà tvayä satataà ghanastana
jaghanayä-kränte svänte parän-avakäçini
viçati vitanor anyo dhanyo na ko ’pi mamäntaraà
praëayini parérambhärambhe vidhehi vidheyatäm
“Larmoyante Rädhä, vergeet Jouw ongegronde verdenkingen. Jouw wulpse borsten en heupen vullen altijd Mijn hart
en laten geen ruimte voor een ander. Alleen Madana, de ontlichaamde god van de liefde, heeft het geluk binnen te komen.
Mijn Geliefde, zeg Me, wat Ik moet doen, als Ik Jou ga omarmen.”

Commentaar
Nu zegt Çré Kåñëa tegen Rädhä, “Waarom is deze angst zonder reden in Jouw hart geslopen? Beschuldig Me niet van de
associatie met een andere minnares. Het gewicht van Jouw
omvangrijke borsten en zware heupen hebben Mijn hart dermate overweldigd, dat ze Me geen kans geven zelfs maar aan
iemand anders te denken. Jouw liefde heeft Mijn hart overvallen en totaal in beslag genomen, dus er blijft niet de minste of
geringste ruimte voor een ander over. Hoe kan er dan een
ander zijn? De enige, die binnen kan komen is Madana en hij
heeft geen lichaam. O Mijn geliefde Rädhä! Geef nu Jouw
mäna op. Doe wat nodig is, zodat Ik Jouw ronde borsten kan
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omarmen. Maak Me Jouw dienaar en geef Me toestemming
verder te gaan.”
Dit vers bevat de stijlen hariëé-chanda en kävyaliìgaalaìkära. Çré Kåñëa is pragalbhä-näyaka, de brutale minnaar,
en Çré Rädhä is prauòha-näyaké, iemand wier liefde rijp is en
die geen moment haar näyaka kan ontberen.
VERS 11
mugdhe vidhehi mayi nirdaya-danta-daàça
dor-valli-bandha-niviòa-stana-péòanäni
caëòi tvam eva mudam aïca na païca-bäëacäëòäla-käëòa-dalanäd asavaù prayäntu
“O teder, onschuldig meisje! Straf Me onmiddellijk. Bijt Me
met Jouw tanden en val Me wreed aan. Bind Me met de slanke klimranken van Jouw armen stevig vast. Verpletter Me
met Jouw harde borsten. O boze meid, Je moet er plezier in
hebben Me te folteren. Als Jouw zware afstraffing veroorzaakt, dat Ik Mijn leven moet opgeven, vind Ik dat geen probleem, maar laat de pijlen van de verfoeilijke Cupido niet tot
Mijn ondergang leiden.”

Commentaar
Çré Kåñëa pleit, “O lieve dwaas, als Je geen vertrouwen hebt in
Mijn woorden, kun Je Me straffen. Waar wacht Je op? Je bent
zo verbolgen, dat Je niet probeert Me te begrijpen. Dus als Je
denkt, dat Ik een overtreding maak, aarzel dan niet Me naar
believen te straffen. Die schurk Cupido probeert Me met zijn
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vijf pijlen om te brengen. Wees zo goed Me gunstig gestemd
te zijn en voorkom, dat hij erin slaagt.
“Mijn liefste, Je bent zo naïef, Je kent Jouw eigen goedheid
niet. Wees niet zo heetgebakerd. De gemene Kämadeva
doorboort Me vanwege Jou met zijn pijlen en Mijn leven ebt
weg. Red Me alsjeblieft. Mag Je voldaan zijn door Me te straffen. Bijt Me medogenloos met Jouw tanden. Verpletter Me
met Jouw harde borsten. Bind Me stevig vast in Jouw ranke
armen en als Je lacht, zeg Me dan, ‘Nu ben Je mijn gevangene
en Je ontkomt nimmer meer.’”
VERS 12
çaçimukhi tava bhäti bhaìgura-bhrür
yuva-jana-moha-karäla-käla-sarpé
tad-udita-bhaya-bhaïjanäya yünäà
tvad-adhara-sédhu-sudhaiva siddha-mantraù
“Çaçimukhi, O maangezichtje! De gebogen wenkbrauwen, die
stralen op Jouw gelaat, lijken op een grote zwarte vrouwtjesslang, die jongemannen, zoals Ik, uit angst doet flauwvallen.
Maar de bedwelmende nectar, die van Jouw lippen vloeit, is
zowaar de krachtige mantra, die hun angst voor die slang verdrijft.”

Commentaar
Nemen we onze toevlucht tot vätsyäyana-nyäga (de logica van
Vätsyäyana Åñi, de auteur van Käma-sütra), dan zegt Çré Kåñëa, “O Çäçimukhi, ofschoon Jouw gezicht zo zachtmoedig
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gestemd is als de maan, Jouw gebogen wenkbrauwen kunnen
een jongeman, zoals Ik, evenals de angstwekkende vrouwtjesslang helemaal onthutsen. Ze wekken een intense angst op en
oh, ze zien er zo wild uit. Maar Je bent Candra-mukhé, Je hebt
een gezicht als de maan, dus waarom zou Je boos zijn op jongemannen? Geen jongen kan de beet van deze vrouwtjesslang
overleven, want er bestaat geen tegengif. Maar toch, om de
giftige slangenbeet van Jouw wenkbrauwen te neutraliseren is
er één siddhä-mantra – de nectar van Jouw lippen.”
De chanda van dit vers is puñpitägrä. De alaìkäras zijn kalpitopamä en rüpaka.
VERS 13
vyathayati våthä maunaà tanvi prapaïcaya païcamaà
taruëi madhuräläpais täpaà vinodaya dåñöibhiù
sumukhi vimukhé-bhävaà tävad vimuïca na muïca mäà
svayam atiçaya-snigdho mugdhe priyo ’yam upasthitaù
“O Tanvi, gratieus meisje, Jouw zinloze, koppige zwijgzaamheid kwelt Me. O teder meisje, zing een melodieus liefdeslied
in de païcama-svara (vijfde toon). Hef Mijn kwelling op met
een mededogende blik. Sumukhi, O schoonheid, gooi Mij niet
aan de kant; in plaats daarvan moet Jij Jouw onverschilligheid
aan de kant zetten. Dwaas, Jouw toegenegen geliefde is naar
Jou toegekomen.”

Commentaar
Tot dusver heeft Çré Rädhä alle suggesties van Çré Kåñëa stilzwijgend aangehoord. Nu richt Hij Zich tot Haar met hoffelij291
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ke woorden. “Kçäìgi, O tenger meisje! Wat ben Je mager
geworden! Jouw zinloos zwijgen verteert Jou levend en dit
geeft Me grote pijn. Begin te zingen in de païcama-svara, de
vijfde toon, en laat Jouw hart verzachten. Jouw stem is zoeter
dan die van een koekoek, dus breng een paar gesuikerde
woorden uit. O Taruëi, verfijnd meisje, laat Jouw gratieuze
blik Me met rasa besprenkelen en al Mijn zielsangst doven. O
schoonheid Sumukhi, het is voor Jouw niet gepast om Me te
veronachtzamen. Geef Jouw onverschilligheid en trots op.
Mugdhe, Je bent helemaal in de war en Je hebt alle gevoel
voor onderscheid verloren. Ik ben Jouw geliefde, die helemaal
aan Jou is toegewijd. Ik heb voor Jouw zoveel genegenheid,
dat Ik zonder uitnodiging naar Jou ben toegekomen. Kijk
eens, Ik sta voor Jou met tranen in Mijn ogen. Kom naar Me
toe, zoals gepassioneerde meisjes, die in de lente naar hun
dierbaarste geliefden rennen. Bind Me vast met Jouw toegenegen blik.”
In dit vers zijn hariëé-chanda, yathäsaàratna-alaìkära,
prasäda-guëa, kauçiké-våtti, vaidarbhé-réti en mägadhé-géti gebruikt. De held is anuküla-näyaka, de geliefde, die zich eindlijk op de juiste wijze gedraagt.
VERS 14
bandhüka-dyuti-bändhavo ’yam adharaù snigdho madhüka-cchavir
gaëòaç caëòi cakästi néla-nalina-çré-mocane locanam
näsäbhyeti tila-prasüna-padavéà kundäbha-danti priye
präyas tvan-mukha-sevayä vijayate viçvaà sa puñpäyudhaù
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“Mijn dierbare Caëòi, Mijn lief heetgebakerd meisje! Jouw
betoverende lippen zijn zo rood als de verwante bandhükabloem. Jouw zachte wangen dragen de uitstraling van een
madhüka-bloesem. Jouw ogen stralen mooier dan een glanzende blauwe lotus. Jouw neus volgt het pad van een sesambloem. Jouw tanden hebben de uitstraling van witte kuëòabloemen. O Mijn liefste, alleen door eerst Jouw gelaat te vereren kan de boogschutter Kämadeva het universum met zijn
vijf bloempijlen veroveren.”

Commentaar
Kåñëa richt Zich tot Rädhä als Caëòi (heetgebakerd meisje),
want Ze is nog steeds boos. “Mijn allerliefste! Er stralen op
Jouw lotusgezicht vijf wapens, zoals die van de boogschutter
Kämadeva. O gepassioneerde Rädhä, door bloemwapens van
Jou te lenen kan de hoog bejubelde veroveraar van het universum, Kämadeva, de hele schepping overheersen. Nadat hij
het universum heeft verslagen, heeft hij die wapens, die nu
stralend op Jouw gezicht rusten, teruggegeven en zijn ze nog
sterker en aantrekkelijker geworden.”
De bijzondere kenmerken van de vijf pijlen van Kämadeva
zijn alsvolgt.
1) “Jouw lippen, die zo rood zijn als een bandhüka-bloem,
zijn de rode akarñaëa-bäëa, de pijlen van Kämadeva, die
gevangen nemen.”
2) “Jouw koele wangen dragen de elegante, goudwitte luister
van een madhüka-bloesem en zien eruit, alsof nectar op
het punt staat eruit te druipen. Ze zijn de gele vaçékaraëa-
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bäëa, de pijlen van Kämadeva, die aan een betovering onderwerpen.”
3) “Jouw blauwe ogen, die in zichzelf de essentie van alle
schoonheid hebben verzameld, denigreren de schoonheid
van blauwe lotusbloemen. Ze zijn de donkerblauwe unmädana-bäëa, de pijlen van Kämadeva, die dronken maken.”
4) “Jouw neus lijkt op een sesambloem. Dit is drävaëa-bäëa,
zijn pijl, die het hart doet smelten.”
5) “Jouw tanden lijken op kunda-bloemen. Ze zijn de witte
çoñaëa-bäëa, de pijlen van Kämadeva, die iemands kracht
opzuigen.”
“Kämadeva heeft Jouw genade gekregen door Jouw gezicht
met alle vijf zijn wapens te dienen. Krachtens die genade verovert hij het hele universum.”
Dit vers vertoont çärdula-vikréòita-chanda en utprekñäalaìkära.
VERS 15
dåçau tava madälase vadanam indu-sandépanaà
gatir jana-manoramä vijita-rambham üru-dvayam
ratis tava kalävaté rucira-citra-lekhe bhruväv
aho vibudha-yauvataà vahasi tanvi påthvé-gatä
“Tanvi, O delicaat meisje! Je lijkt op Madälasä met Jouw
roerloze ogen in vervoering bedwelmd. Je lijkt op de nimf van
het maanlicht, Indumaté, met Jouw glanzende gezicht. Je lijkt
op Manoramä met Jouw verrukkelijke wandelgang. Je lijkt
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op Rambhä met Jouw dijen als bananenstammen in beweging. Je lijkt op Kalävaté, de meesteres van erotische kunsten.
Je lijkt op Citralekhä met Jouw betoverende wenkbrauwen.
Kostbare Rädhä! Je lijkt op een verzameling jonge halfgodinnen, die naar deze Aarde zijn afgedaald.”

Commentaar
“Rädhikä met Jouw ranke taille! Hoewel Jij Je op deze planeet Aarde bevindt, lijkt het erop, alsof alle hemelse godinnen
in Jou wonen. Jouw ogen zijn loom nu Je dronken bent van
het goede geluk Jouw geliefde aan Jouw voeten te hebben.
Dit heeft Jou zo blij gemaakt, Mijn prachtige metgezellin, dat
het lijkt, alsof de hemelse apsarä, Madälasä, zich in Jouw ogen
bevindt en rolt van plezier. Jouw gezicht is de woonplaats van
Indumaté, de echtgenote van de maan; toch is het voor Mij
zelfs van meer wezenlijk belang dan het maanlicht is voor de
maan. Het hart van Candramä is vol afgunst bij het zien van
Jouw gezicht, want hij heeft in vergelijking met Jouw gezicht
geen kracht.
“Jouw wandelgang geeft ieders hart plezier; daarom woont
godin Manoramä in Jou. Jouw dijen, die lijken op de woonplaats van Rambhä, onteren de stam van een bananenboom.
Jouw bewegingen zijn getooid met alle verleidingskunsten,
zoals häva, bhäva, viläsa en kilakiïcita. Daarom ben Je de
woonplaats van godin Kalävaté. Jouw wenkbrauwen zijn zo
fascinerend als die van Citralekhä. Hoewel Je op Aarde
woont, lijkt het alsof Je de incarnatie bent van hemels jeugdige schoonheid. Met andere woorden, Jouw jeugdigheid is
goddelijk.”
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Dit vers bevat påthvé-chanda en kalpitopamä-alaìkära.
VERS 16
sa prétià tanutäà hariù kuvalayäpéòena särdhaà raëe
rädhä-péna-payodhara-smaraëa-kåt-kumbhena sambhedavän
yatra svidyati mélati kñaëam api kñipte dvipe tat-kñaëät
kaàsasyälam abhüt jitaà jitam iti vyämoha-kolähalaù

Terwijl Hij vocht met de olifant, Kuvalayäpiòa, waarvan de
vooruitstekende bulten op zijn kop Hari deden denken aan de
solide borsten van Çré Rädhä, begon Hij te transpireren en
sloot Zijn ogen, waarbij Hij verzonken raakte in anaìgarasa. Op dat moment riepen de volgelingen van Kaàsa in hun
verwarring vrolijk uit, “We hebben gewonnen! We hebben
gewonnen!” Mag die Çré Hari de zegen van het hele universum vermeerderen.

Commentaar
Çré Jayadeva geeft iedereen een godsgeschenk. Çré Kåñëa is
verzonken in de verheerlijking van Zijn geliefde Çré Rädhä en
herinnert Zich het geluk van Haar aanraking, zelfs in een uiterst hachelijke situatie. Mag die Çré Hari jullie liefde vergroten.
Toen Bhagavän Çré Kåñëa met de olifant van Kaàsa, Kuvalayäpéòa, vocht, zag Hij de grote slapen van de olifant en
werd herinnerd aan de volle, ronde borsten van Rädhä. Door
Zijn absorbtie in anaìga-rasa, de erotische esthetiek, ervoer
Hij enkele lichamelijke transformaties (sättvika-bhäva), alsof
Hij was aangeraakt door Rädhä. Hij sloot Zijn ogen in zegen296
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rijke vreugde en herinnerde Zich het plezier van de vereniging met Haar. Toen de hovelingen van Kaàsa dit zagen, riepen ze met grote vreugde uit, “We hebben gewonnen! Kåñëa
heeft Zijn ogen van angst gesloten.” Maar zodra Çré Kåñëa het
tumult van hun verkeerde interpretaties hoorde, onderdrukte
Hij Zijn gevoelens, sloeg de oliant tegen de grond en maakte
hem snel dood. Er volgde onmiddellijk commotie onder de
volgelingen van Kaàsa, “Oh, Kåñëa heeft gezegevierd! Hij
heeft gezegevierd!” Deze oproer was verrukkelijk.
Het Tiende Bedrijf heeft Kåñëa’s opwinding beschreven in
Zijn herinnering aan Rädhä. Toen Hij Zijn zelfbeheersing had
verloren en extasen van liefde vertoonde, zag Mädhava er
buitengewoon verleidelijk uit.

ALDUS EINDIGT HET BÄLABODHINÉ-PRAKÄÇA COMMENTAAR OP
HET TIENDE BEDRIJF VAN ÇRÉ GÉTA- GOVINDA GETITELD CATURACATURBHUJAÙ, “SLIMME KÅÑËA, DE VIERARMIGE MOOIPRATER.”
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SÄMODA-GOVINDA – GOVINDA VERGULD
VERS 1
suciram anunayena préëayitvä mågäkñéà
gatavati kåtaveçe keçave kuïja-çayyäm
racita-rucira-bhüñäà dåñöi-moñe pradoñe
sphurati niravasädäà käpi rädhäà jagäda
Nadat Keçava met Zijn ampele pleidooien Rädhä met Haar
gazellenogen had gekalmeerd, ging Hij naar de kuïja, waar
Hij Zich beeldschoon ging aankleden en op het bed op Haar
ging liggen wachten. Toen de schemering inviel en een sluier
van duisternis verspreidde, decoreerde Rädhä Zich adembenemend en Haar sakhé sprak tot Haar.

Commentaar
Kåñëa bleef tot laat op de dag bij Rädhä pleiten. Zij was uiteindelijk voldaan en Hij vertrok zelfverzekerd om een liefdesbed in de nikuïja gereed te maken. Haar wanhoop was nu
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verdwenen en Rädhä met Haar gazellenogen straalde van
vreugde weerspiegeld in extatische emoties, die uit Haar ogen
straalden en in Haar hart aanzwelden. Ze droeg een donkerblauw kleed om Haar tocht door het bos te verhullen en decoreerde Zich met gepast aantrekkelijke ornamenten, die ook
geen aandacht trokken. Om Rädhä’s gretigheid om Kåñëa te
ontmoeten te intensiveren merkte Haar vriendin vol medeleven op, “Rädhä, is het nu niet duidelijk, dat Madhusüdana
Jou adoreert?”

De muziekstijl is vasanta-räga. Het ritme is yati-täla.
VERS 2
viracita-cäöu-vacana-racanaà caraëe racita-praëipätam
samprati maïjula-vaïjula-sémani keli-çayanam anuyätam (1)
mugdhe! madhu-mathanam anugatam anusara rädhike!
(refrein)
“Nadat Hij Jou met vleiende woorden heeft gekalmeerd en
aan Jouw voeten is gevallen, is Hij teruggekeerd naar de divan van liefdesplezier in een verrukkelijk bosprieel van bloeiende ranken.
“O argeloze Rädhikä, ga er meteen naartoe en voeg Je bij de
moordenaar van Madhu.” (refrein)

300

_____________________________________________________________________________________

Commentaar
Haar sakhé zegt, “Rädhikä, de vijand van Madhu is nu geheel
onder Jouw betovering gebracht. Ga onmiddellijk naar Hem
toe. Verspil geen seconde. Hij heeft met zulke lieve woorden
smeekbeden aan Jou opgezonden en heeft Zich aan Jouw
voeten geworpen. Hij heeft Zich op Jouw komst voorbereid
en ligt in een afgelegen liefdesprieel op het speelbed te wachten. Ren Hem achterna. O dom wicht, Jij ben zo naïef, dat Je
niet eens weet, wanneer Je met Jouw geliefde een rendezvous
moet maken. Ga direct naar Hem toe en wissel met Hem uit
op iedere mogelijke manier.”
Rädhike – Het achtervoegsel ka werpt licht op Rädhä’s onschuldige houding. Het refrein is “Volg Madhusüdana. Stel
niet uit.”
De nikuïja met zijn vele bomen en boomklimmers is als
verrukkelijk beschreven, omdat deze nikuïja romantische
emoties stimuleert.
VERS 3
ghana-jaghana-stana-bhära-bhare daramanthara-caraëa-vihäram
mukharita-maëi-maïjéram upaihi vidhehi maräla-nikäram
mugdhe!... (2)

“Onder het gewicht van Jouw brede heupen en volle borsten
kom Je langzaam vooruit. Ga Hem met Jouw juwelen enkelbanden, die een betoverende oproep uitzingen, ontmoeten op
een tempo, dat gratieuzer is dan dat van een koninklijke
zwaan.”
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Commentaar
“O Rädhä, Jouw logge heupen en grote borsten verzwaren
Jouw lichaam, dus loop langzaam in Jouw ritmische wandelgang, die een zwaan versteld doet staan. Ga naar de charmerende loofhut van plezier vergezeld van het melodieuze rinkelen van Jouw juwelen enkelbellen, die hartstocht opwekken.
O onschuldig meisje, stel het niet uit. Zet Jouw onstabiele
voeten op de grond en loop met rinkelende enkelbellen naar
Madhusüdana en voeg Je bij Hem.”
VERS 4
çåëu ramaëéya-taraà taruëé-jana-mohana-madhuripu-rävam
kusuma-çaräsana-çäsana-vandini pika-nikare bhaja bhävam
mugdhe!... (3)
“Luister naar het heerlijke brommen van hommels, dat het
tedere hart van de meisjes opwindt. Geef Je over aan de
stemming van de koekoeks, die op melodieuze wijze het zoete, koninklijke dienstvoorschrift van Kandarpa uitzenden.”

Commentaar
“Sakhé, ga meteen op pad. Hoeveel gunstige tekenen zijn
omwille van Jouw afspraak verschenen! In het voorjaar weerklinkt het zoemen van hommels in alle richtingen. Ze willen in
harmonie met de klank van Jouw enkelbellen zingen. Luister
naar hun gebrom, dat het hart van verleidelijke meisjes onthutst. Hommels zijn donker gekleurd en dat is Kåñëa ook. Het
zoemen van de bijen geeft de tijd aan voor afspraakjes en vult
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het hart van de meisjes met voorspoed. Wiens verstand wordt
immers niet beïnvloed door hun beleefd vleiende verzoeken?
“Luister! In deze lentemaand van Madhu krijsen de koekoeks in navolging van de verkondiging van Kämadeva. Ze
schijnen zowaar de barden van Kämadeva te zijn, die met hun
vijfde noot zijn commando aankondigen. Vermeng Jouw gevoelens met die van de koekoeks en laat het commando van
Cupido zich wijd en zijd manifesteren. Kondig met het slaan
van de trommen de opdracht van de bloemenschutter aan:
‘Mogen alle gepassioneerde jongens en meisjes ongeremd van
elkaar genieten.’”
Madhuripu-rävam – Het woord madhuripu, dat ‘hommel’
betekent, verwijst naar Kåñëa.
Het stimulerende effect (vibhäva) van de koekoeks is tot
uitdrukking gebracht met de zin kusuma-çaräsana-çäsanavandini, de opdracht van de bloemenschutter.
VERS 3
anila-tarala-kisalaya-nikareëa kareëa latä-nikurambam
preraëam iva karabhoru karoti gatià prati muïca vilambam
mugdhe!... (4)
“O meisje met Jouw mooie dijen, uitbundig uitlopende ranken dansen in de wind als handen, die de weg wijzen naar de
loofhut en Jou uitnodigen er naartoe te gaan, terwijl ze aangeven, dat Jouw taps toelopende dijen hun wandelgang moeten versnellen. Treuzel niet.”
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Commentaar
Haar sakhé zegt, “O Jouw excellente dijen lopen taps toe zoals
de slurf van een olifant! De boomklimmers wapperen in de
wind, waarbij hun bladeren Jou als handen wenken om Je bij
Hari te voegen. Ga onmiddellijk. De hele natuur wil graag,
dat Jij Je met Hem verenigt. Stel niet langer uit.
“De zachte, koele wind en het wenken van de nieuwe bladeren, die trillen op de wind, moedigen Jou aan te gaan. De
onbewuste objecten in de natuur geven Jou instructie, alsof ze
bewust zijn. Zo wordt Jouw gekoesterde verlangen gedwongen in vervulling te gaan. Jouw meest geliefde Kåñëa, die
zielsveel van Jou houdt, zit op de liefdessofa op Jou te wachten in een loofhut van vaïjula ranken. Haast Je. Als Je wandelt, is de glooiing van Jouw dijen zeer aantrekkelijk om te
zien.”
VERS 6
sphuritam anaìga-taraìga-vaçäd iva sücita-hari-parirambham
påccha manohara-hära-vimala-jaladhäram amuà kuca-kumbham
mugdhe!... (5)

“Vraag aan Jouw trillende borsten als kruiken, wat Je moet
doen. Jouw volle borsten, die hulpeloos trillen op de golven
van de liefde en mooier worden door de smetteloze stroom
van Jouw schitterende halsketting, wijzen op de dreiging van
Hari’s omhelzing.”
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Commentaar
Haar sakhé zegt, “Rädhä, welke gedachten heb Je in Jouw
hoofd? Welnu, hoeveel bewijs wil Je nog meer? Als Je me
niet gelooft, vraag het dan aan Jouw eigen borsten, die op
waterpotten lijken en de stroom van Jouw boeiende halsketting dragen. Wat maakt ze aan het trillen? Ze staan onder
beheer van de golven van amoureus verlangen en wijzen erop,
dat Jouw geliefde Jou spoedig zal omarmen. Hari zal Zich
verliezen in de sterke stroom van rasa uit Jouw borsten om te
worden ondergedompeld in de oceaan van prema. Ze hunkeren intens naar de streling van Hari’s lotushanden.
“Jouw borsten zijn twee heilzame potten en de smetteloos
heldere halsketting, die erop rust, is een stroom zuiver sprankelend water, waarvan de golven erop wijzen, dat Jij op het
punt staat Jouw lieveling te krijgen. Erotisch verlangen
maakt, dat Jouw borsten huiveren en dat maakt hun voorspelling gunstig. Denk niet, dat deze käma een vloek is dus treuzel
niet langer. Ga snel.”
VERS 7
adhigatam akhila-sakhébhir idaà tava vapur api rati-raëa-sajjam
caëòi raëita-rasanä-rava-òiëòimam abhisara sarasam alajjam
mugdhe!... (6)

“O Caëòé, balorig meisje, Jouw sakhés weten goed, dat Jouw
lichaam is ontworpen voor de liefdesstrijd. Dus sla enthousiast de oorlogstrom van Jouw rinkelende heupketting met belletjes. Laat Jouw verlegenheid varen en ga onvervaard naar
het rendezvous met Jouw geliefde.”
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Commentaar
De sakhé zegt tegen Rädhä, “O Jij bent zo bedreven in de oorlog van het vrijen! Waarom ben Je zo hooghartig? Jouw verlangen heeft reeds alle limieten overschreden, waarom aarzel
Je dan? Er is geen reden om beschaamd te zijn over een ontmoeting met Keçava. Wij zijn allemaal Jouw vertrouwelijke
vriendinnen. Hier is zeker niemand anders aanwezig behalve
wij, dus waarom ben Je boos? Al Jouw sakhés kunnen zien,
dat Jouw lichaam op de juiste wijze is geornamenteerd met
alles, dat nodig is voor een liefdestreffen. Je bent ontworpen
als een prachtige vrouwelijke krijger, die nu klaar is voor de
strijd. Als Je ten strijde trekt, rinkelen de belletjes aan Jouw
heupketting als instrumenten, die de opmars naar de oorlog
aankondigen. Verklaar de oorlog! Laat alle verlegenheid achterwege en drijf mee op de stroom van rasa, wanneer Jij Je
met toenemende gretigheid vooruit beweegt om Hari te ontmoeten. O hartstochtelijk meisje, kijk in de richting van de
ontmoetingsplaats. Vooruit, Caëòé!”
Caëòi, of ‘strijdlustige vrouw’ is een geschikte aanspreektitel voor Rädhä, wanneer Ze klaar is voor de strijd.
VER 8
smara-çara-subhaga-nakhena kareëa sakhém avalambya sa-lélam
cala valaya-kvaëitair avabodhaya harim api nija-gati-çélam
mugdhe!... (7)

“Ga en leg Jouw lotushand op speelse wijze op Jouw metgezel, Jouw aantrekkelijke nagels als de vijf pijlen van Cupido.
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Vier met het klingelen van Jouw polsbanden Jouw komst bij
de hoogst toegejuichde Hari.”

Commentaar
De sakhé zegt tegen Rädhä, “O fortuinlijk meisje, de nagels
van Jouw mooie zachte handen zijn de vijf bloempijlen van
Kämadeva, die geschikt zijn voor de liefdesstrijd. Houd de
hand van Jouw sakhé vast en ga op pad, zoals Je bent geornamenteerd met Jouw suggestieve häva-bhäva gebaren. Jouw
prachtige nagels, die kunnen doorboren als de pijlen van
hartstochtelijk verlangen, zijn Jouw wapens in deze schermutseling van de liefde. Zoals een krijger eerst zijn tegenstander
laat weten, dat hij op oorlogspad is, zo moet Jij Mädhava met
het klingelen van Jouw polsbanden een waarschuwing van
Jouw komst geven. Nu Hij zich onder het bestuur van Cupido
bevindt, zit Hij gretig op Jou te wachten en bereidt Zich voor
met het verlangen om de hunkeringen van Zijn hart in vervulling te brengen. Laat Hem weten, dat Je gereed staat en vastbesloten bent de liefdesstrijd aan te gaan.”
VERS 9
çré-jayadeva-bhaëitam adharékåta-häram udäsita-rämam
hari-vinihita-manasäm adhitiñöhatu kaëöha-taöém avirämam
mugdhe!... (8)
Het lied van Çré Jayadeva is mooier dan elegant ingezette
halskettingen en mooier dan de mooiste meisjes. Mag het de
keel onafgebroken zegenen van degenen, die hun hart aan Çré
Hari toewijden.
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Commentaar
Dit lied van Çré Jayadeva denigreert de schoonheid van juwelen halskettingen en betoverende meisjes. Mag het altijd de
keel verfraaien van de toegewijden van Bhagavän. Vaiñëava’s,
zoals Paräçara, wier hart aan Bhagavän is gehecht, zullen juist
deze kostbare halskettingen verteld door Jayadeva dragen in
plaats van een andere ketting van juwelen en parels. En ze
zullen dit lied omarmen in plaats van een mooie vrouw. Kettingen en aantrekkelijke meisjes tooien de borst van degenen,
die gehecht zijn aan wereldse genoegens en dan alleen in hun
jeugd. Mag dit lied, dat Çré Hari verheerlijkt, onder alle omstandigheden de keel van Zijn toegewijden sieren.
Dit Lied Twintig van Çré Géta-govinda is getiteld Çré Haritälaräji-jaladhara-viläsita, “Çré Hari, de Donkere Regenwolk
Stralend met Rädhä’s Anuräga.” De rasa in dit lied is
vipralambha-çåëgära. De held is uttamä-näyaka, de allerbeste
minnaar.
VERS 10
sä mäà drakñyati vakñyati smara-kathäà praty-aìgam äliìganaiù
prétià yäsyati raàsyate sakhi samägatyeti cintäkulaù
sa tväà paçyati vepate pulakayaty änandati svidyati
praty-udgacchati mürcchati sthira-tamaù-puïje nikuïje priyaù

“Sakhé, Jouw geliefde is gehuld in de dichte duisternis van
een geïsoleerde loofhut en denkt zorgerlijk, ‘Wanneer Rädhä
komt, zijn Haar ogen afgeladen van genegenheid voor Mij. Ze
zal woorden van liefde spreken, waarmee Ze haar amoureuze
verlangens kenbaar zal maken. Ze zal er genoegen in schep308
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pen om Me ten volle te omarmen en We zullen van intimiteiten genieten.’ Hij voelt Jouw aanwezigheid en als Hij daarin
verzonken is, smacht Hij naar Jou met een bevend lichaam,
Zijn haar overeind, hevig transpirerend en blakend van onbegrensde vreugde. Als Hij denkt, dat Je bent gearriveerd, stapt
Hij naar voren om Jou te zien en valt flauw in het delirium
van blijdschap.”

Commentaar
Haar sakhé zegt, “Rädhä, Hari gedraagt Zich vreemd, als Hij
in de dichte duisternis van de nikuïja zit. Zijn ongebruikelijke
gedrag is symptomatisch voor Zijn uitbottende dorst naar Jou.
Bezorgd denkt Hij aan Jou en wordt overweldigd door gedachten aan amour. Hij smacht naar Jou en denkt, ‘Rädhä
komt naar Me toe en gaat Me van dienst zijn met de zoete,
bedwelmende wijn van Haar met rasa geladen, gepassioneerde woorden. Ze zal overgelukkig zijn door Mijn hele lichaam
te omarmen en zal dan het liefdesspel begeren.’
“Op deze manier wordt Kåñëa wellustig, wanneer Zijn hart
zwelt met vele verlangens en verwachtingen. Wanneer Hij Jou
in Zijn meditatie ziet, begint Hij plotseling te beven en huivert
van kippenvel, waarbij Hij de rasa van vereniging met Jou
ervaart. Naarmate Jouw amoureuze spel geleidelijk voortgang
maakt, raakt Hij doordrenkt van het zweet. Omdat Hij Jou in
Zijn extatische visioen ziet, staat Hij op en – wanneer Hij ziet,
dat Je er niet bent – valt Hij buiten bewustzijn.”
In dit vers is gebruik gemaakt van çardüla-vikréòita-chanda
en dépaka-alaìkära. De acht sättvika-bhävas zijn alsvolgt onderverdeeld.
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1) Aan de grond genageld staan (stambha) en verbleken
(vaivarëya) – Terwijl Hij zorgerlijk in het donker zit te
wachten op amour, ziet Hij Rädhä in de verte komen aanlopen; Zijn gelaatskleur verbleekt en Hij staat roerloos.
2) Beven (vepathu) en het overeind staan van het lichaamshaar (romäïca) – Wanneer Hij droomt over Rädhä’s methode, waarmee Ze käma-keli door middel van Haar erotische conversatie intensiveert, krijgt Hij kippenvel en
staat te beven.
3) Tranen (açrü) en transpiratie (sveda) – In Zijn verbeelding
voelt Hij de verrukking van Rädhä, die ieder onderdeel
van Zijn lichaam omarmt, en in de geleidelijke voortgang
van Hun liefdesspel wordt Hij nat van het zweet.
4) Stotteren (svara-bhaìga) en verwoesting (pralaya) – Hij
kan Rädhä’s naam niet roepen, wanneer Zijn stem stokt in
de vreugde van vereniging met Haar, en Hij is ten einde
raad, wanneer Hij Zich realiseert, dat Hij van Haar gezelschap verstoken is.
VERS 11
akñëor nikñipad aïjanaà çravaëayos täpiccha-gucchävaléà
mürddhani çyäma-saroja-däma kucayoù kastürikä-patrakam
dhürtänäm abhisära-satvara-hådäà viñvaì nikuïje sakhé
dhväntaà néla-nicola-cäru sudåçäà praty-aìgam äliìgati
“Sakhé, kijk! De nacht bedekt de kuïjäs met een gekoesterde
donkere mantel, die mooie overspelige vrouwen omhelst, wier
hart zich haast om hun bedriegende minnaar te ontmoeten.
Het duister heeft hun ogen afgezet met zwart collyrium; het is
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de tros tamäla-bladeren op hun oren geworden, de donkerblauwe lotusslinger op hun hoofd en het bladontwerp, dat met
muskus op hun volle borsten is getekend.”

Commentaar
“Rädhä,” vervolgt Haar sakhé, “de duisternis van de hele wereld heeft zich verzameld en dekt de keli-nikuïja af, waar Çyäma hongerig op Jou zit te wachten. Stel geen moment meer
uit. Abhisärikä heldinnen, die gekleed gaan in diep donkerblauw, bewegen zich ongezien door het holst van de nacht.
Hun beste vriend, de diep blauwe duisternis van de nacht,
dekt hen met zijn omhelzing af en wekt hun gretigheid op
naar amour in ver afgelegen liefdespriëlen met een minnaar,
die haar bedriegt. Die duisternis is de mascara op hun ogen;
het is de bosjes donkerblauwe pauwenveren en tamälabladeren, die hun oren versieren; het is de slinger van blauwe
lotussen op hun hoofd en de tekeningen op hun borsten geschilderd met muskus.
“Diezelfde duisternis heeft ook al Jouw ledematen in zijn
armen gesloten en tooit Jou met zijn ornamenten. Ga dus op
deze manier voor Jouw afspraak gepast gekleed in de dichte
duisternis op pad. Kom niet te laat. De hele omgeving moedigt ervaren geliefden aan op pad te gaan en hun geliefde te
ontmoeten. In deze nacht geeft de blauwe dekmantel in zijn
eindeloze uitbreidingen volkomen dekking. Ga! Ga op pad!
Je moet arriveren, voordat een rivaliserende heldin Jouw
plaats inneemt. Besteed geen tijd aan Jouw opmaak met oogzwart, oorbellen, bloemenslingers, tekeningen van muskus, of
iets dergelijks. Ga gewoon rechtstreeks.”
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VERS 12
käçméra-gaura-vapuñäm abhisärikäëäm
äbaddha-rekham abhito ruci-maïjarébhiù
etat tamäla-dala-néla-tamaà tamisraà
tat-prema-hema-nikañopalatäà tanoti
Saffraankleurige lichamen van lichte vrouwen, die zich haasten om zich bij hun buitenechtelijke liefde te voegen, laten in
de gitzwarte tamäla-blad duisternis van de nacht gouden
slierten na, waarmee ze een toetssteen voor het goud van hun
liefde creëren.

Commentaar
Haar sakhé zegt, “Mijn lieve vriendin, voor abhisärikä heldinnen in een lichaam met zoveel luister als saffraan is deze duisternis zo diepblauw als tamäla-blad, de toetssteen voor het
goud van de liefde. De duisternis wordt overal getekend door
de gloeiende slierten van hun zinderend gouden luister.
“De toetssteen van de duisternis toetst de zuiverheid van
het goud van de prema van deze jonge vrouwen. Het goud
laat een lijn achter op de steen, maar de kleur van de steen
geeft niet af op het goud. Echter, wanneer Jij deze dichte duisternis betreedt, goudkleurige Rädhä, zal de toetssteen wel een
donkerblauwe lijn op Jouw gouden lichaam zetten. Ga nu zo
snel mogelijk naar de ontmoetingsplaats.”
Dit vers vertoont upamä-alaìkära en vasanta-tilakä-chanda.
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VERS 13
härävalé-tarala-käïcana-käïci-däma
maïjéra-kaìkaëa-maëi-dyuti-dépitasya
dväre nikuïja-nilayasya harià vilokya
vréòävatém atha sakhém iyam ity uväca
Haar fonkelende sierraden – de gouden heupketting, de schitterende hanger, de juwelen halskettingen, armbanden, polsbanden en oorringen – lichtten de hele nikuïja op, zodra Ze
bij de ingang stond. Toen Ze Hari zag, werd Ze verlegen, terwijl Haar sakhé bij Haar aandrong om verder te gaan.

Commentaar
Nadat Ze door Haar sakhé is aangemoedigd, komt de verlegen
Rädhä bij de boshut aan. Zodra Ze ziet, dat Çré Hari reeds
aanwezig is, wordt Ze nog schuwer. De schittering van Haar
sierraden – Haar parelsnoer, gouden ceintuur, oorrringen met
topaas en andere juwelen – lichten het portaal van de nikuïja
op. Zodra Ze in Haar eigen uitstraling kan zien, dat Krsna op
Haar zit te wachten, wordt Ze onmiddellijk overweldigd door
verlegenheid.
Meisjes, die vol verlangens zijn, gedragen zich van nature
verlegen op het moment van hun eerste vereniging en dit
windt de käma van hun minnaar op. Nu dringt de sakhé er bij
Rädhä op aan om de liefdeshut binnen te gaan.
De chanda van dit vers is vasanta-tilakä.
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De muziekstijl is varäòé-räga; het ritme is rüpaka-täla.
VERS 14
maïjutara-kuïja-tala-keli-sadane
vilasa rati-rabhasa-hasita-vadane (1)
praviça rädhe! mädhava-samépam iha
(refrein)
“Jouw glimlachende gezicht bloeit op met de gretigheid naar
amour en dit prachtige bosprieel is precies de plek voor een
vrijpartij.
“O Rädhä, ga naar binnen en maak plezier met Mädhava.”
(refrein)

Commentaar
Rädhä’s sakhé zei tegen Haar, “O Rädhikä, Jouw blijde gezicht vertoont Jouw enthousiasme voor het liefdesspel; de
kracht van prema laat Jou van vreugde glimlachen. Het strijdtoneel in deze boeiende loofhut is in gereedheid gebracht. Ga
alsjeblieft naar binnen en benader Mädhava voor romantiek.”
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VERS 15
nava-bhavad-açoka-dala-çayana-säre
vilasa kuca-kalaça-tarala-häre
praviça rädhe!... (2)
“Jouw halssnoer flikkert zachtjes op Jouw volle borsten; ga
bij Jouw geliefde liggen op het bed van vers açoka-blad.
Treed Mädhava tegemoet en maak met Hem plezier.”

Commentaar
“Het parelsnoer, dat rusteloos op Jouw boezem ligt, duidt op
Jouw gretigheid naar vereniging. Ga en speel op dit bed van
zacht jong açoka-blad, dat juist voor Jou op elegante wijze is
opgemaakt.”
VERS 16
kusuma-caya-racita-çuci-väsa-gehe
vilasa kusuma-sukumära-dehe
praviça rädhe!... (3)
“Ga de hut van plezier binnen, die prachtig is versierd met
een overdaad aan bloemen. Jouw tere lichaam is zelf een
bloem. Treed Mädhava tegemoet en maak plezier met Hem.”

Commentaar
“Jouw lichaam is nog zachter dan bloesems en deze speelplek
is geheel ingericht met schitterend sprankelende bloemen. Ga
daarom deze stralende bloemenhut binnen en onderga ver315
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voering met Mädhava. Ga! Loop verder zonder vrees; dit is
Jouw eigen boudoir.”
VERS 17
(mådu-cala-malaya-pavana-surabhi-çéte
vilasa madana-çara-nikara-bhéte)
cala-malaya-vana-pavana-surabhi-çéte
vilasa rati-valita-lalita-géte
praviça rädhe!... (4)
“Treed het speelpaviljoen van bloeiende bosranken binnen,
dat koel is met zachte vlagen van de geurige Maleise wind. Je
vreest de pijlen van Cupido en toch bepaalt Jouw sensuele
gezang de stemming van de liefde. Benader Mädhava en raak
verrukt van het amoureuze plezier met Hem.”

Commentaar
Rädhä’s sakhé moedigt Haar aan, “Je wordt geïntimideerd
door de pijlen van Kämadeva, dus neem Jouw toevlucht in
deze liefdeskamer, waar de Maleise wind waait. Het zachte
gevoel van de wind maakt de loofhut van bloeiende bosranken zelfs nog verfrissender en aromatischer. Ga deze tempel
binnen van prema en romantiek met Mädhava. Het moment is
aangebroken om Jouw diepste extase met een hartgemeend
lied tot uitdrukking te brengen. Zing het waanzinnig hartstochtelijke liefdeslied uit.”
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VERS 18
vitata-bahu-valli-nava-pallava-ghane
vilasa ciram alasa-péna-jaghane
praviça rädhe!... (5)
“Ga deze afgelegen loofhut binnen, die met jong gebladerte is
dichtgegroeid, O, Jij met zware heupen die traag beweegt.
Benader Mädhava en proef op Jouw gemak het tijdverdrijf
met Hem.”

Commentaar
“Vanwege Jouw brede heupen beweeg Jij Je langzaam. Deze
nikuïja bestaat uit een massa bloeiende bosranken, die met
hun pas ontloken blad nu een nog grotere overvloed hebben.
Niemand zal Jou hier kunnen zien, dus ga naar binnen en ga
ontspannen met Jouw meest geliefde Keçava stoeien.”
VERS 19
madhu-mudita-madhupa-kula-kalita-räve
vilasa madana-rasa-sarasa-bhäve
praviça rädhe!... (6)
“Ga dit bloemenprieel binnen, dat galmt van het gezoem van
hommels, die dronken zijn van de honing, O Jij, wier hart van
liefde opgewonden is. Treed Mädhava tegemoet en bespeel de
romantiek met Hem.”
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Commentaar
“Jouw hartstocht is door Kämadeva gewekt. Dronken honingbijen, die in de lente zeer gelukkig zijn, zoemen in hun
zegen bij het drinken van de honing van de bloemen in deze
bosschage. Jij gaat ook naar binnen en proeft de honing van
amour. Deze kuïja, die overloopt van plezier, opent de deur
naar intimiteit op een heilzame wijze. Ga naar binnen, Rädhä,
ga!”
VERS 20
madhuratara-pika-nikara-ninada-mukhare
vilasa daçana-ruci-rucira-çikhare
praviça rädhe!... (7)
“O Rädhä, Jouw pareltanden glanzen als rijpe granaatappelzaden. Ervaar de romantiek hier onder de bloeiende klimranken, waar zwermen koekoeks zachtjes koeren. Voeg Je bij
Mädhava en maak plezier met Hem.”

Commentaar
Haar sakhé dringt aan, “O Rädhä, Jouw tanden glinsteren als
sprankelende rossige juwelen. Ga deze nikuïja binnen, die
reeds galmt van de zoete, lage tonen van koerende koekoeks.
Koer met hen mee, wanneer Je naar hartelust met Mädhava
speelt. Niemand kan Jou horen.”
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VERS 21
vihita-padmävaté-sukha-samäje
kuru muräre maìgala-çatäni
bhaëati jayadeva-kaviräja-räje
praviça rädhe!... (8)
“O vijand van Mura, mag Je onbeperkte zegeningen op ons
laden bij het horen van de keizer der dichters, Çré Jayadeva,
die dit lied zingt, dat het hart van Padmävaté Rädhä vergult.”

Commentaar
Bij het offeren van dit gedicht aan de lotusvoeten van Kåñëa
zegt Çré Jayadeva, “O Muräri, mag Je bij het horen van dit lied
door de koning der barden alle soorten heil aan de hele wereld schenken.” Padmävaté, de naam van de vrouw van Çré
Jayadeva, verwijst ook naar de oorspronkelijke Geluksgodin,
Çré Rädhä. De beste dichter, Jayadeva, die Padmävaté vereert,
bidt nederig tot Çré Hari, “O Muräri, ik heb Padmävaté gevestigd in de geheime liefdeshutten van het hemelhoge paleis van
deze Géta-govinda. Daarom is deze poëzie niet voor Jouw
geluk. Mag Je ermee in verrukking zijn en honderden keren
gunstige voorspoed op ons overdragen.”
De alternatieve betekenis is, dat Çré Jayadeva zich persoonlijk tot Rädhä richt, “O Padmävaté, Hij, die de complete rijkdom van Lakñmé omvat, is vandaag prettig aanwezig in de
viläsa-kuïja. Mag Jij Hem, wiens enige welzijn bestaat uit pret
maken met Jou, onbegrensde voorspoed overdragen.”
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VERS 22
tväà cittena ciraà vahann ayam ati-çränto bhåçaà täpitaù
kandarpeëa ca pätum icchati sudhä-sambädha-bimbädharam
asyäìkaà tad alaìkuru kñaëam iha bhrü-kñepa-lakñmé-lavakréte
däsa ivopasevita-padämbhoje kutaù sambhramaù

“O ontstellende schoonheid! Jouw geliefde staat vóór Jou en
is versleten, omdat Hij Jou zolang in de kern van Zijn hart
heeft gedragen, terwijl Hij van verlangen in brand stond. Hij
hunkert er hevig naar om de zoete nectar van Jouw bimbalippen te drinken. Ga en tooi de borst van de hongerige minnaar, die Jouw lotusvoeten aanbidt – een slaaf eenvoudig gekocht met Jouw zeldzaam vluchtige blik. Waarom zou Je nog
langer aarzelen?”

Commentaar
Rädhä’s sakhé zegt tegen Haar, “Hari kwijnt weg, omdat Hij
Jou al die tijd in Zijn hart heeft gedragen. Hij is zwaar gefolterd door Kämadeva en is diep van binnen verschroeid. Laat
Hem daarom de zoete ambrosia van Jouw rode lippen als
bimba-vruchten drinken, waar Hij zo gretig naar is. Mijn lieve,
ornamenteer Jouw geliefde, die naar Jou hunkert. Je hebt
Hem eenvoudig gekocht met een schietende blik. Ga nu het
lichaam van Jouw voetendienaar, Hari, helemaal decoreren.
Waarom zou je nog beraadslagen? Versier Zijn borst ongeremd en meteen. Waarom ben Je zo verlegen? Waar wacht Je
nog op?”
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In dit vers zijn rüpaka- en utprekñä-alaìkäras gebruikt. De
chanda is çardüla-vikréòita.

VERS 23
sä sa-sädhvasa-sänandaà
govinde lola-locanä
iïjäna-maïju-maïjéraà
praviveça niveçanam
Toen Haar dwalende ogen in Govinda tot rust kwamen en
Haar hart zich vermengde met beduchtheid en zegen, liep Ze
de nikuïja binnen onder het zwachtjes rinkelen van juwelen
enkelbellen.

Commentaar
Rädhä voelde zich zowel nerveus als opgewonden van blijdschap, Ze keek rond en liet toen Haar ogen rusten op de verwachtingsvolle Govinda. In navolging van het advies van Haar
vriendin ging Ze de boshut binnen, die volmaakt was voor het
liefdesspel, vergezeld van het rinkelende geluid van Haar enkelbellen. Toen Ze naar Haar geliefde keek, was het, alsof Hij
Haar met al zijn ledematen vastklemde.
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ë
De muziekstijl is varäòé-räga en het ritme is yati-täla. Als een
goed gekapte vrouw met polsbanden en gebundelde bloemen
op haar oren verlegen een yakstaart pakt en haar geliefde
verkoeling geeft, terwijl ze zich met hem amuseert, wordt haar
lied varäòé-räga genoemd.
VERS 24
rädhä-vadana-vilokana-vikasita-vividha-vikära-vibhaìgam
jala-nidhim iva vidhu-maëòala-darçana-taralita-tuìga-taraìgam (1)
harim eka-rasaà ciram abhilañita-viläsaà
sä dadarça guru-harña-vaçaàvada-vadanam anaìga-niväsam
(refrein)

Bij het zien van het vollemaansgezicht van Rädhä bloeide van
vreugde de oceaan van erotische smaken op, van amoureus
verlangen onderging Zijn lichaam transformaties en nam suggestieve houdingen aan, zoals de zee onder invloed van de
volle maan het water met turbulente golven opstuwt.
Vol van blijdschap keek Rädhä naar Hari, die door het verlangen om met Haar plezier te maken langdurig geobsedeerd
was geweest. Zijn extatische gezicht leek op Cupido zelf. (refrein)
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Commentaar
In de nikuïja keek Rädhä met grote genegenheid naar Kåñëa
en apprecieerde Zijn unieke en veelvoudige virtuositeiten, die
allemaal hun basis vinden in Haar. Çré Hari wordt eka-rasa
genoemd. De intentie ervan is, dat één rasa, de smaak van
amoureuze liefde (çåëgära), primair is en dat Kåñëa vol is van
veel van zijn aspecten.
Hij was een lange tijd geobsedeerd geweest door het verlangen om intiem met Haar plezier te maken en nu liep Hij
over van onbeheersbare hartstocht. Rädhä’s aanwezigheid in
de speelhut bracht Hem weer tot leven, want Zij is alles voor
Hem en Zij heeft van Zijn hart compleet bezit genomen. Kåñëa werd slechts door Haar te zien reeds overweldigd door
blijdschap en Hij brak uit in sättvika transformaties, waarbij
Hij begon te trillen en kippenvel kreeg. Toen Kåñëa naar
Rädhä’s gezicht keek, dat de woonplaats van Kämadeva
scheen te zijn, lichtte Hij op van vreugde. Rädhä’s gezicht is
de volle maan en als Kåñëa het ziet, wordt de Kåñëa-oceaan
turbulent en richt zich op met torenhoge golven. Rädhä merkte op, dat Kåñëa, zodra Hij Haar zag, allerlei soorten amoureuze emoties begon te vertonen, die wezen op Zijn verlangen
om Hun liefde te completeren.
VERS 25
häram amalatara-täram urasi dadhataà parilambya vidüram
sphuöatara-phena-kadamba-karambitam iva yamunä-jala-püram
harim eka-rasaà... (2)
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Een luisterrijk parelsnoer slingerde over Zijn brede borst, dat
leek op een massa wit schuim dobberend op het donkere water van de Yamunä.

Commentaar
Kåñëa wordt vergeleken met de brede stroom van de Yamunä
Rivier. Een heilzaam parelsnoer, dat op Zijn kniën hangt,
omhelst keer op keer Zijn donkerblauwe borst en geeft een
indruk van het donkere water van de Yamunä vermengd met
wit schuim. Er wordt ook geïmpliceerd, dat op het lichaam
van Kåñëa duidelijk transpiratie zichtbaar is, wanneer Hij bij
het zien van Çré Rädhä sättvika-bhävas ondergaat.
VERS 26
çyämala-mådula-kalevara-maëòalam adhigata-gaura-dukülam
néla-nalinam iva péta-paräga-paöala-bhara-valayita-mülam
harim eka-rasaà... (3)

Zijn delicate donkere lichaam gedrapeerd in gele stoffen zag
eruit als een blauwe lotus dik bestoven met zijn eigen gouden
stuifmeel.

Commentaar
Çré Hari, die een gele sjaal over Zijn donkerblauwe transcendente lichaam heeft geslagen, lijkt op een blauwe lotusbloem,
die op decoratieve wijze met zijn eigen gele pollen is bedekt.
Dit wijst er tevens op, dat Rädhä’s gouden lichaamsdelen zelfs
nog mooier zullen zijn op Kåñëa’s donkerblauwe borst. Op
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deze manier kondigt Kåñëa’s gele kleding de langverwachte
viparéta-rati aan.
VERS 27
tarala-dåg-aïcala-calana-manohara-vadana-janita-rati-rägam
sphuöa-kamalodara-khelita-khaïjana-yugam iva çaradi taòägam
harim eka-rasaà... (4)

Uitdagende blikken op Zijn betoverend blauwe lotusgezicht –
die lijken op flirtende kwikstaartjes tussen de lotusbloesems
in de herfstvijver – wekten Haar harstocht op.

Commentaar
Toen Rädhä de nikuïja binnenliep en het betoverende gezicht
van Kåñëa zag met zijn milde glimlach en ogen, die nu rusteloos werden, begon het verlangen naar amoureus plezier in
Haar hart op te spelen. Het glimlachende gezicht van Kåñëa
met zijn flitsende ogen leek op een tot volle bloei gekomen
herfstlotus, waarop twee kwikstaartjes aan het spelen waren.
Kåñëa stond bij het zien van Rädhä als aan de grond genageld;
daarom is Hij vergeleken met een meer in de herfst. De rusteloosheid van Zijn ogen onthult Zijn dorst naar amour en Zijn
zijdelingse blikken zetten Rädhä’s harstocht in vuur en vlam.
Zijn betoverende gezicht wekt in jonge vrouwen het verlangen naar romantiek op.
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VERS 28
vadana-kamala-pariçélana-milita-mihira-sama-kuëòala-çobham
smita-ruci-kusuma-samullasitädhara-pallava-kåta-rati-lobham
harim eka-rasaà... (5)

Zijn juwelen oorringen weerspiegelden de ochtendzon en
gloeiden als een paar roze zonneschijven, die opkwamen om
Zijn stralende lotusgezicht te strelen. Zijn lippen als bloemknoppen, die in een zachte, stralende glimlach tot bloei kwamen, deed Haar hartstocht aanzwellen.

Commentaar
Kåñëa’s oorringen lijken op twee opkomende zonnen, die tot
aan Zijn kaken komen om de aanraking van Zijn opbloeiende
lotusgezicht te krijgen – de schoonheid van de ene reikt uit
naar het contact met de schoonheid van de ander. Het licht
van de dageraad herinnert eraan, dat de tijd voor amour ten
einde loopt. Zelfs dan laat Kåñëa’s zachte, uitnodigende glimlach de uitstraling van Zijn gezicht versterken en Zijn lippen
als bloemknoppen, die gretig zijn naar het kussen van Rädhä’s
lippen, geven uitdrukking aan Zijn onaflatende dorst naar
romantiek. Als Zij Zijn lotusgezicht ziet – het ornament van
de essentie van schoonheid – zwelt ook het verlangen naar
romantische liefde in Haar hart aan.
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VERS 29
çaçi-kiraëa-cchuritodara-jaladhara-sundara-sakusuma-keçam
timirodita-vidhu-maëòala-nirmala-malayaja-tilaka-niveçam
harim eka-rasaà... (6)
De bloemen, die in Zijn haar zijn gevlochten, lijken op manestralen, die door een wolkendek heensteken, en de stralende
sandelhout tilaka op Zijn voorhoofd lijkt op de volle maan,
die hoog aan de donkere hemel staat.

Commentaar
Kåñëa’s mooie lokken zijn versierd met stralende, tot volle
bloei gekomen bloemen, die de indruk wekken van een maan
verscholen tussen een massa donkere wolken. Dat wil zeggen,
de stralen van de maan schijnen door Zijn donkere haarstrengen heen. De tilaka van Maleis sandelhout op Kåñëa’s donkere voorhoofd ziet eruit als de volle maan aan een donkere
hemel. Nu Ze die gouden Çyämasundara aanschouwt, werpt
Rädhä’s aanwezigheid een gouden tint over Kåñëa’s kleding
en ornamenten.
VERS 30
vipula-pulaka-bhara-danturitaà rati-keli-kaläbhir adhéram
maëi-gaëa-kiraëa-samüha-samujjvala-bhüñaëa-subhaga-çaréram
harim eka-rasaà... (7)

Haar blik deed Zijn lichaamshaar van opwinding overeind
staan, Zijn onrustige geest werd gretig naar het liefdesspel en
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Zijn heerlijke gedaante bedekt met lichtgevende juwelen
gloeide.

Commentaar
Rädhä was verbaasd over de wonderlijke manier, waarop Kåñëa’s huid rimpelde van plezier en hoe Zijn lichaamshaar
overeind ging staan. Door het zien van Rädhä rees Kåñëa’s
opwinding in afwachting van onmiddellijk liefdesspel en dacht
Hij aan kussen en andere onderdelen van de erotische kunsten. Rädhä staarde naar Kåñëa, die duizelingwekkend mooi
was, die ornamenten droeg met fonkelende juwelen, die met
hun uitstraling Zijn hele lichaam in het licht zetten.
VERS 31
çré-jayadeva-bhaëita-vibhava-dviguëékåta-bhüñaëa-bhäram
praëamata hådi vinidhäya harià suciraà sukåtodaya-säram
harim eka-rasaà... (8)
Alle ornamenten van Kåñëa zijn natuurlijk geweldig mooi,
maar de bloemrijke taal van de lyrische liederen van Çré Jayadeva verdubbelt hun schittering. O rasika bhaktas, Kåñëa is
de vrucht van al jullie vrome, godvruchtige activiteiten. Mogen jullie Hem met grote zorg in jullie hart bewaren en Hem
voor altijd met eerbied adoreren.

Commentaar
Om af te sluiten zegt Çré Jayadeva, “O toegewijden! De poëzie van het kroonjuweel der barden, Çré Jayadeva, heeft de
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schoonheid van Kåñëa’s ornamenten verdubbeld. Met andere
woorden, Kåñëa’s versieringen zijn nu tweeledig – Zijn eigen
juwelen en de hoogst verfraaide bloemrijke taal van zijn vertelling, die Kåñëa’s grandeur verhoogt. Mijn poëzie wordt gekenmerkt door twee soorten alaìkäras – het onderwerp, dat
Kåñëa Zelf is, en de decoratieve stijlfiguren.”
Als Kåñëa Zich met Rädhä verenigt, worden Zijn eigenschappen versterkt, omdat Hij ook door Haar ornamenten
wordt gedecoreerd en ze worden versterkt onder invloed van
Hun ontmoeting. “Mag juist die Kåñëa, naar wie Çré Rädhä
onophoudelijk staart, voor de eeuwigheid op gratieuze wijze
in jullie hart aanwezig zijn.”
“Dergelijke boeiende verschijningen van Kåñëa rijzen op in
het hart als gevolg van immense vroomheid verzameld over
een lange tijd. Koester Hem en buig voor Hem.”
Dit Lied Tweeëntwintig van Çré Géta-govinda is getiteld Sänanda-govinda-räga çreëi-kusumäbharaëa, “De Bloemenslinger van Vurige Verlangens van De Zegenrijke Govinda.”
VERS 32
atikramyäpäìgaà çravaëa-patha-paryanta-gamana
prayäseneväkñëos taralatara-täraà patitayoù
tadänéà rädhäyäù priyatama-samäloka-samaye
papäta svedämbu-prakara iva harñäçru-nikaraù
Toen Rädhä’s verhongerde ogen op Haar geliefde vielen,
spanden ze zich zozeer in om Hem helemaal op te nemen, dat
ze bijna Haar oren raakten en Haar vreugdetranen gaven, die
als een stroom transpiratie naar beneden vielen.
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Commentaar
Nadat Ze zolang in zielsnood had gezeten, kreeg Rädhä, toen
Ze Kåñëa eindelijk ontmoette, een jubelstemming, die zijn
weerga niet kende en die uit Haar langgerekte ogen overstroomde. Die tranen verschenen als transpiratie, die verschijnt bij het vrijen. De alternatieve betekenis is alsvolgt.
Haar ogen probeerden over hun ooghoeken heen te kijken
door zich tot Haar oren uit te strekken in een poging iets te
kunnen horen. Het leek erop, alsof de transpiratie van de
verwoede pogingen van Haar ogen als vreugdetranen naar
beneden viel. Rädhä’s ogen waren tevens zeer onrustig vanwege hun intense hunkering zich tegoed te doen aan Haar
geliefde.
Dit vers, dat Rädhä’s sättvika-bhäva openbaart, vertoont de
stijlen upamä-alaìkära en çikhariëé-chanda. Çréla Rüpa Gosvämé heeft dit vers geciteerd in Çré Ujjvala-nélamaëi (12.25)
om een illustratie te geven van açru-sättvika-bhäva, het vergieten van vreugdetranen.
VERS 33
bhajantyäs talpäntaà kåta-kapaöa-kaëòüti-pihita
smitaà yäte gehäd bahir avahitälé-parijane
priyäsyaà paçyantyäù smara-çara-samähüta-subhagaà
salajjä lajjäpi vyagamad iva düraà måga-dåçaù
Toen Rädhä met Haar gazellenogen plaatsnam op de bloemenbank, wilden Haar metgezellen Haar graag gelukkig maken. Ze verborgen discreet hun glimlach door zogenaamd hun
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gezicht aan te raken en gingen de nikuïja uit. Aangewakkerd
door erotisch verlangen vuurde Ze op Haar minnaar een betoverende zijdelingse blik af, die Haar verlegenheid verbijsterd op de vlucht deed slaan.

Commentaar
Op het moment, dat Rädhä op het bed ging zitten, hadden
Haar sakhés de consideratie om te begrijpen, dat het voor hen
niet langer gepast was om daar langer te blijven, aangezien
hun aanwezigheid de lieflijke ontmoeting van Çré RädhäMädhava zou hinderen. Lief glimlachend en krabbend aan
hun oren maakten die schrandere sakhés allerlei excuses om
uit het bloemenprieel te vertrekken. Nu was Rädhä alleen met
Haar geliefde en raakte helemaal onder betovering van de
pijlen van Kämadeva en staarde naar Hem, alsof Ze Hem met
dezelfde pijlen wilde doorboren. De godin van verlegenheid
was van Rädhä’s vermetelheid getuige geweest en werd precies zoals de sakhés in verlegenheid gebracht en liet Rädhä
met Haar gazellenogen achter. Welnu, hoe wil geremdheid in
deze liefdesaffaire overeind blijven staan? Rädhä nam met
Haar aanhoudende staar volkomen bezit van Haar geliefde.
In dit vers zijn rasavad-alaìkära en çikhariëé-chanda gebruikt.
VERS 34
sänandaà nanda-sünur diçatu mita-paraà sammadaà manda-mandaà
rädhäm ädhäya bähvor vivaram anu dåòhaà péòayan préti-yogät
tuìgau tasyä urojäv atanu-vara-tanor nigatau mä sma bhütäà
påñöhaà nirbhidya tasmäd bahir iti valita-grévam älokyan vaù
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De zoon van Nanda nam Rädhä zachtjes en langzaam in Zijn
armen. Zijn omhelzing werd stevig van genegenheid, waarbij
het aanvoelde, alsof Haar vooruitstekende borsten door Zijn
rug heen boorden. Mag die Çré Kåñëa aan ons Zijn zegen
overdragen.

Commentaar
De zoon van Nanda, Çré Govinda, en Rädhä ontmoeten elkaar
op een afgezonderde plek. Kåñëa is nu compleet in vervoering
en neemt Haar langzaam en zachtjes in Zijn armen. Omdat
Rädhä delicater is dan een acaciabloem, hield Kåñëa Haar
zachtjes in Zijn armen, maar gedreven door een toenemende
dorst naar Haar liefde, zoals onthuld door de zin dåòhaà péòayan, haalde Hij Zijn omhelzing strakker aan. Kåñëa dacht,
dat de puntige borsten van Rädhä zich helemaal door Zijn rug
zouden boren. In deze context wordt de harde en doordringende aard van Haar borsten geopenbaard, hetgeen wijst op
de extreem sensuele aantrekkingskracht en de fris vrouwelijke
jeugdigheid van Haar natuurlijke schoonheid. Op andere
momenten is Ze zachter dan een bloem.
In dit vers zijn çåëgära-rasa, vaidarbhé-réti, prasäda-guëa en
sragdharä-chanda toegepast.
VERS 35
jayaçré-vinyastair mahita iva mandära-kusumaiù
svayaà sindüreëa dvipa-raëa-mudä mudrita iva
bhujäpéòa-kréòä-hata-kuvalayäpéòa-kariëaù
prakérëäsåg-bindur jayati bhuja-daëòo murajitaù
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Toen Kåñëa de olifant Kuvalayäpéòa op speelse wijze doodde,
zaten Zijn brede armen vol druppels bloed. Het leek, alsof ze
uit vreugde voor de strijd met rode sindura waren gebalsemd
en dat ze door de Godin der Overwinning met een regen van
rode mandära-bloemen waren vereerd. Mogen de sterke armen van Murajita altijd zegevieren.

Commentaar
Çré Jayadeva zegt, “Mogen de excellente armen van Çré Kåñëa
op jullie allemaal voorspoed overdragen. Ze zijn in het hele
universum vererenswaardig. Hij staat bekend als Murajita
vanwege Zijn armen, die als roeden een eind maakten aan de
Mura demoon. Zijn formidabele armen hebben op sportieve
wijze ook de olifant van Kaàsa, Kuvalayäpéòa, uit te weg geruimd. Nadat de druppels bloed van de olifant op Zijn armen
terecht waren gekomen, leek het alsof de Godin van Overwinning Hem persoonlijk met pärijäta-bloemen vereerde. Kåñëa’s smaak voor het doden van de olifant nam de vorm van
vermiljoenrood aan.” Men zegt, dat Kåñëa moest denken aan
Rädhä, toen Hij de vooruitstekende bulten op de kop van de
olifant zag. Hoewel Zijn armen met die druppels bloed mooier werden, leken ze te zijn gedecoreerd met het vermiljoenrood van zegen of door mandära-bloemen geofferd door Vijaya-Lakñmé, de Godin van Overwinning.
“Mogen die sterke armen aan iedereen alle heil schenken.
O armen van Çré Kåñëa, triomf aan jullie! Triomf!”
In dit vers zijn çikhariëé-chanda, anupräsa- en utprekñäalaìkäras, päïcälé-réti, ärabhaöé-våtti en véra-rasa gebruikt.
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VERS 36
saundaryaika-nidher anaìga-lalanä-lävaëya-lélä-juño
rädhäyä hådi palvale manasija-kréòaika-raìga-sthale
ramyoroja-saroja-khelana-rasitväd ätmanaù khyäpayan
dhyätur mänasa-räja-haàsa-nibhatäà deyän mukundo mudam

Çré Rädhä, oceaan aller schoonheid, beschikt over meer luister dan de echtgenote van Cupido, Rati-devé. Mukunda, de
koning der zwanen, wordt in beslag genomen door het spel
met Haar lotusborsten op het schitterende podium van het
meer van Haar hart, zoals de majestueuze zwanen van Mänasa-sarovara tussen de lotusbloemen spelen. Mag Çré Mukunda,
die degenen prijst, die dit visioen van Hem in hun hart koesteren, iedereen geluk schenken.

Commentaar
Mukunda verwijst naar Hem, die iedereen verlost van verdriet
en Zijn zegen schenkt. In dit vers geeft het kroonjuweel van
dichters, Çré Jayadeva, een godsgeschenk aan zijn lezers en
toehoorders door Rädhä als de exclusieve oceaan van alle
schoonheid en Haar boezem als de speelplaats van Çré Kåñëa
te beschrijven. De dichter heeft de borst van Rädhä vergeleken met een meer, waarop de twee prachtige lotusbloemen
van Haar borsten groeien. De speelse Kåñëa is de koning der
zwanen, die daar plezier maakt. Die Kåñëa-zwaan speelt ook
op Mänasa-sarovara, het meer van het hart van de zwaanachtige heiligen, die op dat visioen van Hem mediteren. Mag deze räja-haàsa Mukunda op al Zijn toegewijden gunstige voorspoed overdragen.
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ALDUS ENDIGT HET BÄLABODHINÉ-PRAKÄÇA COMMENTAAR
OP HET ELFDE BEDRIJF VAN ÇRÉ GÉTA-GOVINDA GETITELD
SÄNANDA-GOVINDAÙ, “GOVINDA VERGULD.”
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SUPRÉTA-PÉTÄMBARAÙ – PÉTÄMBARA VOLMAAKT
TEVREDEN
VERS 1
gatavati sakhé-vånde ’manda-trapä-bhara-nirbhara
smara-çara-vaçäküta-sphéta-smita-snapitädharäm
sarasa-manasaà dåñövä rädhäà muhur nava-pallava
prasara-çayane nikñiptäkñém uväca hariù priyäm
Toen Haar vriendinnen waren vertrokken, werd de verlegen
Rädhä in bezit genomen door Kämadeva. Haar lippen baadden zich in een brede glimlach en Ze staarde smachtend naar
Zijn bed van zachte bloembladeren, terwijl Haar hartstocht
voor het liefdesspel toenam. Hari observeerde Haar gevoel en
sprak tot Zijn lieveling.

Commentaar
Toen Rädhä in de door bosranken overwoekerde nikuïja de
liefdesbank naderde, voelden Haar sakhés zich als indringers
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en verexcuseerden zich. Kåñëa had geobserveerd, dat Rädhä
erg verlegen was en dat er nu onder invloed van käma een
grote glimlach om Haar lippen speelde, terwijl Ze vol verwachting naar het bed van zachte, verse bladeren en tere
bloembladeren keek. Haar hoofd vulde zich met een onlesbaar verlangen, toen de bank van vers bloemblad Haar aandacht trok en Haar sprakeloos maakte. Hari zag Rädhä’s gemoedsgesteldheid en sprak tegen Haar met intense harstocht.
Het metrum van dit vers is hariëé. Dit bedrijf beschrijft de
svadhéna-bhartåkä heldin, die haar toegeeflijke minnaar geheel onderwerpt.

ë
De muziekstijl is vibhäsa-räga; het ritme is ekatälé-täla.
VERS 2
kisalaya-çayana-tale kuru kämini caraëa-nalina-viniveçam
tava pada-pallava-vairi-paräbhavam idam anubhavatu suveçam (1)
kñaëam adhunä näräyaëam anugatam anusara rädhike!
(refrein)

“O verliefd meisje, plaats Jouw lotusvoeten op dit bed van
zachte bloemen en bladeren. Mijn bed van vers blad, dat wedijvert met de zachtheid van Jouw fluwelen voeten, moet nu de
vernedering van zijn nederlaag ondergaan.
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“O Rädhikä, Ik ben Jouw ondergeschikte Näräyaëa. Kom nu
bij Me.” (refrein)

Commentaar
Çré Hari zei tegen Rädhä, “O gepassioneerd meisje, zet Jouw
lotusvoeten op dit bed van zachte bladeren, de concurrenten
van Jouw voeten als bloemblaadjes. Verpletter ze met Jouw
voeten en laat ze hun nederlaag realiseren. Dit is de manier,
waarop een tegenstander zijn vijand verslaat. Mijn geliefde,
Jou zien is voor Mij een gelukkige gebeurtenis. Laat dit heerlijke moment voortduren door Me toe te staan deel te nemen
aan het verrukkelijke feest van de vereniging met Jou. Nu is
het moment aangebroken om met Jouw ondergeschikte Näräyaëa van amour te genieten.”
Om een entourage voor het scheppen van rasa te maken zei
Kåñëa, “Ik ben Näräyaëa.” Näräyaëa heeft twee betekenissen:
Hij die in het water (nära) woont (ayana); en Hij die de toevlucht (ayana) van alle levende wezens (nära) is. Hiermee
impliceert Kåñëa, “Spelen in zee geeft een bedroefd persoon
plezier. Dus kom en speel in de oceaan van Mijn prema. Geniet van het liefdesspel en verlicht Jouw brandende verlangen,
waarmee Je Ons alletwee opfrist en gelukkig maakt.”
Het woord anugata (ondergeschikt) impliceert, “Ofschoon
Ik de geliefde van velen ben, ben Jij de enige liefde van Mijn
leven.” De zinsnede, ‘zet Jouw voeten’ op het bed, laat weten,
dat Kåñëa een bepaalde activiteit in Zijn hoofd heeft.
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VERS 3
kara-kamalena karomi caraëam aham ägamitäsi vidüram
kñaëam upakuru çayanopari mäm iva nüpuram anugati-çüram
kñaëam adhunä... (2)
“Mijn geliefde, Je hebt zover gelopen. Laat Me met Mijn lotushanden de pijn in Jouw voeten verzachten. Aangezien Ik
een dappere volgeling van Jouw enkelbellen ben, kun Je komen en Me op Mijn bed een moment begunstigen.”

Commentaar
Çré Kåñëa zegt, “O Rädhä, Je hebt zo een lange afstand gereisd. Kom, laat Me Jouw lotusvoeten vereren door ze met
Mijn handen te masseren. Evenals Jouw enkelbellen ben Ik
altijd bereid Jou te volgen, waar Je ook gaat. Zo ben Ik ook
voor Jouw gunst geschikt. Dus zegen Me door Mijn bed gratie
te verlenen, zoals Jij Jouw enkelbellen begunstigt door ze te
dragen.”
VERS 4
vadana-sudhä-nidhi-galitam amåtam iva racaya vacanam anukülam
viraham iväpanayämi payodhara-rodhakam urasi dukülam
kñaëam adhunä... (3)

“Spreek prettige woorden, die als nectar van de maan van
Jouw gezicht afdruppelen. Ik wil de afgescheidenheid in eigen
persoon verwijderen in de vorm van het kleed, dat Jouw borsten bedekt en Ons samenzijn verhindert.”
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Commentaar
“O Rädhä, wees zo goed om zoete woorden te spreken, die
liefde opwekken. Ik heb in afzondering van Jou geleden. Zoals nectar van de maan vloeit, zo moet Je Mij alsjeblieft besprenkelen met de nectar van Jouw honingzoete liefdeszinnen, die van Jouw vollemaansgezicht afvloeien.” Volgens het
principe van correlatie tussen onderwerp en object van een
vergelijking is het even geldig te zeggen, ‘Ik verwijder de afgescheidenheid, die lijkt op fijne stof’ als te zeggen ‘Ik verwijder
de fijne stof van afgescheidenheid’. Zoals afgescheidenheid
Onze vereniging verhindert, zo verhindert de fijne stof op
Jouw borsten Onze ontmoeting. Sta Me daarom toe deze barrière te verwijderen. De borsten van hartstochtelijke vrouwen
verleppen in afzondering; verder bloeien ze niet op, wanneer
ze achter een kledingstuk verborgen blijven, dus Ik ga de bedekking van afgescheidenheid verwijderen, die de uitstraling
van Jouw boezem verhindert.”
VERS 5
priya-parirambhaëa-rabhasa-valitam iva pulakitam ati-duraväpam
mad-urasi kuca-kalaçaà viniveçaya çoñaya manasija-täpam
kñaëam adhunä... (4)

“Mijn liefste, Jouw volle borsten, die verboden zijn aan te
raken, kloppen van opwinding en zijn gretig naar de omarming van Jouw geliefde. Druk ze tegen Mijn borst aan en
verdrijf de hitte van Mijn onvervulde verlangens.”
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Commentaar
“O Rädhä, houd Jouw borsten als potten tegen Mijn borst,
alsof Je containers op een altaar zet. Koel zo de hitte van Mijn
hartstocht af, zoals hitte wordt verdreven door de aanwezigheid van een pot water. Jouw omvangrijke borsten pulseren
van opwinding. Zonder Jouw toestemming is het aanraken
van Jouw borsten praktisch onmogelijk, maar nu zijn ze gereed voor de omarming van Jouw allerliefste. Plaats ze daarom op Mijn hart en verdrijf Mijn brandende käma.”
VERS 6
adhara-sudhä-rasam upanaya bhämini jévaya måtam iva däsam
tvayi vinihita-manasaà virahänala-dagdha-vapuñam aviläsam
kñaëam adhunä... (5)

“Mijn hart, dat in brand staat van Jouw afwijzing en verstoken is van alle plezier, kent alleen Jou. Bhämini, O hooghartig
meisje, geef met de ambrosia van Jouw lippen nieuw leven
aan deze stervende slaaf.”

Commentaar
“O Bhämini, Mijn lief verontwaardigd meisje! Ik ben niets
anders dan een slaaf aan Jouw voeten. Wees genadevol en
geef Jouw tegendraadse houding op – laat Jouw woede achterwege. Ik heb van eenzaamheid in brand gestaan en kon
niet ophouden aan Jou te denken. Verjong deze stervende
dienaar met de nectar van Jouw lippen en breng Me terug
naar het leven. Het is bekend, dat ämåta nieuw leven aan een
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overleden persoon kan geven. Zelfs al is Mijn hart verstoken
van alle geluk, het richt zich helemaal alleen op Jou. Jouw
afwijzing heeft Me tot een hoopje as gereduceerd, dus wees zo
goed Me met de nectar van Jouw lippen te besprenkelen.”
VERS 7
çaçimukhi mukharaya maëi-raçanä-guëam anuguëa-kaëöha-ninädam
çruti-puöa-yugale pika-ruta-vikale çamaya ciräd avasädam
kñaëam adhunä... (6)

O beeldschoon maangezicht, laat de juwelen aan Jouw ceintuur met Jouw lieve stem resoneren. Verlicht de langdurige
foltering, die Mijn oren hebben ondergaan van de schrille
roep van de koekoeks.”

Commentaar
“He candränane, O stralend meisje met Jouw vollemaansgezicht, Je bent de maan, waar de nectar van afdruppelt. Laat de
juwelen belletjes aan Jouw ceintuur in harmonie met Jouw
lieve stem zingen, zodat die belletjes tegelijk met Jouw gekoer
in opperste vervoering het ritme aangeven, wanneer Jij in de
vrijpartij de leiding neemt. Voor eenzame geliefden is de roep
van koekoeks eenvoudig pijnlijk. Hun gezang riep herinneringen aan Jou op en gaven Mijn oren groot verdriet. Vul ze nu
met Jouw muziek en lenig deze lange deprivatie.”
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VERS 8
mäm ati-viphala-ruñä vikalé-kåtam avalokitum adhunedam
mélita-lajjitam iva nayanaà tava virama visåja rati-khedam
kñaëam adhunä... (7)
“Jouw verbolgen ogen maakten Me bedroefd. Nadat ze Me
met ongegronde woede hebben gefolterd, staan Ze halfdicht
van schaamte. Blik in Mijn richting en bevrijd Onze hartstocht.”

Commentaar
“O tegendraadse vrouw, Je bekeek Me zonder reden met
woede in Jouw ogen en Je hebt Me verdriet aangedaan. De
vertoning van Jouw gramschap heeft Me verbrijzeld. Maar nu
regent Jouw blik prema. De verbolgen blik is beschaamd, dus
Jouw ogen staan halfdicht. Vervolgens moeten ze ook deze
zinloze uitdrukking opgeven. Wees met Mij voldaan en gooi
enthousiast Jouw weerzin tegen de romantiek terzijde.”
VERS 9
çré-jayadeva-bhaëitam idam anupadanigadita-madhuripu-modam
janayatu rasika-janeñu manorama-rati-rasa-bhäva-vinodam
kñaëam adhunä... (8)

In ieder woord in het gedicht van Çré Jayadeva weerklinkt de
vervoering van Madhuripu Çré Kåñëa. Mag dit lied in het hart
van rasika toegewijden het plezier van dit verrukkelijke spel
opwekken.
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Commentaar
In dit lied getiteld Madhuripu-moda-vidyädhara-lélä, “Madhuripu Geniet van Liefdesaffaires,” heeft Çré Jayadeva de voortdurend toenemende extase van Madhusüdana vastgelegd. De
onvergelijkbare aard en eminentie van çåëgära-rasa wordt
door deskundige toegewijden unaniem aanvaard. “Mag dit
lied het verbijsterende plezier van de erotische esthetiek doen
ontwaken in het hart van de connoisseurs van spirituele liefde.”
Deze compositie is voor Çrépati Çré Kåñëa wel plezierig,
want deze wekt sambhoga-çåëgära-rasa op en brengt amoureuze emoties tot volle bloei.
VERS 10
pratyühaù pulakäìkureëa niviòäçleñe nimeñeëa ca
kréòäküta-vilokite ’dhara-sudhä-päne kathä-kelibhiù
änandädhigamena manmatha-kalä-yuddhe ’pi yasminn abhüd
udbhütaù sa tayor babhüva suratärambhaù priyam bhävukaù

Ze begonnen Hun langverwachte wedstrijd met de bedoeling
om plezier te ervaren. Maar Hun vervoering werd geïnterrumpeerd – door kippenvel van de huivering van Hun diepe
omhelzing, door het knipperen van de ogen, die daardoor
elkaars deskundige taktieken niet konden observeren, door
zoet erotisch spraakgebruik, dat het drinken van de nectar
van elkaars lippen verhinderde. In Hun kunstzinnige vrijpartij
werd zelfs de vervoering zelf een obstakel.
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Commentaar
In dit vers legt Çré Jayadeva uit, dat Rädhä-Mädhava nu met
Hun langverwachte en intens plezierige liefdesspel zijn begonnen. Aan het begin van Hun spel vormde het van vervoering rimpelen van Hun huid een hindernis, zoals ook het
overeind staan van Hun haar Hun samenkomst in een innige
omhelzing van nature verhinderde. Verder verhinderde het
knipperen van Hun ogen de nauwgezette observatie van elkaar en het werd ondragelijk, omdat Ze zo graag elkaars specifieke intenties wilden waarnemen. Als Ze de nectar van elkaars lippen dronken, leek Hun liefdesgesprek in de weg te
staan. Als minnaars elkaar kussen, is zelfs zoet gebabbel ondragelijk geworden. Het proeven van elkaars lippen wordt
dan veel plezieriger dan elkaar provoceren met uitdagende
woorden. Zelfs in vervoering raken scheen voor de liefdesstrijd een hindernis te vormen.
Çréla Rüpa Gosvämé heeft dit vers geciteerd in Çré Ujjvalanélamaëi (15.256) als een voorbeeld van samprayoga-lélä, seksuele gemeenschap. Dit vers vertoont çärdüla-vikréòitachanda, yathäsaìkhya-alaìkära en de çåëgära-rasa genaamd
sambhoga. Het vormt de inleiding op Lied Vierentwintig getiteld Candrahäsa, “Kåñëa – de Stralende Maan.”
VERS 11
dorbhyäà saàyamitaù payodhara-bhareëäpéòitaù päëijair
äviddho daçanaiù kñatädhara-puöaù çroëé-taöenähataù
hastenänamitaù kace ’dhara-madhu-syandena sammohitaù
käntaù käm api tåptim äpa tad aho kämasya vämä gatiù
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Vastgebonden in Haar armen, verpletterd onder het gewicht
van Haar borsten, volgekrast door Haar nagels, op de lippen
gebeten door Haar tanden, doorboord door Haar heupen, aan
het haar met Haar hand omlaag getrokken en in vervoering
gebracht door de stroom zoete honing van Haar lippen raakte
Haar geliefde in een onuitsprekelijke extase verzeild. De wegen der liefde zijn zowaar een mysterie.

Commentaar
De dichter Çré Jayadeva beschrijft in dit vers viparéta-rati. Hij
zegt, dat Kåñëa een onbeschrijflijke vervulling had bereikt.
Daarom wordt gezegd, dat de wegen van käma tegenstrijdig
zijn en zich buiten de gewone ervaringswereld bevinden. Deze
schijnbare tegenstelling komt voort uit de verschijning van
een andere rasa. Zoals een misdadiger zijn toevlucht kan nemen tot ridderlijkheid (véra-rasa) door zijn straf te aanvaarden, zo nam Kåñëa Zijn toevlucht tot véra-rasa en maakte
vooruitgang via de stadia gearresteerd, geslagen, doorboord,
vastgebonden, verwond en gedwongen zich over te geven.
Tenslotte viel Hij met een schok in verlegenheid.
Rädhä en Kåñëa’s enthousiasme is onvermurwbaar en geen
van beide zijden is bereid zich uit deze liefdesstrijd terug te
trekken. Rädhä voerde door middel van viparéta-rati een verscheidenheid aan strafmaatregelen op Kåñëa uit. Ze bond
Hem vast in het bewaarhuis van Haar armen, onderdrukte en
molesteerde Hem onder het gewicht van Haar borsten, verwondde Hem met Haar nagels, beet in Zijn lippen met Haar
tanden, stootte Hem met Haar brede heupen en greep met
Haar handen Zijn haar vast, terwijl Ze de stroom honing van
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Zijn lippen dronk. Rädhä voerde Haar minnaar dus tot het
punt van totale ontsteltenis. Dergelijke liefde is een vorm van
ontstellende verbazing!
Dit vers vertoont çardüla-vikréòita-chanda en rasavadalaìkära. Sommige geleerden verwijzen ook naar dit vers als
een specifieke subsectie getiteld Käminéhäsa, “De Lachend
Gepassioneerde Heldin.”
VERS 12
märäìke rati-keli-saìkula-raëärambhe tayä sähasapräyaà känta-jayäya kiïcid upari prärambhi yat-sambhramät
niñpandä jaghana-sthalé çithilatä dor-vallir utkampitaà
vakño mélitam akñi pauruña-rasaù stréëäà kutaù sidhyati

Aan het begin van de liefdesstrijd initieerde Rädhä, die werd
aangedreven door käma, een fikse aanranding door de dominante rol aan te nemen in een poging een haastige overwinning op Haar minnaar te behalen. Maar al spoedig werd Ze
loom – Haar heupen kwamen tot stilstand, Haar ranke armen
werden slap, Haar borsten deinden op en neer en Haar ogen
waren gesloten. Hoe kan een vrouw immers ooit succes hebben door in de liefde de mannelijke rol over te nemen?

Commentaar
Met de continuering van de voorgaande beschrijving presenteert de auteur een verdere ontwikkeling van çåëgära-rasa
gelardeerd met véra-rasa. Dit vers dient dan ook te worden
gezien in de context van het voorgaande vers. In het perspectief van filosofische principes (tattva-vicära) is Rädhä in de
348
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linker zijde van Kåñëa’s lichaam aanwezig. Toen Hun intense
liefdesoorlog een aanvang nam, streefde Rädhä met Haar
strijdlustige geestdrift naar de overwinning en viel Haar geliefde impulsief aan, bond Hem vast en sloeg Hem op agressieve wijze, enzovoort. Ze raakte uiteindelijk geheel uitgeput.
Haar heupen hielden ermee op en Haar armen waren als verlamd. Ze kon Zich niet meer bewegen en kon Hem niet langer vasthouden. Haar borsten begonnen hevig te stuwen en
Haar ogen waren gesloten. Sommigen zeggen, dat vrouwen
zwakker zijn en de dominante mannenrol (pauruñatva) niet
kunnen handhaven. Hoe kan mogelijkerwijs véra-rasa in hen
verschijnen?
Çréla Rüpa Gosvämé heeft dit vers geciteerd in Çré Ujjvalanélamaëi (13.18) als een voorbeeld van de saïcäri-bhäva ‘surata-hetu-gläni’, vermoeidheid als gevolg van amoureus spel en
vermaak. Sommige geleerden noemen dit vers Pauruñaprema-viläsa, “De Mannelijke Rol in de Romantiek.” Het
vertoont çardüla-vikréòita-chanda, viçeñokti-alaìkära en sambhoga-çåëgära-rasa.
VERS 13
tasyäù päöala-päëijäìkitam uro nidrä-kañäye dåçau
nirdhauto ’dhara-çoëimä vilulitäù srasta-srajo mürdhajäù
käïcé-däma dara-çlathäïcalam iti prätar nikhätair dåçor
ebhiù käma-çarais tad-adbhutam abhüt patyur manaù kélitam

Hij contempleerde Haar conditie bij dageraad: Haar borsten
nu roze van het krassen van nagels, Haar slaperige ogen rood,
Haar scharlakenrode lippenglans eraf gespoeld door over349
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vloedig kussen, de bloemen in Haar verwarde haar verwelkt,
Haar ceintuur en sjaal hangen open. En wederom doorboren
de vijf bloempijlen van Kämaeva het hart van Kåñëa. Hoe
verbazingwekkend!

Commentaar
Hier voegt Çré Jayadeva eraan toe, dat de vijf lustopwekkende
pijlen van Rädhä zelfs na Hun vrijpartij het hoofd van Kåñëa
opnieuw binnendrongen. Wonderlijk, nietwaar! Tegen de
vroege ochtend werden Kåñëa’s amoureuze verlangens opnieuw gewekt. Zijn geest was van nature als een speer gericht
op het schouwen van Rädhä. Haar lichaamsdelen zijn de belichaming van de sterke pijlen van Cupido, die via de weg van
Zijn ogen Zijn hart waren binnengedrongen. In welke lichaamsdelen zag Kåñëa de pijlen, die Zijn käma opwekten? In
antwoord hierop zegt Çré Jayadeva het volgende.
1) Paläça puñpa-bäëa – Toen Ze aan het vrijen waren, had
Kåñëa de borsten van Rädhä met Zijn nagels volgekrast.
Daarom zijn Haar borsten de roze krokuspijl.
2) Kamala puñpa-bäëa – Door de hele nacht wakker te blijven waren Haar ogen rood geworden. Daarom zijn Haar
ogen de lotuspijl.
3) Bandhujéva puñpa-päëa – Toen de rode lippenglans van
Rädhä was weggespoeld, werd de natuurlijke luister van
Haar lippen onthuld. Daarom zijn Haar lippen de foeniciapijl.
4) Mälaté puñpa-bäëa – De bloemenslinger, die het verwarde
haar van Rädhä versierde en in Hun vrijpartij was verplet350
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terd, verwelkte en viel op de grond. Daarom is deze verlepte bloemenslinger de jasmijnpijl.
5) Kusumästra-bäëa – Rädhä’s ceintuur en sluier hingen
open. Zij zijn de gouden pijlen van Kämadeva, zoals de
bauhiniabloem.
Dit vers vormt een aparte subsectie getiteld Kämädbhutäbhinava-mågäìka-lekha, “Verbazingwekkend Nieuwe Tekenen
van Liefde op de Maan Geëtst.” De chanda is çardülavikréòita en de rasa is adbhuta-rasopabåàhita-çåëgära.
VERS 14
vyälolaù keça-päças taralitam alakaiù sveda-lolau kapolau
kliñöä dåñöädhara-çréù kuca-kalaça-rucä häritä hära-yañöiù
käïcé-käïcid gatäçäà stana-jaghana-padaà päëinäcchädya sadyaù
paçyanté satrapaà mäà tad api vilulita-srag-dhareyaà dhinoti

Haar haar hing los en de krullen zwaaiden om Haar gezicht,
Haar wangen waren bezet met druppels zweet, Haar lippen
waren gebeten en verbleekt, Haar volle borsten stalen de
glans van Haar parelsnoer, Haar glanzende heupen maakten
Haar gouden ceintuur hopeloos, Haar handen schermden
Haar vrouwelijke charme af. Rädhä staarde verlegen naar
Kåñëa, die een groot genoegen schepte in Haar betoverende
lieftalligheid.

Commentaar
Rädhä was van het vrijen uitgeput geraakt en werd overweldigd door vermoeidheid. Tegen het ochtendgloren bedekte
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Ze Zich snel en Haar tedere vrouwelijke schoonheid stal het
hart van Haar geliefde, toen Ze naar Hem zat te staren. Haar
vlecht was losgeraakt, Haar krullen hingen rond Haar gezicht
en op Haar wangen zaten vlekken opgedroogde transpiratie.
De luister van haar bimba-lippen was verbleekt. De schittering van Haar halssnoer was bij de uitstraling van Haar ronde
borsten alle hoop verloren. Zonder Haar bloes leek Haar
halsketting flets en ook de luister van de ketting op Haar heupen vervaagde tegen de achtergrond van Haar naakte
schoonheid.
De gepaste chanda van dit vers is sragdharä (het dragen van
bloemenslingers).
VERS 15
éñan-mélita-dåñöi mugdha-vilasat-sétkära-dhärä-vaçäd
avyaktäkula-keli-käku-vikasad-dantäàçu-dhautädharam
çväsonnaddha-payodharopari-pariñvaìgät kuraìgé-dåço
harñotkarña-vimukti-niùsaha-tanor dhanyo dhayaty änanam
Gezegend zijn zij, die de lieflijkheid drinken van Rädhä’s
gezicht met gazellenogen in de periode na Hun vrijpartij –
met ogen slechts licht geopend, lippen gebaad in de stralen
van Haar tanden, als Ze tussen diepe zuchten door onverstaanbaar lief mompelt, Haar lichaam slap van uitputting,
Haar borsten licht bevend in de geforceerde omarming van
Kåñëa.
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Commentaar
De dichter zegt, dat het liefdesspel Rädhä in extreme euforie
had gebracht en nadat Ze uit Kåñëa’s omhelzing en kussen
was bevrijd, verdronk Ze in een vreugde, die uniek en onbegrensd was. Haar lichaam werd volkomen overweldigd door
käma en kon niets meer uitrichten. Kåñëa had Haar zo stevig
omarmd, dat Haar borsten werden platgedrukt; ze werden het
zwellen van plezier ontnomen en werden hard. Toen Haar
geliefde, Çré Krsna, het gezicht van het meisje met halfdichte
gazellenogen zag, wilde Hij Haar opnieuw omhelzen en kussen.
In Haar intense extase hapte Rädhä naar lucht. Niet te onderscheiden lieve geluidjes kwamen uit Haar mond, waarbij
Haar lippen in de stralen van Haar sprankelende tanden werden gebaad. Alleen degenen, die substantiële spirituele verdiensten (sukåti) hebben verzameld, kunnen Rädhä’s gezicht
in deze conditie zien. Alleen de dienstmeisjes van Çré Kåñëa
en Çré Rädhä, Haar maïjarés, beschikken over dit goede geluk.
Dit vers vertoont çardüla-vikréòita-chanda, jäti-alaìkära,
päïcälé-réti, mägadhé-géti en bhäraté-våtti. Het lied maakt gebruik van sthita-laya. De omhelzing van Çré Rädhä en Kåñëa
wordt genoemd våkñädhirüòhakam-äliëgana, de klimmer die
zich om de boom slingert.
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VERS 16
[atha sä nirgata-bädhä rädhä svädhéna-bhartåkä
nijagäda rati-kläntaà käntaà maëòana-väïchayä]
atha sahasä suprétaà suratänte sä nitänta-khinnäìgé
rädhä jagäda sädaram idam änandena govindam
[Toen haar harstocht tot rust was gekomen, gaf de triomferende Rädhä Haar wens te kennen, dat Haar lieveling, die
was uitgeput van de vrijpartij, Haar moest fatsoeneren.]
Toen Hun vrijpartij tot een eind was gekomen, begon de op
zegenrijke wijze uitgeputte Rädhä onderhoudend tegen Govinda te spreken.

Commentaar
Hun zegenrijke speelpartij was ten einde en de vermoeide
Rädhä zag, dat Haar liefste Govinda opgewekt was en Ze
sprak om Hem aan te moedigen. Wanneer de minnaar geheel
door genegenheid in beslag wordt genomen, wordt een verzoek zeker ingewilligd – dit is een aanvaard feit. Rädhä glimlachte daarom. De woorden, die Ze tegen Kåñëa sprak, worden in het volgende lied beschreven.
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De muziekstijl is rämaharé-räga; het ritme is yati-täla.
VERS 17
kuru yadunandana candana-çiçiratareëa kareëa payodhare
mågamada-patrakam atra manobhava-maìgala-kalaça-sahodare (1)
nijagäda sä yadunandane kréòati hådayänandane (refrein)

“O Yadu-nandana, schilder met Jouw handen, die koeler zijn
dan sandelhoutpasta, met muskus een boomklimmer vol blad
op Mijn borsten, de heilzame containers van Kämadeva.”
Ze sprak tegen de zoon van Yadu, wiens liefdesspel Haar hart
in verrukking bracht. (refrein)

Commentaar
Kréòati hådayänandane in het refrein betekent, dat Kåñëa in
Rädhä’s hart (hådaya) zegen (änanda) had gewekt. Yadunandana verwijst naar de zoon van Nanda Mahäräja, Çré Kåñëa, die in de Yadu dynastie was verschenen. Toen Rädhä
merkte, dat Kåñëa de bedoeling had om met Hun spel door te
gaan, zei Ze, “Decoreer Me met Jouw handen op een manier,
waarop Je Me kåñëa-mayé maakt – zodat Mijn hele wezen
door Jou in bezit wordt genomen. Teken eerst met Jouw koele hand, die verfrissender is dan sandelpasta, een gebladerde
klimrank met muskus op Mijn borsten als potten op dezelfde
manier, waarop de heilige kruiken van Kämadeva met donkere mangobladeren voor zijn processie door het universum
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worden versierd.” Op deze manier verzocht Ze Haar lieveling
op onderhoudende wijze om artistieke ontwerpen op Haar
boezem te tekenen.
Dit vers verwijst tevens naar een specifieke soort krassen
van nagels genaamd mayüra-padaka, die lijken op de afdruk
van een pauwenklauw, waarmee de minnares zich haar geliefde kan herinneren.
VERS 18
ali-kula-gaïjana-saïjanakaà rati-näyaka-säyaka-mocane
tvad-adhara-cumbana-lambita-kajjalam ujjvalaya priya locane
nijagäda sä yadunandane... (2)
“Mijn lieve, smeer Mijn ogen in met glanzend collyrium, dat
de schoonheid van een zwerm donkere hommels verduistert.
Jouw lippen hebben de zwarte omlijsting van kajjala van
Mijn ogen afgekust, de boog, die de pijlen van Cupido afvuurt.”

Commentaar
Rädhä vervolgde, “O liefde van Mijn leven, maak Mijn ogen
op met deze verse eyeliner, die de pracht van een zwerm
hommels overtreft. De pijlen van Kämadeva vliegen uit Mijn
zijdelingse blik. De kajjala op Mijn ogen is door Jouw lippen
eraf gekust.” Dit vers openbaart Kåñëa’s vertier van het kussen van Rädhä’s ogen. Ze impliceert, “Mijn lieveling, Jij bent
de zwarte kajjala rond Mijn ogen!”
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VERS 19
nayana-kuraìga-taraìga-vikäsa-niräsa-kare çruti-maëòale
manasija-päça-viläsa-dhare çubha-veça niveçaya kuëòale
nijagäda sä yadunandane... (3)
“O onweerstaanbaar figuur! Mijn oorringen vangen de springende gazellen van Mijn ogen. Decoreer Mijn oren met die
oorringen, de hinderlagen van Kämadeva.”

Commentaar
Rädhä geeft Kåñëa instructies, “Mijn lieveling, Je bent prachtig in het geel gekleed, O toegewijde minnaar! Decoreer Mijn
oren met deze sierraden, de elegante valstrik van de liefde.
Mijn oren voorkomen, dat de gazellen van Mijn ogen wegspringen. O verrukking van Mijn hart, hang die oorringen
goed, die het hart van jongemannen opwinden.”
Dit vers beschrijft de manier, waarop de ogen van Rädhä zo
langgerekt zijn, dat ze bijna Haar oren reiken. Ze worden met
een gazelle vergeleken vanwege hun rusteloosheid en hun
ontwijkende bewegingen.
VERS 20
bhramara-cayaà racayantam upari ruciraà suciraà mama sammukhe
jita-kamale vimale parikarmaya narma-janakam alakaà mukhe
nijagäda sä yadunandane... (4)

“Gooi de krullen aan de kant, die als een zwerm prachtige
hommels op de exquisiete lotus van Mijn volmaakte gezicht
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vallen. Vlecht Mijn haar voor het geval er de spot mee wordt
gedreven.”

Commentaar
Çré Rädhä zei, “O Yadunandana, schik de haarlokken, die
over Mijn charmante, onbedorven en volmaakte gezicht vallen, dat de luister van een lotus verslaat. Mijn verfomfaaide
vlechten kunnen anderen aanleiding tot spottend commentaar
geven. Of men zou Mijn krullen kunnen aanzien voor een
menigte hommels, die altijd boven een lotusbloem hangen. O
Kåñëa, Jij bent zowaar de krullende zwarte lokken, die over
de lotus van Mijn gezicht spelen!”
De overeenkomst tussen Rädhä’s vlechten en een formatie
hommels steunt de vergelijking van Haar gezicht met een lotusbloem. Dit is een voorbeeld van utprekñä-alaìkära.
VERS 21
mågamada-rasa-valitaà lalitaà kuru tilakam alika-rajané-kare
vihita-kalaìka-kalaà kamalänana viçramita-çrama-çékare
nijagäda sä yadunandane... (5)
“O lotusgezicht, de transpiratie van de vermoeidheid van
amour op de halve maan van Mijn voorhoofd is nu opgedroogd. Teken daar een boeiende tilaka van muskus en laat
hem op het teken van het hert op de maan lijken.”
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Commentaar
Çré Rädhä zei tegen Çré Kåñëa, “O lotusgezicht, O vreugde van
Mijn hart, het zweet van het liefdeswerk op Mijn brede voorhoofd als de maan is opgedroogd. Schilder daar met vloeibare
muskus een mooie tilaka en maak Mijn gezicht zo mooi als de
jonge maan met het teken van een hert.
Evenals met de voorgaande verzen, openbaart ook dit vers
een specifieke stimulant (uddépana-vibhäva) van de permanent extatische emotie. Rädhä’s innerlijke gevoel zegt, “O
Kåñëa, Jij bent het centrale punt van Mijn goede geluk – Jij
bent de tilaka op Mijn voorhoofd!’
VERS 22
mama rucire cikure kuru mänada mänasaja-dhvaja-cämare
rati-galite lalite kusumäni çikhaëòi-çikhaëòaka-òämare
nijagäda sä yadunandane... (6)
“O Mänada, respectvol persoon, Mijn haar is in Ons amoureuze spel door de war gegaan. Weef bloemen in Mijn vlechten, die lijken op de kwast aan de vlag van Kämadeva en die
boeiender zijn dan pauwenstaarten.”

Commentaar
Çré Rädhä richt Zich tot Kåñëa als Mänada, iemand die de eer
(mäna) geeft aan Zijn geliefden, of iemand die de tegendraadse houding van verongelijkte geliefden breekt. “O Kåñëa,
Jouw luister verduistert de lichtgevende staartveren van een
pauw. Mijn zwarte haar, dat zo mooi en aantrekkelijk is als de
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kwast aan de vlag van Kämadeva, is in de drukte van het vrijen losgeraakt. Wil Je Mijn vlecht met bloemen opmaken?
Word inderdaad Mijn vlecht vol bloemen en verspreid Jouw
geur.”
VERS 23
sarasa-ghane jaghane mama çambara-däraëa-väraëa-kandare
maëi-raçanä-vasanäbharaëäni çubhäçaya väsaya sundare
nijagäda sä yadunandane... (7)

“O zuiver hart, wil Je Mijn prachtige brede lendenen – de
grot van die waanzinnig gepassioneerde olifant Kämadeva –
in orde brengen met een juwelen gordel, fijne stof en ornamenten.”

Commentaar
Çré Rädhä zegt, “O virtuoos persoon! Heerlijkheid van Mijn
hart! O liefde van Mijn leven! Jouw lotushanden zijn de
woonplaats van al het goede geluk. Jouw hart, dat vol van rasa
is, is de bron van alle voorspoed. Wees zo goed Mijn glooiende heupen met een band bezet met stenen, zijde en ornamenten aan te kleden. Mijn heerlijke lendenen – zacht, omvangrijk en rijk aan rasa – zijn even aanlokkelijk als de donkere,
grotachtige woonplaats van de waanzinnig gepassioneerde
olifant Kämadeva, die de demoon Çambara ombracht. Kleed
ze aan met kledingstukken en ornamenten. Eigenlijk ben Jij
de decoratie van Mijn lendenen.”
In dit lied is de held anuküla-näyaka (de toegeeflijke minnaar toegewijd aan één heldin); de heldin is pragalbhä-näyikä
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(rijp, uitgekookt, intrigerend en arrogant) en de rasa is sambhoga-çåëgära.
VERS 24
çré-jayadeva-vacasi jayade hådayaà sadayaà kuru maëòane
hari-caraëa-smaraëämåta-kåta-kalikaluña-bhava-jvara-khaëòane
nijagäda sä yadunandane... (8)

Tooi jezelf met de woorden van Çré Jayadeva, die gunstige
voorspoed schenken en het hart in verrukking brengen; zodoende wordt jullie geest teder. De nectar van de herinnering
aan de lotusvoeten van Çré Hari is het wondermiddel tegen
alle soorten koorts van Kali.

Commentaar
Dit lied openbaart het progressieve pad van de prema van
Rädhä, dat naar zijn hoogste expressie leidt: Haar hunkering
om te smelten en Zich helemaal met Kåñëa te vermengen. Ze
hunkert naar de aanraking van Zijn handen om Haar kåñëamaya, helemaal één met Hem, te maken door hetzelfde hart
te delen en waarbij Hij al Haar prachtige kleding en decoraties wordt. In dit lied gaat het hoge niveau prema, dat Rädhä
proeft, over in vloeibare rasa en komt als regen naar beneden
stromen. Rädhä zegt, “O Yadu-nandana, maak Jouw hart
zacht. Laat het Mijn ornament worden en ravot met Me.”
In een ander perspectief wordt het onderwerp van dit lied,
çåëgära-rasa, door Çré Jayadeva in uiterst welsprekende taal
beschreven, die nog smaakvoller is geworden door de inspiratie van de echtgenote van Jayadeva. “Wees zo goed om mij te
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begunstigen, zoals Jij Rädhä zo zegenrijk hebt gedecoreerd,
door mijn woorden als Jouw ornamenten te aanvaarden.”
Daarom kan ieder vers worden geïnterpreteerd als een specifieke referentie aan ofwel Rädhä’s ornamenten of Jayadeva’s
woorden.
Deze lyrische compositie stroomt met de nectar van de herinnering aan de lotusvoeten van Çré Hari. Dergelijke nectar
kalmeert de hevige koorts van onzedelijkheid in het tijdperk
van Kali en vernietigt alle zonden. De herinnering aan de nectarregen van de welsprekende poëzie van Çré Jayadeva
schenkt iedereen gunstige voorspoed.
VERS 25
racaya kucayoù patraà citraà kuruñva kapolayor
ghaöaya jaghane käïcém aïca srajä kabaré-bharam
kalaya valaya-çreëéà päëau pade kuru nüpuräv
iti nigaditaù prétaù pétämbaro ’pi tathäkarot
“Schilder bladeren op Mijn borst en zet tekeningen op Mijn
wangen. Leg een juwelen ketting om Mijn heupen. Weef Mijn
vlecht in met bloemen. Bekleed Mijn polsen met armbanden
en Mijn voeten met enkelbellen.” Pitämbara deed met liefde
alles, dat Rädhä Hem gebood te doen.

Commentaar
Çré Jayadeva vat dit lied in het kort samen en voegt eraan toe,
dat Pitämbara-dhäré Kåñëa, die gele kleding draagt, Zich met
liefde neerlegde bij de commando’s van Rädhä, precies zoals
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Ze het wenste. De indicatie hiervoor is het woord api (zowaar). Ze drong beleefd aan, “O Yadunandana, O Jij bent zo
dierbaar als Mijn eigen leven, schilder een bosrank met bladeren op Mijn borsten. Teken makara en andere afbeeldingen
op Mijn wangen. Bind een ketting om Mijn heupen. De slinger is uit Mijn haar gevallen. Weef een andere slinger van
aantrekkelijke bloemen in Mijn vlecht. Schuif armbanden om
Mijn polsen en leg juwelen enkelbellen om Mijn enkels.” Kåñëa maakte al deze decoraties met plezier in orde. Hoezo?
Door persoonlijk alle ornamenten van Rädhä te worden.
Dit vers vertoont hariëé-chanda en saìkhya-alaìkära. De
heldin is svädhéna-bhartåkä-näyikä, die Haar minnaar onder
de duim heeft, en de held is anuküla-näyaka, de toegeeflijke
minnaar. De rasa is het saàyoga aspect van çåëgära-rasa.
VERS 26
yad-gändharva-kaläsu kauçalam anudhyänaà ca yad-vaiñëavaà
yac chåìgära-viveka-tattvam api yat kävyeñu léläyitam
tat sarvaà jayadeva-paëòita-kaveù kåñëaika-tänätmanaù
sänandäù pariçodhayantu sudhiyaù çré-géta-govindataù

Geleerde toegewijden, die bekend zijn met de muzikale genius van de Gändharva’s, met alle Vaiñëava meditaties op Çré
Kåñëa, met de kennis van de ware aard van çåëgära-rasa en
met het tijdverdrijf beschreven in de Kävya’s, zullen erkennen, dat de meesterdichter Jayadeva al deze elementen in dit
epische gedicht uiterst deskundig met elkaar heeft vervlochten. Mogen deze toegewijden diep in zijn Géta-govinda bin-
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nengaan en het op zegenrijk wijze rondzingen voor het welzijn van anderen.

Commentaar
Onder voorwendsel te bidden aan geleerde toegewijden formuleert Çré Jayadeva zijn eigen glorie. “O heilige geleerden,
mijn Géta-govinda is het totaal van de rijkdom van de dichter
Jayadeva. Mogen jullie zijn diepgang realiseren. Toets het om
te zien hoeveel rasa zich erin bevindt en deel het dan met anderen.”
De authenticiteit van deze compositie wordt onderbouwd
door referenties naar die andere geschriften. Gändharvavidyä verwijst naar de literatuur over muziekkunst (saìgétaçästra). De dichter heeft alle muzikale deskundigheid, die
wordt beschreven in Gändharva-vidyä, in zijn gedicht gevangen. Vaiñëava meditatie op Bhagavän levert uiteindelijk rasa
op en Géta-govinda is hiervan het bewijs. Iedere beraadslaging
over çåëgära-rasa, die voorheen zowel in ontmoeting als
scheiding is gemaakt, is hier op een superieure wijze gepresenteerd geworden. En ieder spel, dat is uiteengezet in de
meest eerbiedwaardige kävyas, de vooraanstaande poëzie
over de erotische liefde, worden hier nog briljanter gemanifesteerd. Het hart en de intelligentie van Çré Jayadeva zijn uitsluitend in Kåñëa verzonken. De intentie van zijn compositie
is een geleider te zijn voor de eenpuntige meditatie op zijn
Godheid. Als toegewijden een glimp willen opvangen van de
grote verbijstering voortkomend uit de beste artistieke en
fijnzinnig onderscheidende geschriften, meditatie en beschrij-
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vingen van spel en vermaak, kunnen ze dat doen door middel
van dit epische gedicht, Çré Géta-govinda.
VERS 27
sädhvé mädhvéka cintä na bhavati bhavataù çarkare karkaçäsi
dräkñe drakñyanti ke tväm amåta måtam asi kñéra néraà rasas te
mäkanda kranda käntädhara dharaëi-talaà gaccha yacchanti yävad
bhävaà çåìgära-särasvatam iha jayadevasya viñvag-vacäàsi

O sterke wijn, denk niet, dat je zo dronken maakt. O suiker,
je bent hard. O druiven, wie kijkt naar jullie om? O nectar
(amåta), je bent zowaar levenloos (måta). O melk, je smaakt
naar water. O rijpe mango, ga nu heen en ween. O lippen van
de minnares, nu kun je naar de hel lopen. Geen van jullie
hebben enige waarde, zolang de welsprekende, essentiële beschrijving van de erotische liefde van Çré Jayadeva in deze
wereld manifest is.

Commentaar
In dit vers beschrijft Çré Jyadeva de zoete kunstzinnigheid van
zijn Géta-govinda, die een bijdrage vormt van de gloriën van
de meest briljante çåëgära-rasa in zijn meest verfijnde vorm.
Zijn ongeëvenaarde zoetheid maakt alle andere substanties in
de wereld smakeloos; voor geleerde toegewijden bestaat er
niets, dat zoeter is. De ingenieuze compositie van Çré Jayadeva, de hoogste expressie van de essentie van alle romantische
sentimenten (çåëgära-rasa), is de personificatie van gunstige
voorspoed zelf.
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Rädhä en Kåñëa’s heilzame avonturen zijn de exclusieve belichaming van goed geluk. Voor de rasika toegewijden is de
verbazingwekkend verrukkelijke smaak van de rasa van Çré
Géta-govinda nergens anders beschikbaar. Als men alle zoetheid van de hele wereld op één plek zou verzamelen, zou deze
smakeloos zijn in vergelijking met dit lyrische gedicht. De
auteur zegt, “Hé wijn, hoe denk je nu over jezelf? Jouw zoetheid is zinloos – welk vermogen heb je om de rechtgeaarde
toegewijden te vergiftigen? Hé suiker, wat is er met jouw
zoetheid gebeurd? Wat ben je bitter. Je hebt alle smaak verloren, dus wie maakt zich nog druk om jou? Hé druiven, pas op!
Waarom zou een kenner van rasa zelfs maar in jullie richting
kijken? Hé nectar, je hebt niet langer enige reden om trots te
zijn. Je bent sterfelijk. Hé melk, wees niet trots en denk, ‘Ik
ben rasa,’ want jouw rasa is gewoon water. Hé rijpe mango, je
moet huilen. De rasika toegewijden slaan geen acht op jouw
veroudering en uitdroging. Hé lippen van gepassioneerde
meisjes! Voor jullie is ook geen plaats. Ga naar Pätalä, de
residentie der duivels. Niemand van jullie kan voor enige
zoetheid zorgen voor degenen, die deskundig zijn in het proeven van de rasa van deze poëzie.”
Deze literaire compositie is door en door heilzaam van begin tot eind. Het is het ingrediënt van de oorzaak van het
woord çubha (gunstige voorspoed). Het huidige vers toont
sragdharä-chanda, äramayé-våtti, vaidarbhé-réti, tiraskåtopadäalaìkära en de näöya-alaìkära genaamd guëa-kértana.
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VERS 28
itthaà keli-tatér vihåtya yamunä-küle samaà rädhayä
tad-romävali-mauktikävali-yuge veëé-bhramaà bibhrati
tatrählädi-kuca-prayäga-phalayor lipsävator hastayär
vyäpäräù puruñottamasya dadatu sphétäà mudä sampadam
Op deze manier genoot Kåñëa van vele liefdesspellen met
Rädhä aan de oevers van de Yamunä. Hij zag het samenkomen van de rij haren boven Haar navel met Haar parelsnoer
aan voor de samenloop in Prayäga. En Haar verrukkelijke
borsten, de vruchten geofferd door die Prayäga, zijn het gekoesterde doel van die allerbeste der mannen, Puruñottama.
Mogen de aangelegenheden van Zijn twee lotushanden de
rijkdom van geluk schenken aan de sprekers en toehoorders
van dit gedicht.

Commentaar
Çré Jayadeva zegt, “Mogen de activiteiten van de handen van
Puruñottama Çré Kåñëa immens geluk schenken aan degenen,
die deze poëtische compositie reciteren en horen.” De specialiteit van Zijn handen bestaat uit het feit, dat ze onafgebroken
plezier vinden in de Veëé-saìgama, of de samenloop bij Prayäga, die de vrucht van Haar borsten toekent. Naar Zijn eigen
verlangens voert Kåñëa vele spellen uit met de dominante
heldin, Rädhä, aan de oevers van de Yamunä. Het samenkomen van de rij haartjes (romävalé) boven Rädhä’s navel met
Haar parelsnoer doet denken aan de speelse samenloop van
de Ganges en Yamunä rivieren. Haar romävalé, zo donker als
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Kåñëa, is met de Yamunä vergeleken en Haar heldere parels
met de Ganges. Hun ontmoetingsplaats moet zeker Prayäga
zijn. Çré Rädhä is Zelf Prayäga en de vruchten van het bad in
deze Prayäga zijn Haar borsten. “Mogen alle activiteiten, die
de handen van Çré Kåñëa uitvoeren, die worden aangedreven
door het verlangen om de verrukkelijke vruchten van deze
Prayäga te krijgen, altijd toenemende zegen overdragen aan
een ieder, die dit gedicht reciteert en hoort.”
Deze subsectie is getiteld Supréta-pétämbara-tälaçreëé, “De
Volmaakt Tevreden Pétämbara Decoreert Rädhikä met een
Guirlande van Ritmische Melodieën.” Hier is gebruikt säìgarüpaka-alaìkära, çardüla-vikréòita-chanda, päïcälé-réti en géti
en bhäraté-våtti. De heldin is svädhéna-bhärtåkä-näyikä en de
held is uttamä-näyaka met eigenschappen van de dhérodätta
(ernstig, vriendelijk, genadevol, vastbesloten, nederig, hooggekwalificeerd, ridderlijk en fysiek aantrekkelijk).
VERS 29
paryaìké-kåta-näga-näyaka-phaëä-çreëé-maëénäà gaëe
saìkränta-pratibimba-saìkalanayä bibhrad vibhu-prakriyäm
pädämbhoruha-dhäri-väridhi-sutäm akñëäà didåkñuù çataiù
käya-vyüham iväcarann upacitébhüto hariù pätu vaù

Hij, wiens bed Çeña-räja is, het opperhoofd van alle slangen,
breidde Zijn schittering onbeperkt uit door Zich te reflecteren in de juwelen op de ontelbaar vele kappen van de slang en
op die manier een menigte gedaanten aan te nemen met duizenden ogen, die ernaar verlangden om naar Godin Lakñmé te
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staren, wanneer Ze Zijn lotusvoeten masseert. Mag die Çré
Hari jullie allemaal beschermen.

Commentaar
Als Çré Näräyaëa op Zijn slangenbed Çeña-räja ligt, neemt Hij
een veelvoud aan gedaanten aan door Zich te spiegelen in de
vele juwelen op de kappen van de slang. Zo nam Hij duizenden ogen aan, die naar Mahä-Lakñmé wilden staren. Op dezelfde manier hunkert Çré Kåñëa naar duizenden ogen om
naar Zijn Rädhäräëé te kijken.
VERS 30
tväm apräpya mayi svayaàvara-paräà kñéroda-térodare
çaìke sundari kälaküöam apivat müòho måòäné-patiù
itthaà pürva-kathäbhir anya-manaso vikñipya vakño ’ïcalaà
rädhäyäù stana-korakopari-milan-netro hariù pätu vaù
“O schoonheid! Toen de Heer van Pärvaté (Çiva) jou aan de
kust van de Melkoceaan niet kon bereiken en onthutst was
door jouw adembenemende schoonheid, slikte hij het dodelijke kälaküöa vergif in. Toen heb je mij uitgekozen als jouw
metgezel.”7 Kåñëa herinnerde Zich deze voorgaande conversatie en vulde Zijn ogen herhaaldelijk met het zicht op de
gekoesterde mahäpadma juwelen van Çré Rädhä’s borsten.
Mag die Çré Hari jullie allemaal beschermen.

7

Dit is een verwijzing naar Çrémad-Bhägavatam 8.8.8-24.
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Commentaar
Çré Kåñëa wilde heel graag Rädhä’s darśana hebben om het
wonder van Haar schoonheid te zien. Welke Kåñëa? Hij die
de bedekking over Rädhä’s borsten wegneemt en naar Haar
boezem kijkt. Waarop lijkt die Rädhäräëé? Haar schoonheid
is gevat in de Melkoceaan. “Çivajé zocht naar Lakñmé in de
Melkoceaan, maar omdat hij haar niet kon vinden, dronk hij
het kälaküöa vergif. Çivajé kreeg Jou niet, O schoonheid. En
als Ik Jou niet krijg, doe Ik hetzelfde – Ik neem vergif in en
sterf.” Mag die Kåñëa jullie beschermen.
VERS 32
çré-bhojadeva-prabhavasya rämädevé-suta çré-jayadevakasya
paräçarädi-priya-bandhu-kaëöhe
çré-géta-govinda-kavitvam astu
Mag de melodieuze poëzie van Çré Géta-govinda van Çré Jayadeva, de zoon van Çré Bhoja-deva en Rämä-devé, de stem
decoreren van Paräçara en andere dierbare vrienden.

Commentaar
Deze Géta-govinda van Çré Jayadeva, de zoon van Çré Bhojadeva en Rämä-devé, is gecomponeerd om de stem te decoreren van de vertrouwelijke toegewijden van Bhagavän, zoals
Paräçara. “Hun recitatie van dit gedicht moet oneindig door
het luchtruim weerklinken. Mag dit ongekende beeld van het
spel eeuwig in het hart van de toegewijden verfraaid blijven
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worden. Mag Çré Géta-govinda hun geliefde worden, zowaar
hun meest geliefde alles omvattende levensadem, om de herinnering aan Çré Kåñëa, de belichaming van rasa, te wekken.”

ALDUS EINDIGT HET BÄLABODHINÉ-PRAKÄÇA COMMENTAAR
OP HET T WAALFDE BEDRIJF VAN ÇRÉ GÉTA-GOVINDA GETITELD

SUPRITA-PÉTÄMBARA, “PÉTÄMBARA VOLMAAKT TEVREDEN.”
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op zijn wereldreis.
Indien u meer wilt weten over boeken, lezingen, audio-opamen,
video's, lessen en de International Pure Bhakti Yoga Society
(IPBYS) van Çré Çrémad Bhaktivedana Näräyaëa Mahäräja kunt
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

