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AN HET BEGIN VAN DE JAREN ’90 BEZOCHTEN

een kleine groep sannyäsés en andere toegewijden
Çréla Bhaktividänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja
voor leiding en instructie. Çréla Mahäräja, die zich soms in zijn
kwartier in Våndävana en soms in Mathurä bevond, beantwoordde hun vragen en zette hen de diepe, innerlijke betekenissen van Çrémad-Bhägavatam uiteen aan de hand van de
werken van onze Gauòéya Vaiñëava äcäryas (geestelijk leermeesters). Een van de belangrijkste onderwerpen van discussie was Gopé-géta, het lied van de gopés in afgescheidenheid
van Kåñëa, dat de gopés in grote droevenis zongen, nadat Kåñëa de arena van de räsa-dans had verlaten.
Vijfduizend jaar geleden openbaarde Çréla Çukadeva Gosvämé op genadevolle wijze het goddelijke lied van de gopés
tijdens zijn recitatie van Çrémad-Bhägavatam aan de heilige
Koning Parékñit, toen ze vergezeld door talloze wijzen en zelfgerealiseerde zielen aan de oever van de Gaìgä zaten. Die
verzen van Gopé-géta hebben zich later gemanifesteerd als
Canto Tien, Hoofdstuk Eenendertig van Çrémad-Bhägavatam.
Gopé-géta is een zeer verheven, sacraal en vertrouwelijk onderwerp, dat ver boven het bevattingsvermogen van geconditioneerde zielen uitgaat. Met groot mededogen hebben daari
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om bepaalde ontvangers van de zegen van de gopés commentaren op deze verzen geschreven. Çréla Näräyaëa Gosvämé
Mahäräja legt uit, “Çré Caitanya Mahäprabhu eerbiedigde het
commentaar van Çréla Çrédhara Svämé. Çréla Sanätana Gosvämé heeft dit commentaar als basis gebruikt om Mahäprabhu’s
prachtige gevoel van bhakti in zijn eigen commentaar op Canto Tien vast te leggen. Çréla Jéva Gosvämé heeft op die uiteenzetting verder licht geworpen met zijn commentaar, Vaiñëavatoñaëé. Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft toen beide
commentaren als restanten aanvaard en heeft hun ambrozijnen essentie eruit gedistilleerd en zijn eigen commentaar gecomponeerd.”
Deze commentaren van de äcäryas zijn omzichtig doorgegeven en onderwezen door zelfgerealiseerde spiritueel leermeesters in de disciplinaire opvolging, die allemaal verzonken
waren in de sublieme waarheden erin. Toen bracht Çréla
Bhaktivedänta Svämé Mahäräja, die in de wereld bekend staat
als Çréla Prabhupäda, de antieke vedische cultuur voorzichtig
naar het Westen. Dit deed hij met het doel om een wereldwijd
platform te creëren, waarop verontruste mensen van dit IJzeren Tijdperk van ruzie en schijnheiligheid toegang konden
vinden tot deze verborgen waarheden. In zijn samenvattende
studie van Canto Tien van Çrémad-Bhägavatam, genaamd
Kåñëa, the Supreme Personality of Godhead, introduceerde hij
de verzen en commentaren van het lied van de gopés in het
Engels en heeft tevens meer dan zestig werken uit de vedische
literatuur vertaald. Dit heeft hij gedaan om zijn wereldwijde
gehoor geleidelijk begrip bij te brengen.
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Om dit goddelijke onderwerp nader te belichten heeft
daarna Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja uitgebreide uiteenzettingen gegeven van de bijdragen van de
äcäryas in zijn reeks Engelse lezingen aan het begin van de
negentiger jaren van de vorige eeuw. Hoewel Çréla Näräyaëa
Gosvämé Mahäräja over dit onderwerp voorheen in Hindi had
gesproken, waren deze lezingen uniek, omdat het de eerste en
enige gelegenheid is geweest, waarop hij hierover tegen zijn
oudere studenten in Våndävana en Mathurä zo uitgebreid in
het Engels heeft gesproken. Hij zei in zijn lezing over Vers
Twee, “Sommige onderdelen van deze uitleg zijn afkomstig
uit het commentaar van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura.
Er zijn ook punten, die hij niet heeft uitgelegd, en in die gevallen heb ik de uitleg uit het commentaar van Çréla Jéva Gosvämé genomen en heb ik ook uit mijn hart geput.”
De Engelstalige toehoorders van Çréla Näräyaëa Mahäräja
waren leerlingen van Çréla Bhaktividänta Svämé Mahäräja, die
hij iets heeft verteld over zijn eigen dienstverlening aan hun
Gurudeva. “Ik voel, dat ik hem een dienst verleen”, zei hij
tegen hen. “Ik voel dit in mijn hart. Daarom geef ik niets om
mijn eigen tijd. Ik beschouw dit als mijn bhajana-sädhana,
waarmee ik jullie allemaal kan helpen. Ik bid, dat hij me zijn
genade schenkt en dat hij mijn Gurudeva vraagt om ook zijn
genade te schenken – want ze waren boezemvrienden.”
Toen enkele toegewijden uit zijn gehoor het idee opperde
om van zijn prachtige lezingen een boek samen te stellen,
stemde hij ermee in en voegde eraan toe, dat het boek vooral
waardevol zou zijn voor gekwalificeerde personen, ofschoon
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het beschikbaar zou komen aan alle mensen en dat iedereen
er zijn voordeel mee zou kunnen doen.
Jaren later, in 2005, toen de redacteuren het manuscript van
zijn lezingen aan het voorbereiden waren, begon Çréla Mahäräja met zijn formele Hindi bhävänuväda vertaling 1 van de
Sanskriete commentaren van Çréla Çrédhara Svämé, Çréla Jéva
Gosvämé en Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura op Räsapaïcädhyäyé. Deze vijf hoofdstukken, die de räsa-dans van Çré
Kåñëa en ander gerelateerd spel en vermaak met Zijn gopé
geliefden beschrijven, worden beschouwd als païca-präëa, de
vijf stromen levensadem van Çrémad-Bhägavatam. De redacteuren hadden het geluk, dat ze de Engelse vertaling van de
voorpublicatie van het manuscript van de commentaren op
Gopé-géta van Çréla Mahäräja konden lezen, dat één van die
vijf hoofdstukken betreft, hetgeen zeer behulpzaam is geweest
bij de voorbereiding van deze presentatie van zijn lezingen.
Het commentaar van Çréla Çrédhara Svämé is getiteld, Bhävärtha-dépika, hetgeen betekent “Verhelderingen van de innerlijke betekenissen van de stemmingen”. Çréla Jéva Gosvami
is de auteur van het commentaar, Vaiñëava-toñaëé, hetgeen
betekent “Het brengen van voldoening aan de Vaiñëava’s” en
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft ons Särärthadarçiné gegeven, dat betekent “Het onthullen van de essentiële betekenissen”. De redacteuren vroegen Çréla Näräyaëa
1

iv

De vertaling van Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja is geen letterlijke
vertaling. Het is een bhävänuväda, een uitleg van de gevoelens van Çréla
Çukadeva Gosvämé en de äcäryas. Het is een uiteenzetting van de diepe
betekenis verborgen in de commentaren van Çréla Çrédhara Svämé, Çréla
Jéva Gosvämé en Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura.
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Gosvämé Mahäräja, of hij zo goed wilde zijn om een naam te
geven aan de geschreven vorm van zijn eigen lezingens, zijn
gesproken commentaar, en hij noemde het Bhäva-prakäçika
Våtti, hetgeen betekent “Het commentaar dat het gevoel verheldert”.
Çréla Mahäräja heeft veel Sanskriete uitdrukkingen in zijn
commentaar gebruikt, die doorgaans in het Engels worden
uitgelegd, hetzij in de tekst, hetzij in een voetnoot. Wanneer
de lezer de uitleg ontoereikend acht, wordt hij uitgenodigd
zich tot het Glossarium te wenden. Daar, waar een voetnoot
een bepaalde referentie niet insluit, is deze doorgaans afkomstig uit een van de verklarende woordenlijsten in andere boeken van Çréla Mahäräja. In navolging van de traditie van onze
spirituele voorgangers gebruiken we standaard diacritische
tekens om de uitspraak van Sanskriete woorden aan te geven.
Spreek ä uit als achter, é als Iers, ü als oe in oer, å als ri in richting, à en ì als ng in rang, ç en ñ als sj in sjaal en c als tsj in
Tsjechië.
We verzoeken de lezer op nederige wijze om fouten en vergissingen te vergeven, die mogelijkerwijs in de samenstelling
van de presentatie van Çréla Bhaktividänta Näräyaëa Gosvämé
Mahäräja zijn binnengeslopen.

v

B

IJ HET ZIEN VAN KÅÑËA, DIE MET ALLE ANdere gopés danste en op hetzelfde moment met

Haar danste, verliet Rädhikä de räsa-dans in een
gedeprimeerde stemming.
Gopé-géta is een onderdeel van räsa-païca-adhyäyé, de vijf
hoofdstukken van Çrémad-Bhägavatam, die handelen over
rasa-lélä.
Het lichaam heeft vijf luchtstromen (païca-präëa) in het
hart en één van deze vijf stromen is zeer vitaal. De twaalf canto’s van Çrémad-Bhägavatam worden vergeleken met twaalf
lichaamsdelen. Het tiende canto is het hart van dat lichaam. In
dat hart zijn de vijf hoofdstukken, die räsa-païca-adhyäyé
omvatten, de vijf stromen levensadem en van deze vijf stromen levensadem is Gopé-géta de meest vooraanstaande.
We vangen onze discussie over Gopé-géta aan met het herinneren van de hoofdstukken in Çrémad-Bhägavatam, die de
verering beschrijven van godin Kätyäyané-devé door de gopés,
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waarin ze de godin verzoeken om Kåñëa als hun echtgenoot te
krijgen. Het eerste vers van dit hoofdstuk luidt,
hemante prathame mäsi
nanda-vraja-kamärikäù
cerur haviñyaà bhuïjänäù
kätyäyany-arcana-vratam
Çrémad-Bhägavatam (10.22.1)

Tijdens de eerste maand van het winterseizoen legden de ongehuwde meisjes van Gokula de gelofte af om godin Katyäyané
te vereren. Gedurende de hele maand gebruikten ze alleen
khichré zonder kruiden.

De gopés, die de gelofte aflegden om Kätyäyané te vereren,
waren jong en ongehuwd. Wat was dan op dat moment Kåñëa’s leeftijd? Kåñëa had Gokula op de leeftijd van drieëneenhalf jaar verlaten. Volgens Çréla Vyäsadeva en Çréla Çukadeva
Gosvämé was Hij zeven jaar, toen Hij de berg, Giriräja Govardhana op de pink van Zijn linker hand optilde. Nadat Hij
Gériräja had opgetild, kwamen alle ouderen en hun priesters
bij elkaar en zeiden tegen Nanda Bäbä, “Je moet Kåñëa niet
als Jouw zoon behandelen. Hij is jouw zoon eigenlijk niet. Hij
kan een halfgod zijn, of misschien is Hij wel God, of zoiets als
God. We hebben gehoord, dat Näräyaëa Zelf in de gedaante
van Kåñëa is gekomen en misschien is dat waar. Dus je moet
Hem niet als een gewone jongen behandelen. Je moet niet
Zijn handen vastbinden of Hem achterna zitten en straffen.
Hij is nog maar zeven jaar oud en toch heeft Hij een berg als
Govardhana opgetild. Hoe kan dat? Dit is zowaar een mysterie.”
viii
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“Oh,” Nanda Bäbä lachte. “Ik heb gehoord, dat gopas pas
rijp en intelligent worden op de leeftijd van tachtig. Vóór die
tijd kunnen ze niets op de juiste manier inschatten, want hun
verstand is niet stabiel. Kåñëa is echt een gewone jongen.
“God heeft veel meer goede kwaliteiten dan zelfs de geperfectioneerde heiligen. Zulke heiligen worden niet kwaad en ze
worden niet verstoord door honger, dorst, of ander materieel
verdriet. Ze stelen niet en ze liegen niet.
“Kåñëa daarentegen vertelt leugens. Hij huilt en wordt
kwaad. Hij neemt mensen in de maling en Hij is op zoveel
andere manieren ondeugend. Soms zeurt Hij om boter en
kandijsuiker. Als Hij zijn zin niet krijgt, wordt Hij furieus en
smijt Hij alle spullen in ons huis op de grond en gooit ze dan
alle kanten uit.
“Dit is het bewijs, dat Hij niet God is. In ieder geval, ook al
staan jullie erop, dat Hij God is, Hij is toch mijn zoon, dus ik
roep Hem op het matje en straf Hem en behandel Hem, zoals
een vader zijn kind moet behandelen.”
Nanda Bäbä bleef lachen bij het idee, dat Kåñëa God was;
toen kwam Yogamäyä eraan en onder haar invloed werd dit
idee onder de aanwezigen vergeten.
Dit incident had plaats tijdens de maand Kärtika, toen Çré
Kåñëa zeven jaar oud was en vlak na Kärtika gingen de gopés
Kätyäyané vereren.
Er waren twee groepen gopés, gehuwd en ongehuwd. Hoewel de ongehuwde gopés Kätyäyané vereerden, hielden de
gehuwde gopés, zoals Lalitä, Viçäkhä en Çrématé Rädhikä, ook
pürva-räga (de prille liefde van de gopés voor Kåñëa, voordat
ze Hem intiem hadden ontmoet). Hoewel ze Hem zo dikwijls
ix
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waren tegengekomen, werd deze pürva-räga uitgevoerd, omdat ze altijd opgewonden waren in hun anticipatie op de eerste intieme ontmoeting.
De ongehuwde gopés waren iets jonger dan de gehuwde gopés. Çrématé Rädhikä is dertieneneenhalf jaar oud en Kåñëa is
veertien. Lalitä is zevenentwintig dagen ouder dan Çrématé
Rädhikä en Viçäkhä werd op dezelfde dag als Rädhikä geboren. Rüpa Maïjaré en Rati Maïjaré zijn iets ouder dan twaalf
jaar, dus zij zijn ongeveer anderhalf jaar jonger dan Kåñëa. Dit
betekent, dat de gopés, die zich bezig hielden met de verering
van Kätyäyané-devé, toen Kåñëa zeven jaar oud was, ongeveer
zes jaar oud waren; maar ze koesterden reeds liefde en genegenheid voor Hem. Hun liefde voor Kåñëa bestond niet uit
käma, romantische verliefdheid, want käma is op die leeftijd
niet aanwezig. Ze hielden veel van Hem, maar zonder käma.
Kåñëa vertelde die gopés, die bezig waren met verering,
“Volgend jaar tijdens de herfst zal Ik aan jullie wensen voldoen.” Een jaar later, toen Kåñëa ongeveer acht jaar was,
speelde Hij op Zijn fluit om de gopés naar de räsa-dans te roepen.
Men zegt, dat Kåñëa tot de leeftijd van tien jaar in Våndävana is geweest en dat Hij in die periode zowel räsa-lélä als al
Zijn Våndävana spel heeft uitgevoerd. Met andere woorden,
Hij leek op een jongen van veertien, terwijl Hij nog maar tien
jaar oud was en de gopés leken ook ouder dan ze waren. Çréla
Viçvanätha Cakravarté Öhäkura zei met humor, die typisch is
voor de speelse natuur van een dienstmeisje van Çrématé Rädhikä, dat de reden, waarom ze zo snel opgroeiden, was, omdat
ze zoveel boter en kandijsuiker aten. De reden, waarom ze
x
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tieners leken te zijn, heeft in feite onder invloed van Yogamäyä plaats gehad.
In hun voorgaande levens waren sommige jonge, ongehuwde gopés gepersonificeerde vedische geschriften, genaamd
çrutis, geweest en daarom zijn ze bekend als çruti-cäré gopés.
Sommigen waren gepersonificeerde Upaniñaden geweest en
heten upaniñad-cäré gopés. 1 Sommigen waren de heiligen uit
het bos van Daëòakäraëya (daëòakäraëya-åñis) geweest,
sommigen waren prinsessen (räja-kumärés) uit Janaka-puré
geweest en anderen de dochters van halfgoden (deva-kanyä).
Van de gopés hadden sommigen associatie van de nityasiddha gopés en beschikten ook over pürva-räga. Deze gopés
konden zonder moeite de räsa-lélä binnengaan, of ze nu getrouwd waren of niet. [De ongetrouwde gopés waren reeds
verloofd en daardoor dachten zij ook met een overspelig gevoel aan Kåñëa als hun geliefde.] Anderzijds werden de getrouwde gopés, die wel over pürva-räga beschikten, maar niet
over de associatie van nitya-siddha gopés, tegengehouden. De
gopés, die worden beschreven in het bovenstaande vers uit
Çrémad-Bhägavatam (10.22.1), hadden de associatie van de
nitya-siddha gopés. Dit weten we, omdat ze Rädhikä, Lalitä,
Viçäkhä, Citra en andere dergelijke gopés aan het eind van de
maand uitnodigden om aan hun verering deel te nemen. Dit

1

De çruti-cäré gopés en upaniñad-cäré gopés voerden ook soberheden uit om
perfectie (siddha) te bereiken. Aangezien ze zich oorspronkelijk manifesteerden uit çabda-brahma, de transcendentale geluidsvibratie van de
vedische geschriften, zijn ze geen käya-vyüha, of rechtstreekse expansies
van Çrématé Rädhikä. Met andere woorden, ze manifesteerden zich oorspronkelijk niet uit Goloka.
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betekent, dat ze de associatie van die gopés hadden en daardoor zonder moeite de räsa-dans konden binnengaan.
Dit wordt bevestigd in Çrémad-Bhägavatam. De nityasiddha gopés en degenen, die hun associatie hadden, gingen
zonder problemen räsa-lélä binnen, terwijl de getrouwde gopés
met zonen of dochters door Yogamäyä werden tegengehouden. Zelfs al hadden ze pürva-räga, ze konden er niet naartoe
gaan. Het leek, alsof hun echtgenoten hen hadden tegengehouden, maar het was in feite Yogamäyä, die dat deed. Zij
was het verstand van hun echtgenoten, vaders, moeders en
andere verwanten binnengegaan en zorgde, dat ze de gopés
tegenhielden.
Als Yogamäyä had gewild, dat ze zich bij de räsa-lélä hadden aangesloten, had ze duplicaten van hun gedaanten gemaakt. Op die manier waren de echte gopés in staat geweest
hun huis onopgemerkt te verlaten en räsa-lélä binnen te gaan.
Maar ze kon deze gopés niet helpen, omdat ze sporen in hun
bewustzijn hadden, die niet gunstig waren voor de volkomen
ontwikkelde, overspelige liefde in relatie tot Kåñëa (parakéyabhäva). Ze hielden nog het idee vast, “Dit is mijn echtgenoot
en dit zijn mijn kinderen.” Hun genegenheid was niet uitsluitend op Kåñëa gericht, maar werd met vele anderen gedeeld.
We gaan nu beginnen aan het devotionele proces. Als onze
eeuwige, spirituele gedaante een gopés is, zullen we een toenemende smaak ontwikkelen om als een gopé te dienen. We
zullen geleidelijk in staat zijn om sädhana uit te voeren, zoals
Çréla Rüpa Gosvämé en Çréla Raghunätha däsa Gosvämé, en
op die manier zullen we een hunkering ontwikkelen om zoals
de gopés te zijn.
xii
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Welnu, in onze huidige situatie moeten we door het lezen
van boeken over dit onderwerp ons doel duidelijk definiëren.
Succes is zeker, als we bij het lezen en herinneren ernaar verlangen dat doel te bereiken, “Ik moet op zekere dag dat gevoel hebben. Ik accepteer geen ander doel.” We moeten geen
andere doelstelling aanvaarden ongeacht wie het aanbiedt.
We moeten denken, “Zelfs als Kåñëa Zelf komt en me een
alternatief doel wil geven, zal ik het niet accepteren.” Wie kan
zo vastbesloten zijn? Alleen degenen met de svarüpa (intrinsiek spirituele natuur) van een gopé kunnen op die manier
optreden.
Bijna alle metgezellen van Çré Caitanya Mahäprabhu hebben deze soort svarüpa, hoewel er enkele uitzonderingen zijn,
zoals Muräri Gupta, die Hanumän is in het spel van Çré Rämacandra, en Anupama, een andere eeuwige metgezel van Çré
Räma. Hanumän en andere verheven metgezellen, wier
svarüpa anders is dan die van de gopés, hebben geen smaak
voor dit onderwerp, zelfs niet, wanneer ze er iets over horen
zeggen.
Hetzelfde geldt voor Çréla Haridäsa Öhäkura, omdat hij
Brahmä was. Volgens de beschrijvingen van zijn karakter in
het spel van Çré Caitanya Mahäprabhu was zijn svarüpa niet
die van een gopé. Brahmä is de oorspronkelijke guru in onze
sampradäya. In het tiende canto, veertiende hoofdstuk van
Çrémad-Bhägavatam bad hij om het stof van de lotusvoeten
van de Vrajaväsé’s te krijgen, maar hij liet niet duidelijk weten, dat dit het stof moest zijn van de lotusvoeten van de gopés. Uddhava daarentegen bad specifiek om het stof van de
voeten van de gopés. We zien in Brahma-saàhitä, dat Brahmä
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verering uitvoerde door middel van de gopäla-mantra en de
käma-gäyatré, maar dat was alleen om kracht te krijgen voor
de schepping, niet om gopé-prema te ontwikkelen.

Een jaar nadat Kåñëa Zijn belofte aan de gopés had gedaan,
keek Hij op de nacht van de volle maan in het najaar naar de
maan en begon op Zijn fluit te spelen. Hij dacht, “Onze voorvader, de maan, heeft een andere geliefde dan zijn vrouw,
Rohiëé. Zijn geliefde is Pürva-diçä, de oostelijke horizon.”
De hooggeleerde Çréla Vyäsadeva, die wist hoe men alle literaire metaforen en ornamenten (alaìkära) moest toepassen,
beschreef deze scène op schitterende wijze alsvolgt.
Kåñëa zat te denken, “De handen van onze voorvader, de
maan, zitten vol kuàkum. Die handen, zijn manestralen, decoreren zonder problemen het gezicht van zijn geliefde Pürvadiçä en zij accepteert op verlegen wijze die rossige versiering.
Waarom zou Ik niet hetzelfde doen?”
Met andere woorden, de rossige stralen van de maan schenen door het hele bos heen en baadden de bomen en rivieren
en de rest in een rood licht.
In die ambrozijnen atmosfeer kwamen gedachten aan de
gopés in Kåñëa’s hoofd en Hij herinnerde Zich Zijn belofte om
aan hun diepste verlangens te voldoen. Hij peinsde, “Door de
rossige tint van zijn zachte manestralen te verspreiden en door
te gloeien met de uitstraling van pas aangebrachte vermiljoen
heeft Candra (de maan) Me aan Mijn belofte herinnerd en in
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Mijn hart de inspiratie gelegd om deze belofte na te komen.
Dit is voor Mij het perfecte moment om dat te doen.”
En toen speelde Hij op die vollemaans nacht in het najaar
een prachtige melodie op Zijn fluit en de gopés kwamen naar
Hem toerennen. Maar toen ze er waren, zei Hij hen naar Vraja terug te keren. “Een dame dient voor haar echtgenoot te
zorgen” zei Hij, “ongeacht zijn kwaliteiten. Haar man kan
arm zijn of worden geteisterd door ziekten, maar ze moet hem
onder alle omstandigheden dienen.”
Eerst hadden de gopés hierop geen antwoord, maar in hun
hoofd en hart vroegen ze zich af, “Meent Hij dit echt, of
maakt Hij een grapje met ons?” Ze observeerden Hem nauwkeurig, terwijl Hij op een slimme manier Zijn ware intentie
wist te verhullen. Het leek erop, dat Hij Zich onomwonden
had uitgedrukt, maar in werkelijkheid was dat niet het geval.
Toen zeiden de gopés, “Jij bent onze guru en als zodanig
geef Je ons zoveel instructies. We weten, dat iemand zelfs in
aanwezigheid van God zijn gurudeva eerst moet dienen, dus
laat ons eerst Jou, onze gurudeva, dienen, voordat we teruggaan om onze echtgenoot te dienen.”
In Çrémad Bhägavad-gétä zegt Kåñëa,
ye yathä mäà prapadyante
täàs tathaiva bhajämy aham
mama vartmänuvartante
manuñyäù pärtha sarvaçaù
Bhägavad-gétä (4.11)

Zoals ze zich allemaal aan Me overgeven, zo beloon Ik hen in
proportie. Iedereen volgt Mijn pad in alle opzichten, O zoon
van Påthä.
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Çré Kåñëa gaf de gopés instructies en liet hen ook weten, “Ik
ben God, dus jullie moeten Me gehoorzamen.”
De gopés antwoordden, “We zijn het ermee eens, dat we
Jou, indien Je God bent, zeker moeten gehoorzamen, maar
onze eerste plicht is onze gurudeva te dienen. Zodra we die
opdracht hebben uitgevoerd, zullen we Jouw instructies volgen en onze echtgenoot gaan dienen.
“Onze tweede overweging is alsvolgt. We weten, dat God
onze vader is, God is onze ware echtgenoot en God is alles;
dus als Jij God bent, dan ben Je zowel onze echtgenoot als
onze guru. Dus hoe dan ook, als Jij onze dienstverlening niet
aanvaardt, maak Jij Je schuldig aan het handelen tegen de
principes van religie. Jij geeft ons instructies over religieuze
principes, maar Jij moet ze Zelf praktiseren.”
Uiteindelijk nam de räsa een aanvang. Kåñëa danste met
Çrématé Rädhikä in het midden van de kring van gopés en tegelijkertijd danste Hij met iedere gopé in de kring afzonderlijk.
Het is niet waar, dat Hij Zich manifesteerde in evenveel gedaanten van Zichzelf als er gopés waren, want in Våndävana is
al Zijn spel en vermaak vrij van het gevoel van rijkdom en
vermogen (aiśvarya). Integendeel, Hij danste zo razendsnel,
zoals een aanstoker zich in een cirkel beweegt, dat het erop
leek, dat Hij constant en simultaan met iedere gopé afzonderlijk danste. Indien Hij Zich in vele manifestaties van Zichzelf
had uitgebreid, zou dit spel aiśvarya-lélä zijn geweest. In plaats
daarvan hield Hij Zich bezig met menselijk spel en vermaak
(nara-lélä).
Veel commentatoren hebben geschreven, dat Kåñëa Zijn
käya-vyüha, directe expansies van Zijn persoonlijke gedaante,
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manifesteerde, toen Hij in de räsa-lélä aan het dansen was,
maar Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura zegt, dat dit niet
het geval was. Hij wijst het idee af, dat expansies van Kåñëa’s
gedaante dit spel uitvoerden en stelt vast, dat het een lélä van
Vaikuëöha zou zijn geweest, indien Zijn expansies dit hadden
uitgevoerd. Hij legt uit, dat in feite alleen Kåñëa’s oorspronkelijke gedaante (svayaà-rüpa) dit transcendentale spel uitvoerde. We komen dus tot de slotsom, dat Kåñëa Zich als een
lichtflits van gopé naar gopé bewoog en met ieder van hen om
de beurt danste.
Çrématé Rädhikä zag, dat Kåñëa met Haar aan het dansen
was. En toen Ze Haar blik over de andere gopés liet gaan, zag
Ze, dat Kåñëa ook met ieder van hen afzonderlijk danste. Iedere gopé dacht, “Kåñëa danst alleen met mij.” Alleen Çrématé
Rädhikä kon Hem met iedere gopé afzonderlijk zien dansen.
Kåñëa’s uitvoering van de räsa-lélä was zeker wonderbaarlijk. Bovendien voerde Hij diverse verschillende activiteiten
met de gopés uit, zoals ze als groep met elkaar dansten. De
ene gopé vroeg Hij, of ze vermoeid was, bij een andere gopé
veegde Hij de druppels transpiratie van haar gezicht en bij
weer een andere gopé bond Hij de bellen aan haar enkels vast.
Met iedere gopé had Hij een andere interactie en zodoende
raakte iedere gopé bezeten van liefde voor Hem.
De waanzin van de gopés hier, die hen door hun eigen grote
geluk bedwelmde, wordt saubhägya-mada genoemd. In dit
verband schrijft Çrémad-Bhägavatam,
täsäà tat-saubhaga-madaà
vékñya mänaà ca keçavaù
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praçamäya prasädäya
tatraiväntaradhéyata
Çrémad-Bhägavatam (10.29.48)

Çré Keçava, die zag, dat de gopés veel te trots waren op hun grote geluk, wilde hen van deze trots verlossen en toonde hen nog
meer genade. Dus Hij verdween onmiddellijk.

Hier staat, dat de gopés als groep zowel saubhägya-mada als
mäna vertoonden. Als we echter de betekenis nader bekijken,
wordt duidelijk, dat mäna alleen door Çrématé Rädhikä werd
vertoond. Alleen Zij kon Kåñëa met de andere gopés zien dansen. De andere gopés zagen dit niet en werden daardoor vergiftigd door hun grote geluk, waarin ze waarnamen, dat Kåñëa
alleen met haar danste.
Wanneer een held (näyaka) door een heldin (näyikä) wordt
beheerst, denkt de heldin van zichzelf, dat ze de meest gelukkige minnares is. Dit geluk wordt saubhaga genoemd en het
evolueert, het brengt haar in saubhägya-mada. Over het algemeen betekent mada vergiftiging of bedwelming door drinken, maar saubhagya-mada betekent bedwelming door trots
met de gedachte, “In heel Vraja is niemand in dit grote geluk
aan mij gelijk.”
In deze staat werden de gopés zo apetrots, dat ze mäna zouden hebben ontwikkeld, indien ze geweten hadden, dat Kåñëa
ook met andere gopés aan het dansen was. In die boze en pessimistische bui zouden ze niet meer in staat zijn geweest om
met andere gopés aan räsa-lélä te blijven deelnemen. In plaats
daarvan was nu iedere gopé overtuigd, dat ze Kåñëa volkomen
onder controle had, dat Hij door haar werd geboeid en beheerst en dat Hij aan al haar eisen zou voldoen.
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Kåñëa had dit door en overdacht, “Ik heb besloten om met
de gopés te sporten en aan hun meest gekoesterde verlangens
te voldoen, maar Ik zie dat niet gebeuren, tenzij ze hun houding wijzigen. Op de een of andere manier moeten ze hun
trots loslaten.”
Toen zag Hij, dat Rädhikä niet langer in räsa-lélä aanwezig
was. Ze had in Haar mäna die plek abrupt verlaten en ging
ergens anders naartoe. Toen verdween Kåñëa ook plotseling
en alle gopés gingen naar Hem op zoek.
Sommige commentatoren zeggen, dat Kåñëa onzichtbaar
werd, maar Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura legt uit, dat
Hij dat niet deed. Integendeel, Hij ging naar een nabij gelegen
kuïja en verstopte Zich daar.

Er waren vier typen gopés in de räsa-lélä aan de oever van de
Yamunä aanwezig: svapakña – degenen in Rädhikä’s eigen
(sva) groep (pakña); vipakña – degenen in de rivaliserende
groep van Candrävalé; suhåd-pakña – degenen, die vriendschappelijk zijn met Rädhikä; en taöastha-pakña – degenen, die
zich neutraal jegens Haar groep opstellen. Eigenlijk kan svapakña wijzen op Rädhikä’s groep of Candrävalé’s groep. Voor
degenen in Rädhikä’s groep is Candrävalé vipakña en voor
degenen in Candrävalé’s groep is Rädhikä vipakña. Syämalä is
vriendschappelijk met Rädhikä, hetgeen betekent, dat ze neutraal is jegens Candrävalé. Bhadrä daarentegen is vriendschappelijk met Candrävalé en neutraal jegens Rädhä.
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In deze vier hoofdgroepen gopés waren honderden subgroepen aanwezig en die liepen allemaal naar Kåñëa te zoeken. De gopés in Rädhä’s groep konden hun yutheçvaré
(groepsleider), Çré Rädhä, niet zien, dus zij liepen zowel naar
Haar als naar Kåñëa te zoeken.
Hoofdstuk Dertig in Canto Tien van Çrémad-Bhägavatam
beshrijft de zoektocht van de gopés naar Kåñëa en hoe ze allemaal tadätmikä met Hem werden. Dit betekent, dat ze zo
verzonken raakten in herinneringen aan Zijn eigenschappen,
zoals de manier, waarop Hij loopt en hoe lief Hij spreekt, dat
ze gingen denken, dat zij Hemzelf waren.
De gopés gingen zich als verdwaasde personen gedragen en
vroegen de bomen, de struiken, rivieren, herten en pauwen, of
ze Kåñëa hadden gezien. Ze vroegen het aan de Tulasé-plant,
maar toen Tulasé geen antwoord gaf, dachten de gopés, “Oh,
Kåñëa heeft haar gewaarschuwd ons niet te vertellen, waar Hij
zit en omdat zij Zijn geliefde is, weigert ze een woord te zeggen.” Ze vroegen het aan de bomen, maar toen ze geen antwoord kregen, dachten de gopés, “Deze bomen zijn mannelijk
en zijn daarom Kåñëa’s vrienden. Hij heeft ze ongetwijfeld
gezegd ons niet te vertellen, waar Hij is. Daarom blijven ze
zwijgen.” Toen de gopés de struiken vol bloemen zagen, dachten ze, “Kåñëa heeft deze prachtige struiken met Zijn vingers
aangeraakt en nu zijn ze zo gelukkig, dat ze zich niet meer van
de externe wereld bewust zijn. Ze kunnen niet meer spreken,
want ze hebben zich helemaal uit hun externe zintuigen teruggetrokken.”
Eerst kwamen de gopés tot de conclusie, dat Kåñëa nergens
te vinden was en dat Hij niet meer bij hen zou terugkomen.
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Ze voelden zich echter enigszins getroost, toen ze tenslotte
Zijn voetspoor opmerkten. Ze volgden Zijn spoor over enige
afstand, totdat ze tot hun stomme verbazing een ander voetspoor aantroffen.
De vipakña gopés (de rivalen van Çrématé Rädhikä) probeerden te raden, wiens voetspoor dat was. Ze konden zien,
dat het tweede spoor van een of andere gopé was. Ze gisten,
dat deze gopé God moest hebben vereerd en dat ze als gevolg
daarvan Kåñëa zo dierbaar was geworden, dat Hij Haar met
Zich had meegenomen en de räsa-dans had verlaten. Hun
idee was niet, dat Haar grote geluk het gevolg was van Haar
verering van Kåñëa, maar van de verering van God. Aldus
spraken ze de volgende woorden.
anayärädhito nünaà
bhagavän harir éçvaraù
yan no vihäya govindaù
préto yäm anayad rahaù
Çrémad-Bhägavatam (10.30.28)

Deze bepaalde gopé heeft zeker de almachtige Persoonlijkheid
Gods op perfecte wijze vereerd, want Hij was met Haar zo ingenomen, dat Govinda de rest van ons heeft achtergelaten en
Haar naar een afgelegen plek heeft gebracht.

Toen de svapakña gopés van Çrématé Rädhikä dat voetspoor
zagen, konden ze het onmiddellijk herkennen, want ze waren
gewend Haar lotusvoeten te dienen en kenden de symbolen,
die erop staan. Dus toen ze Haar voetspoor naast dat van Kåñëa zagen, werden die gopés overweldigd door vreugde.
Nadat ze beide sporen even hadden gevolgd, zagen de gopés, dat er opeens maar één spoor was overgebleven in plaats
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van twee. Ze zagen het spoor van de gopé niet meer; ze konden alleen nog het voetspoor van Kåñëa zien, dat nu dieper in
de grond was afgedrukt. Ze namen aan, dat deze geliefde gopé
van Kåñëa op dit punt vermoeid was geraakt en tegen Hem
had gezegd, “Ik kan niet verder lopen.” Hij had Haar daarom
in Zijn armen genomen en had Haar gedragen.
Verder merkten de gopés op, dat op één plek de toppen van
de struiken vol bloesems zaten, maar dat er aan de onderkant
veel minder waren en dat een aantal bloemen over de grond
verspreid lagen. Hieruit maakten ze op, dat Kåñëa Zijn geliefde op die plek had neergezet en Haar met bloemen had gedecoreerd.2

Toen de gopés verder liepen, kwamen ze juist die gopé tegen.
Ze was alleen en volkomen onbewust van Haar omgeving
rolde Ze over de grond, waarbij ze bitter weende.
hä nätha ramaëa preñöha
kväsi kväsi mahä-bhuja
däsyäs te kåpaëäyä me
sakhe darçaya sannidhim
Çrémad-Bhägavatam (10.30.39)

Ze huilde, O meester! Mijn minnaar! O liefste, waar ben Je?
Waar ben Je? Alsjeblieft, O Jouw machtige armen, O vriend,
toon Jezelf aan Mij, Jouw arme dienares!

2

Het Sanskriete woord voor ‘decoratie’ is çåëgära en de plek, waar Kåñëa
Çrématé Rädhikä decoreerde in Våndävana, is beroemd geworden als
Çåìgära-vaöa.
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Çré Caitanya Mahäprabhu en Çréla Mädhavendra Puré herhaalden dit vers dikwijls en als ze dat deden met hun hart vol
bhäva (bovenzinnelijke gevoelens), stroomden de tranen over
hun gezicht.
Alle gopés – svapakña, suhåd, taöastha en vipakña - benaderden toen Çrématé Rädhikä en betuigden hun sympathie, want
het is de aard van vrouwen om mededogen te hebben met
iemand, die huilt. Hoewel Candrävalé over het algemeen afgunstig is op Çrématé Rädhikä, raakte zelfs haar hart verzacht,
toen ze Rädhikä zag huilen en over de grond zag rollen in een
groter lijden dan alle andere gopés.
Een andere reden, dat Candrävalé voor Rädhikä sympathie
had, is, omdat ze Rädhikä’s zuster is. Eigenlijk zijn ze volle
nichten, omdat hun vaders, Candrabhänu en Våñabhänu,
broers zijn. Çrématé Rädhikä en Candrävalé houden van elkaar, maar er bestaat ook enige rivaliteit tussen hen. Candrävalé is iets ouder dan Rädhikä, maar Rädhikä is mooier en in
alle opzichten gekwalificeerd.
Bij het zien van Kåñëa, die met alle andere gopés danste en
op hetzelfde moment met Haar danste, had Rädhikä de räsadans in een gedeprimeerde bui (mäna) verlaten. En toch, toen
Ze met Kåñëa alleen in het bos was, wilde Ze, dat die gopés bij
Kåñëa en Haar waren. Dit is een voorbeeld van vyabhicärébhäva, waarin mäna en andere bhävas als golven komen en
gaan en soms een combinatie met elkaar aangaan. Dit lijkt op
de ene golf, die de andere overneemt en veroorzaakt, dat het
water van beide golven in elkaar overvloeit. Daarna herhaalt
hetzelfde proces zich en nieuwe golven verschijnen. Dit is
overeenkomstig met de manier, waarop Rädhikä’s mäna verxxiii
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dween, omdat Ze werd ondergedompled in Kåñëa’s liefdevolle uitwisseling met Haar. Toen bedacht Ze, dat al Haar svapakña gopés bij elkaar moesten komen en omdat de gopés samen aan het zoeken waren, kwamen ze er allemaal aan.
Toen de gopés Çrématé Rädhikä in deze hoedanigheid aantroffen, sprenkelden ze een beetje water over Haar lotusgezicht. Toen Ze weer bij haar positieven kwam, vroegen ze
Haar, “Wat heeft Jou zo in de war gebracht? Hoe ben Je zo
overweldigd geraakt en waarom zit Je hier te huilen?”
“Toen Ik met Kåñëa door het bos wandelde,” antwoordde
Çrématé Rädhikä, “zei Ik tegen Hem, dat Ik niet meer in staat
was verder te lopen.”
Waarom zei Ze dit tegen Çré Kåñëa? Ze deed het niet vanwege saubhägya-mada, de trots op Haar onvergelijkbaar grote
geluk. Integendeel, Haar diepe overpeinzing was alsvolgt,
“Mijn sakhés hebben voor Mij alles achtergelaten. Ze hebben
geen ander doel dan Mij te dienen, en toch zit Ik hier en geniet in Mijn eentje van Kåñëa’s gezelschap. Dit is niet eerlijk.
Als Ik zorg, dat ze hier allemaal naartoe komen en bij Ons
komen, kunnen we samen van de räsa genieten. Ik moet niet
met Kåñëa alleen zijn.” In de tussentijd waren de andere gopés
geleidelijk steeds dichterbij gekomen.
Kåñëa zei tegen Haar, “Snel! Kom met Me mee.”
“Maar Ik kan Jou niet zien!” riep Çrématé Rädhikä.
De conditie van Rädhikä op dat moment wordt premavaicittya genoemd. Kåñëa zat in feite naast Haar en vereerde
Haar, maar toch onderging Ze een intens gevoel van afgescheidenheid van Hem. Ze was niet in staat om waar te nemen, dat Hij pal naast Haar zat.
xxiv

_____________________________________________________________________________________

Naarmate de gopés dichterbij kwamen, dacht Kåñëa, “Als ze
Ons hier alleen zien zitten, worden ze afgunstig op Rädhikä
en is alles verpest; dan komt er geen räsa-lélä en dat kan Ik
niet laten gebeuren.”
Op datzelfde moment verdween Kåñëa van die plek en verstopte Zich in een kuïja ergens in het donker. Rädhikä viel
van verdriet op de grond en op dat moment troffen de gopés
Haar aan. “Wat is er met Jou gebeurd?” vroegen ze toen.
Ze verhulde enigszins Haar ware bhäva, waarin Ze op onzelfzuchtige wijze wilde, dat zij ook met Kåñëa in räsa-lélä
zouden dansen, en zei eenvoudig tegen hen, “Ik werd gek van
de trots op Mijn grote geluk, evenals jullie dat deden. Nu
heeft Hij Mij ook achtergelaten.”
Toen begonnen de gopés als één gezamenlijke groep naar
Kåñëa te zoeken. Uiteindelijk besloten ze, dat saìkértana, het
bezingen van Zijn glorie met een gevoel van diepe afgescheidenheid, de enige manier was om Hem te vinden. Dus ze
keerden terug naar de oever van de Yamunä en begonnen te
zingen, jayati te ‘dhikam, het eerste vers van hun Gopé-géta.

xxv

GEboorte in dit land van Vraja heeft het veel glorieuzer gemaakt dan Svarga, de hemel, of
Brahmaloka, het hoogste hemelse gebied in dit universum. Om niet te spreken van de hemelse planeten, Vraja
is zelfs glorieuzer dan het spirituele universum van Vaikuëöha.

O

MEEST

GELIEFDE

KÅÑËA,

JOUW

GaaePYa ocu"
JaYaiTa Tae_iDak&- JaNMaNaa v]Ja"
é[YaTa wiNdra Xaìd}a ih
diYaTa d*XYaTa& id+au Taavk-aSa(
TviYa Da*TaaSavSTva& ivicNvTae

gopya ucuù
jayati te ‘dhikaà janmanä vrajaù
çrayata indirä çaçvad atra hi
dayita dåçyataà dikñu tävakäs
tvayi dhåtäsavas tväà vicinvate
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gopyaù ücuù – de gopés zeiden; jayati – is glorieus; te – Jouw; adhikam – buitengewoon; janmanä – door de geboorte; vrajaù – het land
van Vraja; çrayate – is woonachtig; indirä – Lakñmé, de geluksgodin;
çaçvat – altijd; atra – hier; hi – immers; dayita – O geliefde; dåçyatäm
– moge (Jij) worden gezien; dikñu – in alle richtingen; tävakäù –
Jouw (toegewijden); tvayi – omwille van Jou; dhåta – ondersteund;
asavaù – hun levensadem; tväm – voor Jou; vicinvate – ze zijn aan
het zoeken.

Vertaling

D

e gopés zeiden, “O meest beminde, door Jouw
geboorte in dit land van Vraja is de hele omgeving glorieuzer geworden dan Vaikuëöha en an-

dere planeten. Om deze reden decoreert Lakñmé, de godin
van schoonheid en rijkdom, dit land met haar aanwezigheid.
O geliefde, in dit gezegende land van Vraja zijn alleen wij,
gopés, niet gelukkig. We houden ons leven uitsluitend omwille
van Jou in stand. We voelen ons in afzondering van Jou zeer
gekweld en zwerven van bos naar bos op zoek naar Jou. Verschijn daarom alsjeblieft nu aan ons.”
Bhäva-prakäçika Våtti
Het commentaar dat het gevoel verheldert
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura vangt zijn commentaar
op Gopé-géta aan met het aanbieden van gebeden aan de lotusvoeten van Çréla Sanätana Gosvämé, Çréla Çrédhara Svämé
en alle zelfgerealiseerde äcäryas in onze disciplinaire opvolging, van wie hij zijn transcendentale gevoelens heeft ontvangen. Hij bidt ook aan Çré Caitanya Mahäprabhu, die Çré Kåñëa
2
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Zelf is en bedekt is met het gevoel en de luister van Çrématé
Rädhikä.
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura zegt, dat men de vertrouwelijke sentimenten van Gopé-géta niet kan kennen zonder de genade van de gopés te ontvangen. Daarom bidt hij aan
Çréla Rüpa Gosvämé, Çréla Jéva Gosvämé, Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé, Çréla Narottama däsa Öhäkura en alle andere
äcäryas, eerst in hun gedaante als sädhaka (beoefenaar van
bhakti) en dan in hun siddha gedaante (hun geperfectioneerde
gedaante als gopé). In Mädhurya-kädambiné en Räga-vartmacandrikä heeft hij uitgelegd, dat we het niveau van bhakti geleidelijk moeten benaderen, waarbij we bhakti zowel in onze
sädhaka-rüpa als siddha-rüpa kunnen praktiseren.1
Hij bidt om de restanten van deze äcäryas te krijgen, die
dezelfde gopés zijn, die zich bij de räsa-dans (räsa-lélä) aansloten. Met andere woorden, hij bidt nederig, dat hun sublieme
gevoelens in zijn hart mogen binnengaan. In werkelijkheid is
zijn hart reeds van hun gevoelens verzadigd en daarom is hij
in staat het wonder van de verzen van Gopé-géta op een verbijsterende manier te onthullen. In vervolg op zijn heilzame
1

“Op zijn pad van rägänuga-bhakti dient de sädhaka, die verrukt is door
intens liefdevolle sentimenten voor Çré Kåñëa in de relatie van een van
Kåñëa’s geliefde metgezellen van Vraja, Hem op twee manieren. In de
sädhaka-rüpa (het huidige fysieke lichaam) volgt hij de sädhana uitgevoerd door de rägänuga-bhaktas, onze Gosvämé’s en Gauòéya äcäryas. In
de siddha-rüpa (het innerlijk geperfectioneerde, spirituele lichaam geschikt om de lang gekoesterde dienst aan Çré Kåñëa rechtstreeks uit te
voeren) kijkt hij de gemoedsgesteldheden af van Kåñëa’s dierbare rägätmikä metgezellen, zoals Lalitä, Viçäkhä, Rüpa Maïjaré, Rati Maïjaré, enzovoort” (Räga-vartma-candrikä, First Illumination, Text 10).

3

GOPÉ-GÉTA
__________________________________________________________________________

aanroeping begint Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura met
zijn uitleg van Gopé-géta.

De räsa-lélä van het najaar, genaamd çäradéya-räsa, wordt in
Çrémad-Bhägavatam beschreven. Deze had plaats in Vaàçévaöa in Våndävana, een uitgestrekt bos, waar miljoenen gopés
bijeen kwamen om met Çré Kåñëa te dansen. In die tijd zag
Vaàçévaöa er totaal anders uit dan tegenwoordig, want de
takken van de gigantische banyanboom (vaöa), waaronder Çré
Kåñëa Zijn fluit (vaàçé) bespeelde, strekten zich uit over een
groot gebied.
Çréla Cakravarté Öhäkura beschreef in het voorgaande
hoofdstuk de zoektocht van de gopés naar Kåñëa, nadat Hij de
räsa-dans had verlaten. Ze zochten Hem overal, in iedere grot
en kuïja (besloten loofhut) van Vraja en ondanks, dat ze door
hopeloosheid werden overweldigd, wanneer hun pogingen
mislukten, gingen ze met hun zoektocht door.
Uiteindelijk kwamen ze aan bij de betoverende oever van
de Yamunä Rivier, waar ze volkomen verzonken raakten in
saìkértana – een zielsbewogen bede aan Çré Kåñëa door Zijn
namen en spel te bezingen – in de vorm van Gopé-géta. Tijdens
het zingen huilden ze en waren ervan overtuigd, dat alleen
deze soort saìkértana kon garanderen, dat Kåñëa naar hen zou
terugkeren.
Het unieke kenmerk van dit tijdperk van Kali is het buitengewone resultaat van saìkértana. De beoefenaar ervan, die
weent met een gevoel van afgescheidenheid van Çré Caitanya
4
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Mahäprabhu of van Çré Kåñëa en de gopés en die uit de grond
van zijn hart hunkert naar hun darśana, ontvangt zeker hun
genade. Kåñëa laat nimmer na Zich aan een dergelijke toegewijde te manifesteren.

Ieder vers van Gopé-géta bevat de twee verschillende houdingen, die onder de gopés heersen – onderdanig (däkñiëya) en
tegendraads (vamya) – en Çréla Jéva Gosvämé geeft in zijn
commentaar voorbeelden van beide houdingen. De gopés,
wier houding onderdanig is, zoals die in de groep van Çrématé
Candrävalé, geven openlijk en rechtstreeks uitdrukking aan de
gevoelens van hun hart, terwijl degenen met een tegendraadse
houding, zoals Çrématé Rädhikä en de gopés in Haar groep,
hun emoties indirect te kennen geven.
Er zijn vier categorieën gopés – svapakña, suhåt, taöasthä en
vipakña – die ieder een verschillende mate van ondergeschiktheid en dwarsheid vertonen. Ofschoon de woorden van gopés
uit verschillende groepen in de verzen ogenschijnlijk dezelfde
zijn, zijn de intenties en stemmingen in ieder vers anders.
Hoewel Çréla Çukadeva Gosvämé, toen hij de verzen uitsprak,
de diverse, diepe intenties ervan verborgen hield, werden ze
later in de commentaren van onze äcäryas uiteengezet.
Bijvoorbeeld, Çréla Çukadeva Gosvämé beschrijft hoe de
gopés, terwijl ze zingen, waarbij de tranen zachtjes over hun
wangen rollen, Kåñëa smeken om Zijn lotushanden of voeten
op hun hoofd of op hun borsten te leggen. Deze verzen wor-
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den door alle groepen gopés gezongen, maar de intenties erachter verschillen.
Een voorbeeld van non-conformisme vertoond door de gopés in de groep van Çrématé Rädhikä is zichtbaar, wanneer Çré
Kåñëa hen vlak voor het begin van de räsa-lélä ontmoette.
“We zijn hier eigenlijk niet gekomen om Jou te zien,” zeiden
ze. “We zijn vanavond naar dit bos gekomen om zijn schoonheid te bewonderen, wanneer het bos wordt verlicht door de
zachte stralen van de volle maan. We weten, dat Jij een man
bent met ontzettend veel lustgevoelens, maar Je moet weten,
dat wij kuise jongedames zijn, die de gelofte van hechte trouw
aan onze echtgenoot hebben afgelegd. We kunnen hier geen
seconde langer blijven rondhangen. Jij probeert ons angst aan
te jagen door te vertellen, dat de nacht gevaarlijk is en dat er
wilde dieren rondlopen, maar we weten, dat dit niet waar is.
In een poging ons te verleiden om hier te blijven ben Je ons
op allerlei manieren aan het bezweren, maar we willen Jouw
pleidooien niet langer aanhoren.”
Omdat ieder vers van Gopé-géta de gevoelens van beide typen gopés bevat, die van de ondergeschikte gopés en die van
de provocerende gopés, kan ieder vers worden uitgelegd volgens de rechtstreekse betekenis of de indirecte betekenis.
Çréla Jéva Gosvami en Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura
hebben dit in hun commentaren geopenbaard.
Çréla Jéva Gosvämé en Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura
geven dit eerste vers van Gopé-géta als voorbeeld om te wijzen
op een dichterlijke stijlvorm, die in verscheidene andere verzen ook wordt aangetroffen. Elk van deze verzen bestaat uit
vier regels (padas) en de eerste en zevende lettergreep van
6
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iedere regel begint met dezelfde letter. Bijvoorbeeld in de
eerste zin van dit vers (jayati te ‘dhikaà) begint de eerste lettergreep met de letter ‘j’ en de zevende lettergreep begint ook
met een ‘j’ (janmanä vrajaù). In de volgende regel is de eerste
letter van de eerste lettergreep ‘ç’ (çrayata indirä) en de eerste
letter van de zevende lettergreep is ook een ‘ç’ (çaçvad atra
hi). Dayita dåçyatäà en dikñu tävakas beginnen alletwee met
een ‘d’ en tvayi dhåtäsavas en tväà vicinvate beginnen alletwee met een ‘t’.
De geleerde dichter, Vopadeva2 heeft dergelijke literaire
instrumenten in zijn beroemde verhandeling, Muktäphala,
beschreven. Vopadeva is ook bekend onder de naam Léläçuka, zoals Çréla Çukadeva Gosvämé, de çuka (papegaai) is, die
de lélä (het bovenzinnelijke spel) van Çré Çré Rädhä en Kåñëa
in Çrémad-Bhägavatam reciteert. Sommigen beweren, dat hij
degene was, die Çrémad-Bhägavatam heeft geschreven en niet
Çréla Vyäsadeva, maar dit idee is niet juist.
Onze äcäryas hebben ons geïnformeerd, dat Gopé-géta veel
van dergelijke specialiteiten bevat, die aan ons worden geopenbaard, wanneer we deze verzen op beschouwelijke wijze
bestuderen.
Nu gaan we zorgvuldig verder kijken naar de betekenissen,
zowel algemeen als verborgen, van de diverse woorden en
zinsneden in dit eerste vers van de smeekbede van de gopés
aan Çré Kåñëa.
De gopés zingen, “Jayati te ‘dhikaà janmana vrajaù.” Jayati
betekent ‘glorieus worden of zegevieren’. Wanneer we roe-

2

Vopadeva was een grammaticus, die leefde in de 13de eeuw.
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pen, “Gurudeva ké jaya ho!” en “Govindajé ké jaya ho!” of
“Tulasé-devé ké jaya ho!” drukken we de hoop uit, dat ze zegevieren. De overwinning van de ene partij impliceert automatisch de nederlaag van de tegenpartij. Hij die wordt overwonnen, gevangen genomen en vastgezet door de overwinnaar,
komt onder zijn totale beheer te staan en is gebonden al zijn
commando’s uit te voeren.
Het hart en het verstand van een geconditioneerde ziel liggen in de strijd met Çré Hari, guru, Vaiñëava’s, Våndä-devé en
alle andere transcendentale persoonlijkheden. Een geconditioneerde ziel, die de aspiratie heeft om een toegewijde te zijn,
betreurt zijn conditie en bidt, “Mijn onbeheerste hart en verstand lijken op demonen en daarom heb ik het verlangen niet
om Kåñëa, guru en Vaiñëava’s van dienst te zijn.”
“Gurudeva ké jaya!” betekent in feite, “O Gurudeva, overwin mijn rebellerende hart en verstand, zodat ze geen andere
keus hebben dan al uw commando’s te gehoorzamen. O Gurudeva, nadat u mijn hart hebt verslagen, doe alstublieft met
mij, wat u wilt. Maak me uw dienaar; maak me de uwe.”
Jayati te ‘dhikäà janmanä vrajaù. Het woord adhikam betekent ‘uitzonderlijk’. De gopés zeggen tegen Kåñëa, “O liefste
Kåñëa (dayita), Jouw geboorte in dit land van Vraja heeft het
op uitzonderlijke wijze glorieuzer gemaakt dan Svarga, het
hemelrijk, of Brahmaloka, het hoogste gebied in dit universum. Om niet te spreken van de hemelse planeten, Vraja is
zelfs glorieuzer geworden dan het spirituele universum van
Vaikuëöha.”
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura geeft elders een commentaar, waarin hij zegt, dat Çréla Çukadeva Gosvämé, indien
8
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hij in zijn externe bewustzijn was geweest, toen hij dit vers
voor Parékñit Mahäräja reciteerde, zou hebben getracht om de
koning een plezier te doen door te zeggen, dat Çré Kåñëa in
Mathura werd geboren. Parékñit Mahäräja werd geboren in de
dynastie van Kåñëa’s verwanten in Mathurä als de kleinzoon
van Kåñëa’s neef, Arjuna, en daarom zou hij zeer verheugd
zijn geweest te horen over Kåñëa’s intieme relatie met Mathurä. Maar hier zei Çréla Çukadeva Gosvämé niet, dat Kåñëa in
Mathurä werd geboren. Verzonken in innerlijk bewustzijn
onthulde hij het feitelijk met de woorden janmanä vrajaù.
Deze uitspraak van de gopés, die uit zijn lotusmond voortvloeide, is het meest substantiële bewijs, dat Kåñëa inderdaad
in Gokula, Vraja, werd geboren.
Çrayata indirä çaçvad atra hi. De gopés vervolgen, “Omdat
Jij in Vraja bent geboren, heeft de geluksgodin, Lakñmé (ook
bekend als Indirä), Çré Näräyaëa in Vaikuëöha verlaten en is
hier naartoe gekomen om Jou hier in Våndävana te dienen.
Vanaf het moment, dat Je werd geboren, heeft zij de woningen van Nanda Mahäräja en Yaçodä-maiyä geveegd en gedecoreerd en ze heeft Giriräja Govardhana en Kämyavana, Varñäëä, Caraëa-pahäòé, de oevers van de Yamunä Rivier en alle
nauwe doorgangen en kuïjas van Vraja op dezelfde manier
gediend. Ze doet dit, omdat ze de lokaties van Jouw goddelijk
spel en vermaak wil dienen.
“Vraja is niet alleen glorieuzer en weelderiger dan Vaikuëöha vanwege de schoonheid van Lakñmé’s decoraties, maar het
is ook veel glorieuzer in rijkdom en in ieder ander opzicht.”
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In Çré Brahma-saàhitä wordt dit bevestigd: ook al is Vaikuëöha (Hari-dhäma) glorieuzer dan alle andere gebieden,
toch is Goloka superieur.
goloka-nämni nija-dhämni tale ca tasya
devé-maheçahari-dhämasu teñu teñu
Çré Brahma-saàhitä (5.43)

De materiële wereld (Devé-dhäma) bevindt zich onder alle andere gebieden; daar boven bevindt zich de woonplaats van Çré
Çiva (Maheça-dhäma); boven Maheça-dhäma is de woonplaats
van Çré Näräyaëa (Hari-dhäma) en boven al deze oorden bevindt zich Kåñëa’s eigen woonplaats, Goloka.

In dit eerste vers spreken de gopés de woorden vrajaù en atra
uit, die betekenen ‘hier in Vraja’. Dus een andere reden,
waarom Vraja glorieuzer is dan Vaikuëöha, is omdat Kåñëa in
Vraja werd geboren, terwijl niemand in Vaikuëöha wordt geboren.
Deze woorden wijzen er ook op, dat Kåñëa’s geboorte in
Vraja niet de enige reden is van zijn glorie. Het woord vraja
betekent ook ‘datgene dat zich in de rondte beweegt’ en door
dit woord in dit vers te gebruiken impliceren de gopés, “In
Vraja loop Je vrij rond en dartel Je in de rondte, als Je met
Jouw talloze liefdesperikelen in beslag wordt genomen. Dit
kun Je in Vaikuëöha niet doen. In Vaikuëöha heb Je geen ouders, terwijl Je hier in Vraja de zoon bent van Nanda Bäbä en
Yaçodä-maiyä. Bovendien respecteer Je hier talloze personen
als vaders en moeders; Je bent niet tevreden met gewoon één
moeder en vader.”
Deze waarheid wordt geïllustreerd in het spel van Çré
Brahmä, waarin hij Kåñëa’s vriendjes en kalveren steelt. Toen
10
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Brahmä de koeherdersjongens en kalveren had gestolen, manifesteerde Kåñëa Zich als al die koeherdersjongens en ervoer
de ouderlijke liefde van vele vaders en moeders. Hij manifesteerde Zich ook als de kalveren en zodoende werden miljoenen koeien Zijn moeder. Zijn honger naar ouderlijke genegenheid was echter nog niet gestild en daarom ging Hij van
deur naar deur om op speelse wijze boter en yochurt uit woningen te stelen om aan de oudere gopés meer moederlijke
liefde te ontlokken. Liefdesspel en vermaak, zoals dit, vinden
nooit in Vaikuëöha plaats.
In Vraja neemt Çré Kåñëa de koeien mee naar het bos en de
weidegronden om te grazen, maar dergelijk spel heeft geen
plaats in Vaikuëöha. In Vraja speelt Hij met een ongelimiteerd aantal koeherdersjongens, maar in Vaikuëöha is geen
tijdverdrijf met liefhebbende vrienden. In Vraja nemen miljoenen Lakñmé’s (gopés)3 deel aan räsa-lélä, terwijl er in Vaikuntha slehts één Lakñmé aanwezig is en geen räsa-lélä plaats
vindt. In Vraja zijn eindeloze bossen en andere verleidelijke
plekken, terwijl we in Vaikuëöha niet zulke prachtige plaatsen
zien. Nergens staat geschreven, dat Vaikuëöha geurende
3

“Ik vereer Govinda, de oorspronkelijke Heer, die constant met grote
eerbied en genegenheid wordt gediend door honderdduizenden Lakñmé’s
of gopés” (Brahma-saàhitä 5.29).
“Naar de mening van deskundigen is Lakñmé, de geluksgodin, een ondergeschikte expansie van Çrématé Rädhäräëé. Zoals Kåñëa ontelbaar
veel expansies van viñëu-mürtis heeft, zo heeft Zijn pleziergevend vermogen, Rädhäräëé, ook een ontelbaar aantal expansies van geluksgodinnen. Daarom wil de geluksgodin, Lakñméjé, graag worden gepromoveerd
naar de positie van de gopés” (Kåñëa, the Supreme Personality of Godhead, Chapter 46).
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bloemen vergelijkbaar met die in Vraja heeft – niet in de bossen, noch in de Yamunä Rivier, of op Giriräja Govardhana.
Om deze en meer redenen overtreft Vraja veruit de excellentie van Vaikuëöha.
Çrayata indirä. Zoals eerder gezegd is Indirä een andere
naam van Lakñmé, de geliefde metgezellin van Çré Näräyaëa.
Het woord indirä wijst zowel op rijkdom als op de godin van
rijkdom, Çré Lakñmé, en de gopés geven dus te kennen, dat
beide in Vraja aanwezig zijn. Ze zeggen, “Brahmä, Çaìkara
(Çiva) en de andere halfgoden vereren Indirä, de meesteres
van Vaikuëöha, om haar zegen te krijgen. Maar in Vraja
neemt deze koningin van Vaikuëöha uit zichzelf talloze huishoudelijke diensten op zich.”
In werkelijkheid is het voor Lakñmé-devé niet mogelijk om
Vraja binnen te gaan, maar de gopés spreken op deze manier,
omdat ze door prema zijn bedwelmd. Ze beschrijven eenvoudig Våndävana, dat zo zoet en aromatisch is, dat Vaikuëöha,
het oord van statigheid en weelde, in geen vergelijking kan
staan tot zelfs maar een stofdeeltje van Våndävana. Dit is de
intentie van hun uitspraak, çrayata indirä çaçvad atra hi.
In de waanzin van prema vervolgen de gopés, “In Våndävana is Indirä altijd aanwezig en geeft onafgebroken haar overvloedige zegeningen. Dus alle Vrajaväsé’s, inclusief de vogels,
zoogdieren, klimplanten, bomen en de mannen en vrouwen,
zowel oud als jong, zinken diep weg in de oceaan van zegen.
“Temidden van deze grenzeloze vreugde ondergaan wij alleen, gopés, ondraaglijke hartepijn en zitten te huilen.
Niemand in het verleden heeft ooit het verdriet ervaren, dat

12

_____________________________________________________________________________________

wij nu voelen; op dit moment is niemand zo verdrietig als wij;
en in de toekomst zal nooit iemand zoveel verdriet hebben.
“Zo dikwijls zegt iemand, ‘Jullie, gopés, zijn Kåñëa dierbaarder dan wie ook’ en wij beschouwen onszelf ook als zodanig. Waarom heb Je ons dan huilend achtergelaten? Dit
kunnen we niet eens beginnen te begrijpen. We smeken Jou
terug te keren en ons allemaal in verrukking te brengen. We
zijn Jouw gopés. Je hebt ons als Jouw eigen geaccepteerd en
we zien onszelf als de Jouwe (tävakäh).”
Het ziet ernaar uit, dat dit vers, dat de woorden ‘we zijn de
Jouwe’ tot uitdrukking brengt, wordt gesproken door de gopés
in de groep van Candrävalé. Gewoonlijk voelen Çrématé Rädhikä en de gopés in Haar groep nooit, dat ze tot Kåñëa behoren en zouden dit nooit gezegd kunnen hebben. Integendeel,
ze zien juist, dat Kåñëa rechtmatig van hen is. Een zorgvuldige
analyse van dit vers onthult echter, dat Çrématé Rädhikä en
Haar gopés in de zielsangst van afgescheidenheid van hun geliefde dit toch kunnen zeggen.
Het woord dåçyatäm heeft twee diepe betekenissen, die
beide verborgen zijn. Volgens de ene interpretatie betekent
dåçyatäm, “Ga alsjeblieft voor ons staan, zodat we Jou kunnen
zien.” Volgens een alternatieve interpretatie betekent het, “Je
moet naar ons kijken en ons maar één keer zien. We bidden,
dat Je dat doet.”
Kåñëa vraagt hen,4 “Waarom bidden jullie aan Mij op deze
manier?”
4

In hun commentaren op Gopé-géta schrijven Çréla Jéva Gosvämé en Çréla
Viçvanätha Cakravarté Öhäkura soms, ‘Als Kåñëa zegt...,’ en ‘Kåñëa kan
zeggen...,’ of zelfs ‘Kåñëa zegt...,’ alsof Hij met de gopés spreekt. Derge-
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“Omdat we dood gaan,” antwoorden de gopés.
“Waarom gaan jullie dood?”
“Omdat Je zulke gopés, zoals wij, niet hebt gezien. Je zou
ons moeten zien en op die manier Jouw ogen succesvol maken.”
“Waarom?”
“Door ons te zien wordt de bedoeling van het hebben van
Jouw ogen vervuld en dan zal Je denken, ‘Oh, Ik heb nooit
eerder zo’n wonderbaarlijk zicht gehad’.”
In een voorgaand hoofdstuk van Çrémad-Bhägavatam
(10.21.7) geven de gopés uitdrukking aan hetzelfde gevoel bij
hun verheerlijking van Kåñëa’s lieflijke fluitspel. Op dat moment zeiden ze tegen Hem, “De ogen van iemand, die getuige
is van de manier, waarop Jij zijdelingse blikken naar ons
werpt, waarbij onze ogen tegelijkertijd arcana van Jou uitvoeren, zijn volkomen succesvol. Je kijkt smachtend naar Çrématé
Rädhikä, wanneer Ze op Jouw bamboefluit speelt en met zijdelingse blikken naar Jou kijkt. Omdat die blikken Jou treffen
en Jou in de war brengen, val Je bijna flauw, wankelt Jouw
pauwenveren kroon en glijdt Jouw gele sjaal van Jouw lichaam op de grond.”

lijke formulering betekent, dat de gopés niet rechtstreeks bij Kåñëa zijn.
Ze zijn in hun gevoel van afgescheidenheid zo verzonken in meditatie op
Hem, dat ze Hem in feite voor zich zien en tegen Hem spreken. Eigenlijk
verschijnt hij aan hen in hun hart. Het is erg moeilijk om dit gevoel van
de gopés te begrijpen, tenzij we hun genade krijgen” (Çré Çrémad Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja tijdens een darśana op de luchthaven van Hong Kong, 4 juli 2006).
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Nu vertellen de gopés Kåñëa wederom in Gopé-géta, dat Hij
door hen te zien Zijn ogen tot een succes maakt. Hierop antwoordt Hij, “Wat is zo bijzonder om jullie vandaag te zien? Ik
kan jullie morgen ook zien, of overmorgen, of ieder ander
moment.”
“Nee,” antwoorden de gopés, “onze jeugdige schoonheid
kan ons ieder moment verlaten en nooit meer terugkomen.”
In de kértana genaamd “Çré Rädhä-Kåñëe Vijïapti” (Vers 6)
van Çréla Bhaktivinoda Öhäkura staat geschreven, “gelo je
divasa nä äsibe ara, ebe kåñëa ki habe upäya.” Verzonken in
het gevoel van de gopés wijst hij erop, “Vandaag zijn we geschikt, bekoorlijk, lief en extreem mooi en ons lichaam is
zacht en aromatisch. Maar deze jeugdige luister kan ons ieder
momen verlaten; deze kan morgen verdwenen zijn.”
Het laatste woord in dit vers is vicinvate, hetgeen ‘zoeken’
betekent. De gopés zeggen tegen Kåñëa, “We hebben naar Jou
lopen zoeken en werden overweldigd door een ondraaglijk
gevoel van afgescheidenheid.”
“Waarom lopen jullie naar Me te zoeken?” vraagt Kåñëa.
“Alleen om onszelf aan Jou te vertonen,” antwoorden de
gopés. “Niemand in deze wereld is zo mooi en lief als wij. Als
Je ons maar één keer ziet, hebben Jouw ogen en Jijzelf volkomen succes bereikt.”
Kåñëa vraagt verder, “Waarom zeggen jullie dit?”
“We hebben Jou als van onszelf aanvaard,” zeggen ze, “en
Jij hebt ons als van Jouzelf aanvaard; dus we voelen de pijn
om Jou, niet om onszelf. Spoedig zal de uiterst kostbare schat
van onze onvergelijkbare, jeugdige schoonheid verdwenen
zijn en als we die schoonheid niet aan Jou hebben getoond,
15
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voordat deze verdwijnt, gaan we dood. Wij zijn de Jouwe,
maar Jij hebt ons nog niet gezien. Daarom ervaren we dit intense gevoel van afgescheidenheid van Jou.”
“Jullie zijn allemaal dwaze vrouwen (unmädiné) geworden,”
antwoordt Kåñëa. “Waarom zouden jullie anders op deze manier spreken?”
Er is een wereld van verschil tussen de waanzin van een
gewoon persoon uit deze wereld en de unmäda van de gopés.
Het hart van een krankzinnig persoon is totaal leeg, terwijl de
unmäda, die plaats heeft in het hart van de gopés, wordt veroorzaakt door golven van steeds nieuwe, bovenzinnelijke liefde voor Kåñëa, wanneer het in hun hart verschijnt.
“Als we dwaze vrouwen zijn geworden,” zeggen de gopés,
“is dat helemaal te wijten aan Jou. Het komt niet door ons. Jij
hebt ons zo gemaakt.”
Kåñëa vraagt, “Als jullie nu werkelijk zoveel te lijden hebben en zich zo voelen afgescheiden, zoals jullie zeggen, waarom gaan jullie dan niet dood?”
“Vanwege Jou,” antwoorden ze. “We gaan bijna dood,
maar we kunnen niet sterven. We creperen eenvoudig – chatpat, chat-pat5.”
Dan wijst Kåñëa erop, dat in werkelijkheid ware prema in
alle veertien planetaire stelsels geschapen door Brahmä geen
bestaan heeft, “Iemand die werkelijk prema heeft, sterft
ogenblikkelijk,” zegt Hij tegen de gopés. “Zelfs als iemand het
wel heeft en niet sterft, wordt hij gek en in deze wereld onbruikbaar, dus hoe kunnen jullie blijven leven? Het feit, dat
5
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jullie nog leven, is het bewijs, dat zich geen prema in jullie
hart bevindt.”
De gopés antwoorden met het woord dhåtäsavaù. Dhåta betekent ‘ondersteund’ en asava betekent ‘levensadem’. “Als we
konden sterven, zouden we dat zeker doen,” zeggen ze, “maar
we hebben ofwel ons leven aan Jou gegeven, of Jij hebt het
gestolen. In ieder geval bevindt onze levensadem zich op aangename wijze in Jou en dat is de reden, dat we niet sterven.
“Het geeft Jou grote voldoening om ons in het vuur van afgescheidenheid en verdriet te zien branden en omdat onze
levensadem zich in Jou bevindt, voelt deze zich ook volkomen
gelukkig. Was hij in ons lichaam gebleven, zou onze levensadem reeds lang geleden verbrand zijn geweest.
“Jouw enige doel om uit ons gezichtsveld te verdwijnen was
om ons te zien lijden. Ons lijden is hetgeen Je wilt; dit is he tgeen Jou een plezier doet. Als we zouden sterven, zou Jij helemaal geen plezier meer hebben, want niemand kan omwille
van Jou zoveel lijden, zoals wij doen.”
Omdat het meeste uit het commentaar van Çréla Jéva Gosvämé op dit vers overeenkomt met dat van Çréla Viçvanätha
Cakravarté Öhäkura, zal ik alleen de bijzonderheden van zijn
explicaties geven.
Çréla Jéva Gosvämé legt het gebruik van het woord dayita
van de gopés uit, dat verscheidene betekenissen heeft. Één
betekenis is ‘geliefde’ en een andere is ‘vol genade’. De gopés
zeggen, “De pijn van afgescheidenheid, die wij van Jou voelen, is ondraaglijk.” Met deze woorden impliceren ze de tweede betekenis, “Bij het zien van ons in deze hoedanigheid zou
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Je ons genadig moeten zijn, want Jij bent dayita; Jij beschikt
over de schat van genade (dayä).”
Hij geeft nog een andere uitleg van het woord dayita, dat hij
overnam van de dichter, Kñéra Svämé, “Dayite cittam ädatte iti
dayita – iemand, die andermans hart steelt, wordt dayita genoemd.” Volgens deze betekenis spreken de gopés dit woord
uit om te impliceren, “Jij bent dayita, want Jij hebt ons hart
gestolen. Geef nu alsjeblieft dat ontvreemde eigendom terug.”
Dayita betekent tevens ‘minnaar’, of ‘iemand die alles voor
zijn geliefde kan opgeven’.
Çréla Jéva Gosvämé legt uit, dat de gopés huilen bij het zingen van dit vers, zodat Kåñëa hen kan horen en hen Zijn genade kan geven. Genade komt vooral naar degenen, die er
bitter om huilen. Een kind, dat met al zijn gevoel huilt, roept
de genade van zijn ouders op, die alles stilleggen en aan zijn
behoeften voldoen.
De gopés zingen hun lied van verlangen niet in de bossen,
waar de bomen en bergen het geluid van hun stem zouden
hebben geabsorbeerd. Ze zijn het bos uitgegaan en zitten aan
de oever van de Yamunä. Welnu, waar Kåñëa zich ook bevindt, Hij kan hen overal horen huilen; en Hij zal Zich zeker
niet kunnen inhouden om naar hen toe te gaan.
Dit eerste vers van Gopé-géta is de maìgaläcaraëa van de
gopés, hun heilzame overture, en naarmate hun lied vordert,
neemt de buitengewone beminnelijkheid van hun gevoelens
voortdurend toe. In de rest van het lied spreken ze verbijsterende verzen vol sublieme, verborgen betekenissen, en degene, die ze hoort of leest, zal de intenties kunnen bevatten in
overeenstemming met zijn realisatie of kwalificatie. Door zich
18
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in verinnerlijkte, devotionele beoefening (bhajana) te absorberen worden deze betekenissen in het hart geopenbaard.
De zuivere toegewijde zal iedere keer, dat hij deze verzen
herleest, nieuwe realisaties tegenkomen. De ene dag komen
bepaalde diepe betekenissen in zijn hart en enkele dagen later
worden zelfs meer betekenissen en gevoelens aan hem ge openbaard. Op het eerste gezicht kan het lijken, dat deze verzen slechts op één manier kunnen worden uitgelegd; maar
verheven, zelfgerealiseerde toegewijden van Çré Kåñëa, die
constant bezig zijn met het proeven van dienstverlening aan
Hem, zijn in staat om in hun hart de vele diepe betekenissen
aan de verzen te ontlenen. Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura ervaart telkens nieuwe gevoelens en in feite kan niemand
dit onderwerp realiseren en uitleggen, zoals hij dat heeft gedaan.
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OUW OGEN BESCHIKKEN OVER DE RIJK-

dom van schoonheid, die ze van de bloembladeren van de lotus hebben gestolen. Maar Jouw
ogen beschikken extra over een magische kracht, die ze
uniek maakt, namelijk dat ze de kwaliteiten van iets
kunnen stelen door er eenvoudig naar te kijken.
Xardud XaYae SaaDauJaaTaSaTa(
SariSa Jaaedré[qMauza d*Xaa
SaurTaNaaQa Tae_XauLk-daiSak-a
vrd iNaganTaae Naeh ik&- vDa"

çarad-udaçaye sädhu-jäta-satsarasi jodara-çré-muñä dåçä
surata-nätha te ‘çulka-däsikä
vara-da nighnato neha kià vadhaù
çarat – het najaarseizoen; uda-äçaye – in het waterlichaam; sädhu –
uitmuntend; jäta – gegroeid; sat – fijn, zuiver; sarasi-ja – van de lotusbloemen; udara – in het midden; çré – de schoonheid; muñä – die
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uitmunt; dåçä – met Jouw vluchtige blik; te – Jouw; açulka – zonder
betaling verkregen; däsikäù – dienstmaagden; vara-da – O schenker
van zegeningen; nighnataù – voor Jou, die doodt; na – niet; iha – in
deze wereld; kià – waarom; vadhaù – moord.

Vertaling

O

Kåñëa, meester van amoureus plezier, O schenker
van zegeningen, wij zijn Jouw onbezoldigde dienstmaagden. Je doodt ons met de vluchtige blik van

Jouw ogen, die zelfs de trotse schoonheid stelen van de bladkrans van uiterst betoverende, hooggeboren lotussen, die tijdens het najaarseizoen beeldschoon in de vijvers bloeien.
Wordt in deze wereld het doden met een blik niet als moord
beschouwd?
Bhäva-prakäçika Våtti
In het voorgaande vers zeiden de gopés tegen Çré Kåñëa, “Niet
in staat de pijn van Jouw afzondering te verdragen en brandend in het vuur van amoureuze verlangens hebben we naar
Jou lopen zoeken.” Hij antwoordde door te vragen, “Welk
ongeluk of welke rampspoed heb Ik bij jullie aangericht?”
Welnu, in dit vers zeggen de gopés, “Je maakt ons niet alleen ongelukkig; Je vermoordt ons. Wapens zijn niet de enige
manier om te doden. Er bestaan ook andere middelen.”
Het woord dåçä verwijst naar Kåñëa’s vluchtige blik. De gopés zeggen, “Met de vluchtige blikken van Jouw lotusogen
vermoord Je ons.”
Kåñëa kan vragen, “Hoe kan Ik jullie vermoorden?”
22
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De gopés antwoorden, “Je doodt ons eenvoudig, omdat Je
surata-nätha bent.”
Het reine liefdesspel van de held (näyaka) en de heldin
(näyikä) in hun private ontmoeting wordt surata genoemd. Su
betekent ‘bijzonder’ en rata betekent ‘met grote gehechtheid
uitwisselen’. De uitwisseling van de bovenzinnelijke näyaka
en näyikä is zo compleet en zo buitengewoon, dat ze waarlijk
één worden; ieder verschil tussen hen wordt onwaarneembaar.
Er bestaat een beschrijving van surata in Çré Caitanyacaritämåta, die voortkwam uit de lotusmond van Çrématé Rädhikä Zelf,
pahilehi räga nayana-bhaìge bhela
anudina bäòhala, avadhi nä gela
nä so ramaëa, nä häma ramaëé
duìhu-mäna manobhava peñala jäni’
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 8.194)

Alas, voordat We elkaar ontmoetten, bestond er tussen Ons
een aanvankelijke aanhankelijkheid, die tot stand was gekomen door een uitwisseling van blikken. Op die manier heeft
zich gehechtheid ontwikkeld. Die gehechtheid is geleidelijk
gaan groeien en kent geen grenzen. Die gehechtheid is nu tussen Ons een natuurlijke aaneenschakeling geworden. Het komt
niet door Kåñëa, de genieter, noch door Mij, want Ik ben de
genotene. Dat is het niet. Deze gehechtheid kwam tot stand
door wederzijdse ontmoeting.
De wederzijdse uitwisseling van aantrekkingskracht is bekend
als manobhava, waarin de geest van Cupido Kåñëa en Mijn
geest in elkaar zijn opgegaan. Welnu, in afzondering is het erg
moeilijk om deze liefdesaffaires te verklaren. Mijn beste vriendin, hoewel Kåñëa al deze dingen kan zijn vergeten, kun jij het
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begrijpen en breng daarom deze boodschap naar Hem toe.
Maar tijdens Onze eerste ontmoeting was er geen boodschapper tussen Ons en Ik heb ook niemand gevraagd om naar Hem
toe te gaan. De vijf pijlen van Cupido waren immers Onze koerier. Tijdens deze afzondering is die aantrekkingskracht toegenomen tot een volgend extatisch stadium. Mijn beste vriendin,
handel alsjeblieft als boodschapper uit Mijn naam, want als
men op een beeldschoon persoon verliefd wordt, is dit de consequentie.

Çré Kåñëa is rasika-çekhara, Hij die onovertroffen is in het
proeven van bovenzinnelijke, amoureuze rasa en Çré Rädhikä
is mahäbhäva-svarüpiëé, de belichaming van mahäbhäva of de
hoogste ontwikkeling van zuivere, bovenzinnelijke emotie.
Dit vers refereert aan de ontmoeting van rasika-çekhara Çré
Kåñëa en mahäbhäva-svarüpiëé Çré Rädhikä, waarin Ze Zich
verenigen om in ieder opzicht één te worden – hart, lichaam
en ziel. Hun vereniging, zoals op deze manier, wordt sambhoga-lélä 1 genoemd.
De gopés zeggen, “Met Jouw ogen creëer Je in ons de inspiratie voor surata en dan kom Je ons ontmoeten.”
Nätha betekent ‘meester’, dus het algemene begrip van surata-nätha is ‘meester van surata’. Maar nätha betekent ook
‘bedelen’. Als het wordt uitgelegd in verband met het woord
surata-nätha, wordt het woord dåñä vervolgens dåñaiva suratanätha – Hij die met Zijn blik (dåñä) om amoureuze vereniging
1
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In Ujjvala-nélamaëi wordt sambhoga alsvolgt omschreven, “De enige
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escalatie van deze zegen wordt sambhoga genoemd.”
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bedelt (nätha). Wanneer de gopés deze uitdrukking gebruiken
om zich tot Kåñëa te richten, bedoelen ze, “Je hebt ons met
Jouw zijdelingse blikken om surata gesmeekt en door dat te
doen heb Je datzelfde verlangen naar surata op ons hart overgebracht en werden we gek. In die staat waren we verstoken
van ieder vermogen om onderscheid te maken tussen goed en
kwaad, juist en onjuist. We waren bereid om alles te geven,
waar Je om bedelde.”
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura beschrijft deze maagdelijke surata-lélä in Surata-kathämåta en ook in Çré Saìkalpakalpa-druma, dat met de volgende twee verzen begint,
våndävaneçvari vayo-guëa-rüpa-lélä
saubhägya-keli-karuëä-jaladhe ‘radhehi
däsé-bhaväné sukhayani sadä sa-käntaà
tvaà alibhiù parivåtam idam eva yäce
Saìkalpa-kalpa-druma (1)

O Godin van Våndävana, Çré Rädhä, O oceaan van jeugdigheid, deugd, schoonheid, plezierig tijdverdrijf, goed geluk, romantische liefde en mededogen. Luister alsjeblieft naar me,
want ik wil Jou iets zeggen. Ik heb de wens om Jouw däsé te
worden, Jou te dienen en Jou vrolijk te maken, wanneer Je bij
Jouw geliefde Çré Kåñëa bent en wordt omringd door Jouw
sakhés en maïjarés. Dit smeek ik Jou af.
çåìgärayäëi bhavatém abhisärayäëi
vikñyaiva känta-vadanaà parivåtya yäntém
dhåtväïcalena hari-sannidhim änayäni
sampräpya tarjana-sudhäà håñitä bhaväni
Saìkalpa-kalpa-druma (2)

25

GOPÉ-GÉTA
__________________________________________________________________________

In dit tweede vers beschrijft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura de ontmoeting tussen Çrématé Rädhikä en Çré Kåñëa.
Hoewel Rädhikä naar het bos ging alleen om Kåñëa te zien,
draaide Ze zich onmiddellijk om en keerde naar huis terug op
het moment, dat Ze Hem zag. Met een verlangen om Haar te
dienen bidt Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, “Ik zal Jou
bij Jouw kleding vastpakken en Jou met kracht naar Kåñëa
slepen, de oceaan van surata, en Hij zal Jou dwingen Je met
Jouw prachtige surata-lélä bezig te houden.”
Nätha betekent zowel ‘meester’ als ‘bedelaar’ en het heeft
nog een derde betekenis, namelijk ‘veroorzaker van grote
rampspoed en verdriet’. Kåñëa had met Zijn blik gezegd, “Ik
kan jullie verlangen naar surata vervullen en Ik wil ook surata
van jullie hebben.” De gopés zeggen nu, “Jij hebt ons verlangen naar deze speciale ontmoeting aangewakkerd en daarvan
zijn we gek geworden. En toen midden in onze surata-lélä verdween Jij opeens.”
Een vergelijkbaar voorbeeld hiervan is de frustratie, die
een hongerige man ervaart, wanneer een aap op het moment,
dat hij aan zijn maaltijd begint, zijn bord ontvreemdt. De gopés zeggen, dat ze zonder wijsheid en oordeelkundig vermogen bereid waren deel te nemen aan surata, die Kåñëa met
Zijn zijdelingse blikken van hen had afgesmeekt. En dat Hij
juist op dat moment verdween.
De gopés concluderen, dat de fout niet bij Kåñëa Zelf ligt,
maar in Zijn prachtige ogen. Waar hadden Zijn ogen hun
schoonheid vandaan gehaald? De gopés geven uitdrukking
aan hun realisatie hiervan met de woorden çarad-udäsaye.
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft uitgelegd, dat de
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gopés Kåñëa’s ogen op hun eigen manier vergelijken met de
mooie bloembladeren van de lotus.
Çarat betekent ‘het najaarseizoen’, het jaargetijde, waarin
dit spel plaats had. Ud betekent ‘water’ en äçaye betekent
‘waterlichaam’, zoals een vijver, meer, rivier of oceaan. In
deze context betekent udäsaye ‘meer’. Tijdens çarat, het beste
jaargetijde, is het water in de meren helder en schoon. Het
woord sädhu in dit vers betekent ‘zuiver, heilig, en in het bezit
van alle soorten deugd’. Als iemand in een goede familie is
geboren, een familie van sädhus, kunnen we over het algemeen aannemen, dat de zoon of dochter van deze mensen ook
een vroom karakter heeft.
De gopés zeggen tegen Kåñëa, “De prachtige lotus, die in de
uitgestrekte vijver groeit, is aromatisch, zacht en zoet. In het
najaar is het water helder en daarom is de lotus in dat water
ook zuiver. De bloembladeren van die lotus en de pollen op
de bladeren zijn ook volkomen zuiver. Ieder deel van die lotus
is met zuiverheid gemanifesteerd en heeft een zuiver resultaat. Zonder deze zuiverheid zou de lotus in al zijn eigenschappen van schoonheid verstoken zijn.”
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura en Çréla Jéva Gosvämé
leggen beiden uit, dat door Kåñëa’s ogen te vergelijken met
lotusbladeren de gopés zeggen, “Jouw ogen beschikken over
de rijkdom der schoonheid, die ze van de bladeren van de
lotus hebben gestolen. Maar Jouw ogen hebben nog een extra
magie, die ze uniek maakt, namelijk dat ze de kwaliteiten van
iets kunnen stelen door er gewoon naar te kijken. Je hebt
eenvoudig naar de lotus zitten kijken en daarmee heb Je zijn
pracht weggenomen. Op die manier heb Je de pracht van de
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lotus verminderd en de schoonheid van Jouw ogen vermeerderd.
“Toen heb Je, nadat Je de kwaliteiten van de lotus had gestolen, Jouw blik op ons gericht, waarmee Je de inhoud van
ons hart hebt gestolen. Je bent zo’n handige dief, dat Je de
schoonheid van lotusbladeren kunt stelen, zelfs van een lotus,
die ver van de waterkant groeit, waar het gevaarlijk is om risico te lopen en waar hij wordt omringd door andere lotussen.
“Welke eigendommen heb Je eigenlijk niet gestolen? Je
hebt de schoonheid van een nieuwe regenwolk gestolen en de
dans van de pauw. Hieruit kunnen we gemakkelijk afleiden,
dat Je een deskundige dief bent.
“Het is niet eenvoudig om ons hart te stelen, want we worden altijd beschermd door onze verwanten – onze ouders,
broers, echtgenoten, schoonzusters, schoonouders – maar ook
door onze verlegenheid, geduld en kuisheid. Toch ben Je zonder enige consideratie rechtstreeks ons hart binnengegaan en
heb Je ons gevangen genomen. Jij bent eigenlijk ons hart niet
binnengedrongen; het waren Jouw ogen. Hieruit volgt, dat
Jouw ogen gemakkelijk de schoonheid van de lotusbloem
kunnen stelen.
“Toch zijn de kwaliteiten, die we nu in Jouw ogen zien, niet
dezelfde, als die we eerder zagen. Dit is een ander verschil
tussen Jouw ogen en de lotus. De lotus ziet er altijd hetzelfde
uit, maar als we in Jouw ogen kijken, zien we, dat ze ieder
moment nieuwere en nieuwere verleidingen bevatten. Op die
manier heb Je ons via Jouw ogen ergens om gesmeekt, we
werden gek en telkens nieuwe golven uit de oceaan van bovenzinnelijke prema welden op in ons hart. Eenvoudig door
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de manier, waarop Je naar ons keek en Jouw verlangen naar
surata tot uitdrukking bracht, zijn we Jouw onbezoldigde
dienstmaagden (açulka däsikä) geworden. Dit heb Je voor
elkaar gekregen door vanuit de ooghoek van slechts één van
Jouw lotusogen naar ons te kijken. Als slechts één van Jouw
ogen Jouw intenties zo feilloos kan overbrengen, wat zou er
dan zijn gebeurd, als Je met twee ogen naar ons had gekeken?
“Waarom zeggen we, dat wij Jouw onbezoldigde dienstmaagden zijn? Ten eerste, heb Je ons ooit iets voor onze diensten gegeven? Nooit. Ten tweede, hebben onze ouders ons
aan Jou ten huwelijk gegeven? Nee. Hoewel we nooit bereid
zijn geweest om met Jou te trouwen, hadden onze ouders ons
bovendien aan Jou als liefdadigheid kunnen weggeven met
het idee, dat het voor ons het beste zou zijn geweest; maar dat
hebben ze nooit gedaan.
“Ten derde, zelfs al hadden we met Jou willen trouwen,
zonder dat we door onze ouders aan Jou waren weggeschonken, hadden we een gandharva huwelijk kunnen hebben,
waarbij we eenvoudig bloemenslingers met Jou hadden uitgeruild. Maar Je hebt met ons ook geen gandharva huwelijk
uitgevoerd. Je hebt ons niets betaald en ons niets gegeven.
“We zijn Jouw onbezoldigde dienstmaagden geworden,
omdat Jouw ogen om ons hart bedelden. Jij hebt niet gesmeekt, maar keer op keer hebben Jouw ogen gesmeekt en
wij zwegen.” Wat betekende het zwijgen van de gopés? Het
duidde op de aanvaarding van Zijn voorstel.
De teksten over literaire theorie, genaamd alaìkära-çästra,
verklaren, dat de gevoelens van prema, of käma, eerst in de
heldin (näyikä) verschijnen en daarna in de held (näyaka).
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Toch benadert de heldin niet de held om haar gevoelens tot
uitdrukking te brengen; integendeel, de held benadert de heldin en daarna beantwoordt ze hem. In dit geval echter is de
situatie omgekeerd. Kåñëa doet geen enkele toenadering. In
plaats daarvan zwijgt Hij en is uit de kring van gopés verdwenen, alsof Hij deze bijzondere ontmoeting afwijst. Het zijn de
gopés, die zich herhaaldelijk en zonder verlegenheid tot Hem
richten.
“Jij hebt ons hierom gesmeekt en wij zijn naar Jou toegekomen” zeggen ze. En toen we met Jou gingen dansen en in
ons zoete spel waren betrokken, heb Je ons verlaten. Nu smeken we Jou om dat spel opnieuw met ons te spelen, zelfs al
vragen we Jou helemaal nergens om. We hebben voor Jou alle
religieuze principes achterwege gelaten en hebben al onze
familiebanden verbroken, onze plichten, verlegenheid, kuisheid, geduld en de hele rest. En nu, in afzondering van Jou,
zitten we dood te gaan.
“We willen alleen, dat Je naar ons toekomt en ons ziet.
Zonder ons te zien kunnen Jouw ogen geen succes hebben. In
ons extreme verdriet smeken we Jou niet om die surata-lélä
voor onze bestwil, maar voor Jouw bestwil.
“In de eerste plaats heb Je ons vanuit de ooghoeken van
Jouw ogen om de kostbare gift van surata gesmeekt en door
dat te doen heb Je ook in ons hart een verlangen naar surata
gelegd. Maar nu heb Je onze rijkdom weggenomen, onze
meest kostbare schat. We hadden het in ons hart moeten houden en het zorgvuldig moeten beschermen, maar toen kwam
Jij ons hart stelen en ging er vandoor. We verzoeken Jou te
komen en slechts één blik op ons te werpen. En als Je dat
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doet, bidden we, dat Je alle waardevolle schatten, die Je hebt
ontvreemd, aan ons teruggeeft.”
Het woord nighnato in dit vers betekent ‘Je vermoordt ons’.
De gopés zeggen, “Als Jij onze gekoesterde schat niet teruggeeft, gaan we dood. Het is een zonde om een man te doden,
maar het is een grotere zonde om een vrouw te doden. Wij,
gopés, zijn Jou veel dierbaarder dan een vrouw haar echtgenoot, dus als Je ons doodt, maak Jij Jou schuldig aan de meest
abominabele daad. En verder zou Je niet alleen verantwoordelijk zijn voor het vermoorden van slechts één gopé, maar
van miljoenen van ons. We willen Jou beschermen tegen het
lijden, dat voortkomt uit deze zondige daad, dus kom alsjeblieft terug en geef de rijkdom van surata terug, die Je van ons
hebt gestolen.”
Een deel van deze uitleg is uit het commentaar van Çréla
Viçvanätha Cakravarté Öhäkura. Er zijn ook punten, die hij
niet heeft uitgelegd en in die gevallen heb ik de uitleg uit het
commentaar van Çréla Jéva Gosvämé en uit mijn hart genomen.
Dit onderwerp zal kostbaar zijn voor gekwalificeerde personen, maar niet voor iedereen.
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OEN JE GIRIRÄJA GOVARDHANA OP HET
topje van Jouw vinger hield, heb Je ons be-

schermd tegen de overstroming, de wolkbreuk
en de knetterende regen van bliksemflitsen van Indra. Je
hebt ons in feite niet alleen beschermd, Je hebt ons op
dat moment met grote vreugde overweldigd.
ivzJal/aPYaYaaÜyal/ra+aSaad(
vzRMaaåTaaÜEÛuTaaNal/aTa(
v*zMaYaaTMaJaaiÜìTaae >aYaad(
‰z>a Tae vYa& ri+aTaa Mauh u"

viña-jaläpyayäd vyäla-räkñasäd
varña-märutäd vaidyutänalät
våña-mayätmajäd viçvato bhayäd
åñabha te vayaà rakñitä muhuù
viña – giftig; jala – door het water (van de Yamunä besmet door
Käliya); apyayät – uit destructie; vyäla – angstwekkend; räkñasät –
van de demoon (Agha); varña – van regen (gezonden door Indra);

33

GOPÉ-GÉTA
__________________________________________________________________________

märutät – en de hoosbui (gecreëerd door Tåëävarta); vaidyuta-analät
van de bliksem (van Indra); våña – van de stier, Ariñöäsura; mäyäätmajät – van de zoon van Maya (Vyomäsura); viçvataù – van allemaal; bhayät – angst; åñabha – O grootste persoonlijkheden; te –
door Jou; vayam – wij; rakñitäù – zijn beschermd geweest; muhuù –
herhaaldelijk.

Vertaling

O

kroonjuweel onder de mannen, keer op keer heb Je
ons, koeherderinnen, gered uit de greep van de
dood – van het vergiftigde water van Käliya-hrada

in de Yamunä, waar de slang Käliya woonde, van de pyton
Aghäsura en van de regens en de verschrikkelijke storm van
Indra. Je hebt ons gered van de cycloondemoon Tåëävarta,
van het afvuren van Indra’s bliksems, van de vreselijke bosbrand, van de stierdemoon Ariñöäsura, van de zoon van Maya
genaamd Vyomäsura en van alle andere dreigingen.
Bhäva-prakäçika Våtti
Huilend tijdens het uitvoeren van hun kértana zeggen de gopés
tegen Kåñëa, “In het verleden heb Je ons tegen allerlei soorten gevaren en tegen de verslindende muil van de dood beschermd. Je hebt ons zo dikwijl gered, dus waarom vermoord
Je ons nu met de pijlen van Jouw blik? Je laat ons branden in
het vuur van liefdesverlangens en in het vuur van pijnlijke
gevoelens van afzondering van Jou. Nu kan niets ons meer
beschermen. Wat heeft onze bescherming van voorheen dan
voor zin gehad?
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“Als iemand een boom plant, ontwikkelt die persoon er,
naarmate hij groeit, enige gehechtheid aan. Zelfs al is die
boom giftig en wordt de persoon door anderen geadviseerd
hem om te hakken, zal hij aarzelen dat te doen. Het ziet ernaar uit, dat Jij dit principe bent vergeten. Je bent zo wreed
en genadeloos, dat Je ons omhakt, terwijl Je ons voorheen
hebt beschermd en ons hebt zien opgroeien.”
Viña-jalapyayäd – Viña-jäla betekent ‘giftig water’. De gopés
verwijzen naar de slang Käliya, die het water van de Yamunä
Rivier had vergiftigd. Ze zeggen, “Käliya vergiftigde het water
van Käliya-hrada1 met zijn scherpe dampen, waardoor het
water ging koken en schuimen. Maar Jij hebt ons tegen dat
gevaar beschermd.”
Toen Çré Kåñëa in het vergiftigde water van de Yamunä
sprong, leek het erop, dat Hij het Zelf niet zou overleven.
Waarom zeggen de gopés dan, dat Hij hen beschermde? Alle
jongens en kalveren hadden aan de oever van de Yamunä bij
Käliya-hrada gespeeld en alleen al van de stank van dat vergif
vielen ze op de grond, alsof ze dood waren. Kåñëa herstelde
onmiddellijk hun leven met Zijn blikken, die vol zijn van levengevende nectar. Toen Hij vastbesloten was om Käliya weg
te sturen, sprong Hij in de Yamunä.
De gopés vervolgden, “Als Jij toen was omgekomen, zouden wij ook zijn omgekomen en Nanda Bäbä, Moeder Yaçodä
en alle Vrajaväsé’s zouden zijn omgekomen. Om ons allemaal
te beschermen, heb Je Käliya onderworpen en deze plek ver-

1

Käliya-hrada is het meer in de Yamunä, waar de slang Käliya woonde.
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laten. Het water werd weer schoon en iedereen was in veiligheid.”
Vyäla-räkñasäd – Vyäla betekent ‘slang’ en hier verwijzen
de gopés naar Aghäsura, de grote slangdemoon, die met zijn
bek wijd open op de weg lag te wachten om Kåñëa te verslinden. De kalveren en koeherdersjongens waren hier en daar
aan het stoeien en terwijl ze aan het spelen waren kwamen ze
geleidelijk steeds dichter bij de demoon. “Wat een geweldige
grot!” riepen ze uit, toen ze de opengesperde bek van Agha
zagen. “Het lijkt wel een slang, maar dat kan niet! Geen slang
kan zo enorm groot zijn. Ook al kan het zelfs een slang zijn,
het kan geen kwaad om naar binnen te gaan; als hij ons allemaal probeert te verslinden, zal Kåñëa hem onmiddellijk doden. En als het een grot is, bestaat er zeker geen gevaar. We
moeten naar binnen gaan en onderzoek doen.”
Kåñëa stond dit allemaal van een afstand gade te slaan.
“Vrienden! O vrienden! Ga niet naar binnen!” riep Hij, maar
ze hoorden Hem niet en keken niet om om het Hem te vragen. Ze liepen de bek van de demoon binnen, die zijn bek
openhield en zat te wachten tot Kåñëa naar binnenkwam.
Dat was op de verjaardag van Baladeva, dus Hij was niet
naar buiten gegaan om met Kåñëa de kalveren te hoeden. Zijn
moeder, Rohiëé-devé had Hem thuis gehouden en had tegen
Hem gezegd, “Vandaag gaan we reinigingsceremoniën uitvoeren, we gaan koeien aan liefdadigheid weggeven en we zullen
druk zijn met de gelegenheid.”
Çré Kåñëa arrangeert situaties, zoals deze, wanneer ze nodig
zijn voor het uitvoeren van Zijn lieftallige spel en vermaak.
Als Baladeva bij Hem was geweest, had Hij de brahma36

_____________________________________________________________________________________

vimohana-lélä niet kunnen uitvoeren, Zijn goddelijk spel,
waarmee Hij Brahmä in de luren legde. Het spel met Aghäsura was het voorspel van dit tijdverdrijf, dat later op de dag zou
plaatshebben. Baladeva zou niet in staat zijn geweest om de
gebeurtenis geheim te houden. Hij zou zeker tegen Moeder
Yaçodä en Nanda Bäbä hebben verteld, dat Kåñëa Zich in alle
koeherdersjongens en kalveren had uitgebreid – en dan zou
iedereen in Vraja het ook te weten zijn gekomen. Als dit zou
zijn gebeurd, zou een hele reeks van liefdevolle uitwisselingen
geen plaats hebben gehad.
Toen Kåñëa Aghäsura doodde, zag Brahmä de lichtgevende
gloed van Aghäsura’s levensadem uit zijn kop komen en in de
lucht blijven hangen. Toen Kåñëa daarna uit de bek van Aghäsura tevoorschijn kwam, zag Brahmä dat licht neerdalen en
de lotusvoeten van Çré Kåñëa binnengaan. Brahmä was verbijsterd. “Hoe is dit mogelijk?” dacht hij. “Anderen proberen
intentioneel bevrijding te krijgen zonder enig succes, maar
deze demoon krijgt het gewoon door Kåñëa in zijn bek te nemen met het doel hem te vermoorden.” Toen was Brahmä
getuige van een ander wonderbaarlijk spel van Kåñëa – het
aannemen van de gedaanten van alle kalveren en koeherdersjongens. Kåñëa’s eerste oogpunt voor de uitvoering van dit
transcendente spel was niet om Brahmä in verwarring te
brengen. Integendeel, in Zijn hart was Hij Zich ervan bewust,
dat veel oudere gopés Hem als hun zoon wilden voeden en dat
veel koeien Hem als hun kalf wilden voeden. Dus Hij schiep
de situatie om hun wens in vervulling te doen gaan. Dit was
één van verscheidene redenen, waarom Zijn yogamäyä ver-
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mogen Brahmä de inspiratie gaf om getuige te zijn van het
spel met Aghäsura.
Hier in Gopé-géta zeggen de gopés, “Als alle jongen in het lichaam van Aghäsura waren omgekomen, was iedereen in
Vraja ook omgekomen, inclusief wij. We hadden gemakkelijk
kunnen sterven. Waarom vond Je het toen nodig om ons te
beschermen, als je ons nu alsnog wilt doden?”
Het woord varña-märutäd in dit vers verwijst naar Indra, de
koning van de hemelse planeten. Varña betekent ‘neerslag’,
marut betekent ‘enorme windhoos’ en vidyut betekent ‘blikseminslag’. De gopés zeggen tegen Çré Kåñëa, “Door Giriräja
Govardhana op het topje van Jouw pink te houden, heb Je
ons beschermd tegen Indra’s stortregens, windhozen en het
furieus afwerpen van bliksemflitsen. In feite heb Je ons niet
alleen beschermd, Je hebt ons op dat moment met grote
vreugde overweldigd.”
Het woord analät betekent ‘uit vuur’. Kåñëa heeft de Vrajaväsé’s uit twee grote bosbranden gered, waarvan er één plaats
vond in het bos bij Bhäëòéravana. Daar in de schaduw van een
gigantische banyanboom, geheten Bhäëòéravaöa, was Kåñëa
met Zijn koeherdersvriendjes aan het spelen, terwijl de koeien het water van de Yamunä dronken en in het weelderige,
groene gras graasden. Geleidelijk dwaalden de koeien van
Kåñëa en de jongens af en gingen Muïjäöavé binnen, een bos
met doornige muïja-planten, dat een eindje verderop lag. Het
was zomer en de verzengende hitte had het bos uitgedroogd.
Het bos was zo dicht beplant, dat de koeien het pad, waarover
ze waren gekomen, waren kwijtgeraakt. Ze raakten helemaal
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gedesoriënteerd, omdat ze werden overweldigd door dorst en
hitte.
De koeherdersjongens gingen naar de koeien zoeken en
daarmee verlieten ze het gezelschap van Kåñëa en Balaräma.
Ze gingen Muïjäöavé in en werden evenals de koeien verontrust door excessieve dorst en intense hitte. Dat was het moment, waarop de verdorven dienaren van Kaàsa, die zich in
het bos hadden verschanst, het gras en de bomen in vuur en
vlam zetten. In een oogwenk wakkerde de wind het vuur in
het gebied aan en de koeien en de koeherdersjongens werden
in het centrum van het gebied gegijseld.
Zonder dat ze een mogelijkheid zagen om te ontsnappen,
begonnen ze om Kåñëa en Balaräma te roepen. Bij het horen
van hun angstige geroep, kwamen Kåñëa en Balaräma onmiddellijk in hun midden. “Sluit jullie ogen een even,” zei Kåñëa
tegen hen en op dat moment slikte Hij de verschrikkelijke
bosbrand in. De jongens vroegen zich af, waarom Kåñëa hen
had gezegd hun ogen te sluiten. “Kåñëa zal wel een mantra
kennen om vuur te doven,” dachten ze, “en misschien kan die
mantra alleen op een hele besloten plek worden gereciteerd.
Als we onze ogen sluiten, zal Hij voelen, dat Hij alleen is.”
Er was nog een andere reden, waarom Kåñëa hen zei hun
ogen te sluiten. Bij een eerder incident, toen Hij nog een baby
was, hadden de jongens Hem klei zien eten en daarover hadden ze bij Moeder Yaçodä geklaagd. Dus nu dacht Hij, “Als
ze Me vuur zien eten, gaan ze weer bij Moeder klagen en dan
gaat ze Me straffen. Afgezien daarvan, als Mijn vrienden Me
de hele vuurzee zien inslikken, zullen ze denken, dat Ik opbrand en dan zal hun levensadem hen verlaten.”
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Toen de jongens een ogenblik later hun ogen openden, zagen ze zich weer bij Kåñëa en Balaräma staan in de koele
schaduw van Bhäëòéravaöa en hun koeien lagen er vredig bij
te herkauwen. “Was dat een droom?” vroegen ze zich verwonderd af.
Wijzend op deze bosbrand zeggen de gopés nu, “Je hebt ons
toen beschermd.” Met deze woorden impliceren ze, “Als alle
koeherdersjongen in het vuur waren omgekomen, waren hun
ouders gestorven van verdriet en wij, gopés, zouden ook zijn
gestorven. Door heel Vraja op deze manier te beschermen,
heb Je ons ook beschermd.”
Met de zinsnede våña-mayätmajäd maken de gopés melding
van nog een ander incident, waarin Kåñëa hen beschermde.
Våñä-mayätmajäd wijst op twee demonen, Vatsäsura en Vyomäsura. Het woord våña wijst op Våñabhäsura (een andere
naam van Ariñöäsura), de gigantische stierdemoon, en het
woord ätmajad betekent ‘zoon’. Samengevoegd met våña, wijst
ätmäjad op de zoon van Våñabhäsura, namelijk de kalfdemoon Vatsäsura. Ätmajad wordt ook samengevoegd met het
woord maya, dat vervolgens verwijst naar de zoon van de demoon Maya, genaamd Vyomäsura, die door Kåñëa in Kämyavana werd vermoord.
Toen Kåñëa eerst de kalveren meenam om ze in Våndävana
te laten grazen, verscheen Vatsäsura in hun midden. Zodra
Kåñëa en Baladeva hem zagen, begrepen Ze, dat hij niet tot
een van Hun kalveren behoorde, maar een demoon in vermomming was en Ze beraamden een plan om hem uit de weg
te ruimen. Ze liepen zogenaamd onbedoeld naar hem toe en
toen greep Kåñëa zijn twee achterpoten vast en slingerde hem
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boven Zijn hoofd in de rondte. Vatsäsura nam toen zijn oorspronkelijke, huiveringwekkende, gigantische gedaante aan
en op dat moment slingerde Kåñëa hem in een boom. Toen ze
de enorme afmeting van Vatsäsura zagen, werden de jongens
bang en riepen uit, “Hij kwam in de vorm van een prachtig
kalf, maar moet je nu zijn werkelijke gedaante eens zien!”
Vatsäsura’s vader, de gigantische stierdemoon Ariñöäsura,
werd door Kåñëa in Rädhä-kuëòa vermoord. Ariñöäsura was
ongetwijfeld een zondaar, dus men kan zich afvragen, hoe hij
het maagdelijke gebied van Rädhä-kuëòa heeft kunnen binnenkomen. Hij kon daar alleen binnenkomen, omdat Yogamäyä hem toegang had verleend om het spel van Kåñëa te
faciliteren, waarin Hij hem doodt om daarmee vervolgens de
prema van de gopés te intensiveren. Kåñëa bracht hem om en
beschermede de gopés en toen begon de räsa-dans.
Kåñëa heeft de gopés ook beschermd tegen de demoon,
Çaìkhacüòa, die hen heeft geprobeerd te ontvoeren door hen
met een stok voort te drijven, alsof ze geiten waren, en tenslotte Çrématé Rädhikä op zijn schouders te nemen. Men kan
zich afvragen, hoe het voor een demoon mogelijk is om Çrématé Rädhikä aan te raken en het antwoord is, dat Yogamäyä
miraculeuze incidenten arrangeert om het menselijke spel
(nara-lélä) van Kåñëa mogelijk te maken. Het was eigenlijk
niet mogelijk, dat Çaìkhacüòa Çrématé Rädhikä kon aanraken.
Aangezien Kåñëa alles kan doen, zou de gedaante van Çaìkhacüòa een manifestatie van Kåñëa Zelf geweest kunnen zijn.
Met het doel om Rädhikä in Zijn armen te jagen, kan Hij
Haar soms aan het schrikken brengen door de vorm van een
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slang aan te nemen. Hij voert ongelimiteerd spel uit, zoals dit,
en Yogamäyä maakt naar Zijn wens alle nodige regelingen.
Çré Kåñëa beschermde Zijn metgezellen tegen de paarddemoon Keçé, de kardemoon Çakaöäsura, de kraanvogeldemoon
Bakäsura, de ezeldemoon Dhenukäsura en zoveel anderen.
De gopés vervolgen, “Åñabha te vayaà rakñitä muhuù – Je
hebt ons afgeschermd tegen een veelvoud van calamiteiten en
tegen ontelbaar veel angstaanjagende vormen van de dood,
maar nu breng Je ons dus toch om. Als Je ons nu wilt doden,
waarom heb Je ons dan bij zoveel andere gelegenheden beschermd?”
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft in zijn commentaar, Särärtha-darçini, de betekenis van de woorden van de
gopés geopenbaard, “We sterven aan de effecten van Jouw vijf
pijlen. We zijn voor bescherming naar Jou toegekomen, maar
we vinden, dat Jouw vijf pijlen onze käma (goddelijke hartstocht) en het branden van ons hart juist hebben doen toenemen.”
Kåñëa Zelf is Kämadeva, de bovenzinnelijke Cupido. Hij
heeft de gopés gecharmeerd door de pijlen van Zijn lotusogen
af te vuren en met Zijn honingzoete fluitspel, Zijn prachtige
lippen, Zijn solitaire gesprekken met hen en Zijn brede borstkas. Hij wordt in de käma-gäyatré mantra aangesproken met
Puñpabäëa, Hij die bloempijlen afschiet, die de gopés betoveren. Deze transcendente Kämadeva kan de geest van de Kämadeva van deze wereld betoveren en daarom richten de gopés zich tot Hem om het vuur veroorzaakt door de vijf pijlen
van Kämadeva te doven.
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De gopés zeggen, “Op dit moment zien we, dat Je viçväsaghäti bent, een verrader van andermans vertrouwen.” De inherente betekenis van het Sanskriete woord viçväsa-ghäti
wordt met de volgende woorden overgebracht, “Ik sliep met
mijn hoofd op jouw schoot en vertrouwde erop, dat je me zou
beschermen. Maar terwijl ik sliep, heb je een zwaard gepakt
en me gedood.” Met dit gevoel zeggen de gopés, “In het verleden heb Je ons diverse keren beschermd, dus we vertrouwden
erop, dat Je ons nu zeker zou beschermen. We hebben alles
opgegeven, we hebben Jou ons hele bestaan geofferd en we
kwamen naar Jou toe; maar nu pleeg Je op koele wijze verraad tegen ons. Zelfs terwijl we stervend zijn, bescherm Je ons
niet.”

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura zegt, dat sommig spel,
waar de gopés hier naar verwijzen, eigenlijk plaats vindt na de
räsa-lélä. We zouden verwachten, dat de gopés over gebeurtenissen spraken, die vóór de räsa-lélä hadden plaatsgehad, dus
hoe kunnen ze over toekomstige incidenten spreken? 2 Çréla
2

Çréla Sanätana Gosvämé brengt dit in zijn commentaar, Båhad-vaiñëavatoñaëé, in overeenstemming. Hij legt uit, dat de gopés, zelfs al heeft de
moord op Vyomäsura plaats gehad na de räsa-lélä, in staat waren dit te
vermelden vanwege hun natuurlijke vermogen van alwetendheid (svabhävika-sarvajïäta-śakti). Wanneer de gopés ondraaglijke afzondering
ervaren, manifesteren zich in hun hart spontaan sphürtis (visioenen) van
Kåñëa’s spel – verleden, huidig en toekomstig. Zo kwamen ze het doden
van Vyomäsura te weten, dat eigenlijk in de toekomst zou plaatshebben.
Dus vanwege hun waanzin in afgescheidenheid van Kåñëa verwijzen ze
naar dit spel, alsof het in het verleden had plaatsgevonden.

43

GOPÉ-GÉTA
__________________________________________________________________________

Cakravarté Öhäkura legt uit, dat deze toekomstige gebeurtenissen aan de gopés algemeen bekend waren. Lange tijd daarvoor hadden ze erover gehoord van Pauëamäsé-devé, Gargäcärya, Bhäguri Åñi en andere wijzen. Ze hadden ook van vele
personen over Kåñëa’s horoscoop gehoord en nu herhalen ze,
wat ze toen hadden vernomen.
Çréla Jéva Gosvämé zegt, dat Çréla Çukadeva Gosvämé zich in
zijn beschrijving vanaf pürva-räga tot räsa-lélä (ÇrémadBhägavatam 10.21-33) in een zeer rasika stemming bevond.
Het gevolg was, dat hij alleen vertelde over Çré Kåñëa’s zoete,
liefdevolle spel en vermaak. Hij had het niet over Kåñëa’s
spel, waarin Hij demonen ombrengt, dat over het algemeen
als wreed en onplezierig kan worden beschouwd. Hij verhaalde over de pürva-räga van de gopés, Kåñëa’s prachtige spel
met de vrouwen van de brähmaëas (yajïa-patnés), het optillen
van Giriräja Govardhana en Zijn spel met de koeherdersjongens en de gopés, die allemaal in het najaar en de zomer hebben plaatsgevonden. Çréla Jéva Gosvämé zegt, dat Çréla Çukadeva Gosvämé vanwege zijn diepe gevoelens in overeenstemming met dat gevoel hier en daar de onderdelen van zijn vertellingen anders heeft gerangschikt. Het gevolg was, dat hij
bepaald spel van Kåñëa, waarin Hij demonen ombrengt, pas
vertelde, nadat hij räsa-lélä had beschreven, terwijl ze in feite
eerder hadden plaatsgevonden.
De uitleg van Çréla Jéva Gosvämé lijkt die van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura tegen te spreken, maar beide explicaties zijn juist. In verschillende kalpas, of millennia, voert Kåñëa Zijn spel in een andere volgorde uit.
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Zoals gezegd, de gopés beschuldigen Kåñëa ervan, dat Hij
een schender van vertrouwen (viçväsa-ghäté) is. Ik zal nu een
verhaal uit de antiek Indiase geschiedenis vertellen om het
verdriet te illustreren, dat voortkomt uit het schenden van
vertrouwen.
De grote boeddhistische Koning Açoka van India stichtte
een universiteit, genaamd Viçva Vidyälaya, in de prachtige
heuvelachtige streek, genaamd Nalanda bij Patna. Nalanda
Viçva Vidyälaya was in die tijd zeer beroemd. Uit alle delen
van de wereld kwamen studenten daar naartoe om Vedänta te
studeren en in alle andere filosofische scholen hun licht op te
steken.
Een van de studenten was Kumärila Bhaööa 3, die vanaf zijn
jeugd de Veda’s, Upaniñaden, Småti en andere geschriften had
bestudeerd. Hij had ook karma-mémäàsä filosofie bestudeerd
en wilde nu boeddhisme studeren om het te verslaan. Het
bestuur van de universiteit wist, dat hij zeer intelligent was en
schreven hem graag in als student. Hij heeft daar twaalf jaar
gestudeerd en in zijn laatste studiejaar was zijn geleerdheid
beroemd geworden.
Toen op zekere dag de boeddhistische hoofddocent een college gaf, reciteerde hij een vers uit de Veda’s en legde het uit
op een manier, waarop het tegenstrijdig was aan de eigenlijke
betekenis. Hij maakte de ideeën van de Veda’s belachelijk en
noemde ze bogus. Toen Kumärila Bhaööa dit hoorde, begon
hij te huilen. “Hij huilt!” zeiden de andere studenten. “Mis3

Kumärila Bhaööa was in de achtste eeuw een hindu filosoof en mémäàsä
geleerde uit Prayäga. Hij staat bekend als degene, die vele boeddistische
geleerden van zijn tijd in filosofische debatten heeft verslagen.

45

GOPÉ-GÉTA
__________________________________________________________________________

schien is hij een Vaiñëava of een lid van een of andere sekte.
In ieder geval is het duidelijk, dat hij geen boeddhist is.” 4
De rector van de school riep Kumärila Bhaööa bij zich en
vroeg, “Waarom huil je?”
“Uw uitleg is tegenstrijdig en zinloos,” zei Kumärila Bhaööa.
“Dit is niet de werkelijke betekenis van het geciteerde vers.”
“Geef me jouw uitleg dan eens,” zei de docent.
Kumärila Bhaööa legde het vers schitterend uit, maar toen
hij klaar was, waren zijn medestudenten verontwaardigd en
beraamden een plan om hem te vermoorden. Ze klampten
hem aan, grepen hem vast en brachten hem naar het dak van
een hoog gebouw. “We gaan jou naar beneden storten,” zeiden ze tegen hem. “Als jouw God echt bestaat en als de Veda’s ook waar zijn, zal je worden beschermd. Anders val je
gewoon dood.”
Kumärila Bhaööa was het hiermee eens. “Jullie hebben gelijk,” zei hij. “Als de Veda’s de Absolute Waarheid spreken
en als mijn God echt is, zal me niets overkomen.”
Ze duwden hem van dat dak af en toen renden ze naar beneden in de volle overtuiging, dat ze hem dood zouden aantreffen. In plaats daarvan zagen ze hem rondlopen en praten
zonder dat hij gewond was, afgezien van een gebroken vinger.
Ze pakten hem stevig vast en vroegen hem vol spot, “Als je
4

De filosofische school genaamd karma-mémäàsä (de wetenschap van
vruchtdragend werk) legt de Veda’s uit in ritualistische termen en definieert vrome, baatzuchtige of materiële werken als het doel van het leven,
terwijl het boeddhisme de Veda’s afwijst en ahiàsa (geweldloosheid) en
çünyatä (het niets, of de vernietiging van het zelf) als belangrijkste levensdoelen predikt.
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nu eigenlijk geheel beschermd was geweest, waarom is jouw
vinger dan gebroken?”
“Ik maakte de vergissing om te zeggen ‘als’ mijn God echt
is,” antwoordde hij. “Had ik niet gezegd ‘als’, was mijn vinger
niet gewond geraakt.”
Spoedig daarna predikte Kumärila Bhaööa zo krachtig tegen
het boeddhisme, dat de leer uit India werd verdreven en het
zich naar China en andere gebieden heeft verplaatst. Hoewel
de filosofie van Çaìkaräcärya tot op zekere hoogte hieraan
heeft meegeholpen, is het verdrijven van het boeddhisme uit
India in werkelijkheid te danken aan Kumärila Bhaööa.
Ondanks zijn prestatie was Kumärila Bhaööa in zijn laatste
dagen diep bedroefd om hetgeen hij zag als een grote vergissing. “De hoofddocent van die universiteit was mijn guru,”
dacht hij. “Op het eind van zijn leven werd hij gekweld door
de gedachte, dat een onbeduidende leerling hem had verslagen en is van verdriet gestorven. Ik ben viçväsa-ghäté. Ik heb
mijn guru verraden, die me zoveel heeft geleerd. Hij heeft
geholpen mijn leven tot een succes te maken. Hij gaf me de
kennis, die ik heb gebruikt om het boeddhisme uit India te
verdrijven en toch heb ik hem verraden.”5

5

De vedische cultuur is in Kali-yuga gecorrumpeerd geraakt. In vroeger
tijden werd ongehoorzaamheid aan de guru alleen als een overtreding
beschouwd, als de guru bekwaam was. Maar na verloop van tijd respecteerde de discipel volgens de vervormde ethiek tussen leraar en leerling
gehanteerd door de smärtas de instructies en het advies van zijn leraar,
zelfs wanneer de leraar niet bonafide was. Als hij zijn leraar niet had gehoorzaamd, kreeg hij het gevoel, dat hij verkeerd had gehandeld ongeacht, of de leraar bekwaam was of niet. De discipel in de Vaiñëava cul-
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Met een verlangen te boeten voor hetgeen hij als zijn zonde
beschouwde, legde hij een berg rijstkaf aan en stak hem in
brand. Als rijstkaf wordt aangestoken, gaat het smeulen zonder te branden; er verschijnen alleen vlammen, wanneer het
vuur wordt aangeblazen. Kumärila Bhaööa ging op die berg
smeulende rijstkaf liggen en lag daar te branden, alsof hij
langzaam werd gestoomd. Ofschoon hij zich in extreme pijn
bevond, bleef hij daar liggen. Op dat moment benaderde een
volgeling van Çré Çaìkaräcärya hem en zei, “Ik ben gekomen
om u iets te vragen.”
“Wat wil je van me hebben?” vroeg Kumärila Bhaööa.
“Ik smeek u om uit dit vuur te komen en met mij te debatteren over de nieuwe filosofie van advaita-väda 6, die door
Çaìkaräcärya wordt verkondigd en die zo mooi is. Ik wil u
verslaan, want u bent een smärta7 en u gelooft in de Veda’s.”
“Ik lig nu dood te gaan. Ik wil mijn mond niet vervuilen
met advaita-väda,” antwoordde Kumärila Bhaööa. “Ga alsjeblieft weg. Ik ga geen gesprek voeren over deze non-vedische
filosofie,” sprak hij op het moment, dat zijn leven weggleed.
Dit is een historische gebeurtenis. Het is niet direct relevant
voor Gopé-géta, maar ik wilde deze gelegenheid gebruiken om

6

7
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tuur wordt dan ook geadviseerd iedere ongekwalificeerde leraar af te
wijzen zonder hierover het minste schuldgevoel te koesteren.
Advaita-väda – De doctrine van non-dualisme en monisme verspreid
door Çré Çaìkaräcärya, die de fout propageert, dat de levende wezens en
God in alle opzichten één zijn.
Smärta – Een orthodoxe brähmaëa, die op rigide wijze de småti-çästras
en de religieuze gedragscodes aanhangt, waarbij hij overdreven gehecht
is aan externe rituelen zonder de onderliggende essentie van de vedische
geschriften te bevatten.
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erover te vertellen. Jullie moeten deze geschiedenis kennen,
want het zal jullie behulpzaam zijn bij het begrijpen van de
manier, waarop het prediken van Vedänta zich heeft ontwikkeld.
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KROONJUWEEL

VAN

NEUTRALE

PER-

soonlijkheden, nu begrijpen we, dat Jij, de Super-

ziel, in Vraja bent geboren, maar we snappen
niet hoe en waarom.
Na %lu/ GaaePaqk-NaNdNaae >avaNa(
Ai%l/deihNaaMaNTaraTMad*k(
iv%NaSaaiQaRTaae ivìGauáYae
Sa% odeiYavaNa( SaaTvTaa& ku-le/

na khalu gopéka-nandano bhavän
akhila-dehinäm antarätma-dåk
vikhanasärthito viçva-guptaye
sakha udeyivän sätvatäà kule
na – niet; khalu – zowaar; gopékä – van de gopé, Yaçodä; nandanaù –
de zoon; bhavän – Jouw goede Zelf; akhila – van alle; dehinäm –
belichaamde levende wezens; antaù-ätma – van het innerlijke bewustzijn van de ziel; dåk – de ziener; vikhanasä – door Çré Brahmä;
arthitaù – voor gebeden; viçva – van het universum; guptaye – ter
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bescherming; sakhe – O vriend; udeyivän – Je kwam voort; sätvatäm
– van de Sätvatas; kule – in de dynastie.

Vertaling

O

vriend, het is volstrekt zeker, dat Je niet alleen de
zoon bent van Yaçodä; Je bent ook de Superziel, die
in het hart van alle levende wezens woont. Je bent

in antwoord op het gebed van Çré Brahmä in de dynastie van
toegewijden verschenen om het universum te beschermen.
Bhäva-prakäçika Våtti
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft in zijn commentaren op de tweede en derde verzen van Gopé-géta de beschuldigingen van de gopés en Kåñëa’s repliek uitgelegd. In het tweede vers zeiden de gopés, “Bega geen zonden door met de pijlen van Jouw blikken miljoenen gopés te vermoorden. Als
iemand ons onomwonden vermoordt, dan zij het zo; maar als
we leven noch sterven, is de ondraaglijke zielsangst, die we
ervaren, veel erger dan de dood zelf.” Dan beschuldigen ze
Hem in het derde vers een verrader van hun vertrouwen te
zijn.
Kåñëa antwoordde, “Jullie hebben Me een moordenaar van
vrouwen en een verrader van vertrouwen genoemd. Jullie
zeiden, dat ik miljoenen gopés wil vermoorden en dat Ik allerlei soorten zondige reacties zal moeten ondergaan, als Ik niet
kom en jullie ontmoet. Waarom spreken jullie zulke wrede
woorden tegen Mij? Ik kan de beklemming niet verdragen,
die zulke snerpende woorden veroorzaken. Ik ga deze plek
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onmiddellijk verlaten en keer hier in dit leven niet meer terug.”
Toen ze Çré Kåñëa’s gezicht vol pijn zagen, werden de gopés
bang, dat Hij boos was geworden. “Wat gaat er gebeuren, als
Hij niet meer terugkeert?” vroegen ze zich af. Hun eigen
woede nam af en toen spraken ze het huidige vers. “Het was
onze fout om deze woorden onzorgvuldig uit te spreken,”
zeiden ze tegen Hem. “Je bent echt onze vriend.” Ze gaven
uitdrukking aan een diversiteit aan gevoelens om Hem voor
zich in te nemen.
Na khalu gopékä-nandano bhavän – Khalu betekent ‘zeker’,
gopékä-nandana wijst op Yaçodä-nandana, de zoon van Yasoda en bhavän betekent ‘Jij, Kåñëa’. De gopés zeggen, “Je bent
zeker niet de zoon van Yaçodä.”
Akhila-dehinäm betekent ‘voor alle wezens’ en antarätmadåk betekent ‘Paramätmä, de Superziel, de deelexpansie van
Kåñëa, die zich in ieders hart bevindt’. Als constante getuige
van ieders activiteiten kent Paramätmä de consequenties toe
van goede en slechte activiteiten en op hetzelfde moment
blijft Hij volkomen neutraal. Hij raakt niet persoonlijk betrokken bij de goede of slechte gevolgen van de activiteiten
van wie dan ook.
Vikhanasärthito viçva-guptaye – Vikhanasä verwijst naar Çré
Brahmä; arthitah betekent ‘door het gebed’ en viçva-guptaye
betekent ‘voor universele bescherming en universeel welzijn’.
Door deze zinsnede uit te spreken zeggen de gopés, “Brahmä
bad voor het welzijn van alle inwoners van het universum.”
De stemmingen van de gopés veranderen constant en rijzen
op en vallen weg als golven in de zee. Wanneer ze Kåñëa aan53
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spreken als Paramätmä, of als hun vriend, zijn ze Hem in feite
op subtiele wijze aan het bekritiseren.
Udeyivän sätvatäà kule – Udeyivän betekent ‘rees op als de
zon’. Met deze woorden impliceren de gopés, “Je bent naar
deze wereld gekomen.” Sätvatäà kule heeft twee betekenissen, ‘de Yadudynastie’ en ‘de zuivere toegewijden’. De gopés
hebben beide betekenissen in gedachten, wanneer ze zeggen,
“Je bent in de dynastie van Sätvata verschenen.”
“We weten, dat Je de zoon van Yaçodä bent,” zeggen ze tegen Çré Kåñëa. “We hebben een sterk vertrouwen daarin.
Maar wanneer we Jouw ongewone activiteiten waarnemen,
hebben we op hetzelfde moment de neiging datgene te aanvaarden, dat Gargäcärya, Bhäguri Åñi en Paurëamäsé ons over
Jou hebben verteld. Je bent zeker onze vriend, maar Je bent
niet alleen de zoon van Yaçodä-gopé.”
“Welnu, wie ben Ik dan?” vraagt Kåñëa.
“Je bent de inwonende getuige van alle zielen,” antwoorden de gopés. “Dit werd verteld door de åñis Bhäguri, Garga,
Paurëamäsé en anderen. Als Superziel woon Je onafgebroken
in het hart van iedereen, waar Je getuige bent van ieders diepste gevoelens en verlangens. Je woont ook in ons hart, dus Je
moet de diepte van onze treurnis en ellende kennen, die we in
afgescheidenheid van Jou ervaren. Wees daarom niet boos op
ons, maar wees alsjeblieft blij.”
“Jullie vertellen Me, dat Ik Paramätmä ben en dat Ik in ieders hart woon,” zegt Kåñëa. “Als dit waar was, hoe zou Ik
dan vóór jullie kunnen staan? Ik sta hier en jullie kunnen Me
zien. De getuige in ieders hart daarentegen wordt door
niemand waargenomen.”
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“Çré Brahmä bad aan Jou en vereerde Jou ter bescherming
van de hele wereld,” antwoorden de gopés. “Je was tevreden
met zijn verering en nam een gedaante aan ter bescherming
van de wereld, maar eigenlijk heb Je geen materiële gedaante.”
“O slimme gopés, jullie zijn deskundig in rasa,” zegt Kåñëa.
“Als jullie al deze diepgaande, filosofische waarheden kennen
– dat Ik de Superziel ben, de getuige van alles en Hij, die de
resultaten van ieders baatzuchtige activiteiten toekent waarom hebben jullie dan met snerpende woorden tegen Me
gesproken?”
“O sakhä (vriend),” antwoorden de gopés, “hoewel Je de
Superziel bent, ben Je in antwoord op de gebeden van Brahmä om de wereld te beschermen naar Våndävana gekomen en
heb Je ons tot Jouw sakhés gemaakt. We waren zo blij een
vriend zoals Jij te krijgen, dat we wegzonken in een oceaan
van zegen. De vertrouwelijkheid, die uit zulke intieme vriendschap voortkomt, heeft ons blind gemaakt voor Jouw ware
identiteit en dat is de reden, dat we op die manier spraken.
Neem alsjeblieft in overweging, dat wij ons ook in dit universum bevinden; bescherm ons ook.”
Hier impliceren de gopés, “We branden in een grote vlammenzee van afgescheidenheid van Jou. Kom alsjeblieft en
ontmoet ons. We zijn Jouw dierbare geliefden en Jij bent Je
bewust van onze aandoening, maar toch blijf Je er vrolijk onder. We hebben in deze hele wereld niemand gezien of gehoord – halfgod, mens, slang, zoogdier, of enig ander schepsel
– die opgewekt kan blijven bij het zien van het verdriet van
zijn geliefde. Integendeel, hij zal zelf worden overweldigd
55

GOPÉ-GÉTA
__________________________________________________________________________

door verdriet en proberen het lijden van zijn geliefde te verlichten.
“Het ziet ernaar uit, dat Je onverschillig bent. Je bent er getuige van, dat Jouw meest dierbare sakhés in zielsangt verdrinken en Jij blijft er rustig bij. Om deze reden denken we,
dat Je nooit de zoon van Yaçodä kunt zijn, die vermaard is
voor haar vrijgevige en ruimdenkende aard. Als ze hoort, dat
anderen zelfs maar licht gegriefd zijn, vindt ze dat ondraaglijk.
Als ze ziet, dat een persoon, een dier, of een vogel ongelukkig
is, smelt haar hart van mededogen; dan probeert ze ze te
troosten en hun ellende weg te nemen. Haar hart is zo zacht,
dat ze onmogelijk een kind kan hebben gekregen, dat zo
wreed, hard, genadeloos, slecht gehumeurd en corrupt is als
Jij. We kunnen geen sprankje van haar deugden in Jou terugvinden.”
“Goed dan. Ik ben niet de zoon van Yaçodä en Ik heb geen
sprankje van haar goede kwaliteiten, wie ben Ik dan?”
“Jij bent de Superziel, de inwonende getuige in ieders
hart.”
“Op welke manier ben Ik de Superziel?” vraagt Kåñëa.
“De Superziel woont in ieders hart,” antwoorden de gopés.
“Zelfs als iemand ligt te sterven, bitter huilt en over de grond
rolt als een vis op het droge, blijft Hij onthecht en neutraal,
zoals een rechter. Hij zal die persoon niets aangeven om hem
te helpen, noch zal Hij iets van hem wegnemen; er is geen
uitwisseling. Op dezelfde manier blijf Jij tevreden en onverschillig onder het lijden van anderen, zelfs als ze in zoveel
ellende verkeren, dat ze dood gaan. O kroonjuweel van alle
neutrale persoonlijkheden, nu begrijpen we, dat Jij, de Super56
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ziel, in Vraja bent geboren, maar we kunnen niet begrijpen
hoe en waarom. We hebben van drie authoriteiten gehoord,
Gargäcärya, Bhäguri Åñi en Paurëamäsé, dat Brahmä aan Jou
bad om te verschijnen, maar dat is alles, dat we weten.”
Kåñëa vraagt, “Waarom heeft Brahmä aan de Superziel gebeden en wat was zijn gebed?”
De gopés antwoorden, “Als Jij Jouw complete Zelf in deze
wereld had gemanifesteerd en op die manier Jouw ware identiteit had geopenbaard, had iedereen geweten, dat Jij God was
en hadden ze bhakti aan Jou uitgevoerd. Iedereen zou van
deze wereld bevrijd zijn geweest en Brahmä’s hele schepping
zou vergeefs zijn geweest. Om deze reden heeft Brahmä Jou
gesmeekt te verschijnen en tevens Jouw identiteit te verbergen en daarom ben Je incognito gekomen.
“Nu ben Je een dief en een schooier geworden door met
andermans vrouwen om te gaan, hetgeen Je vanaf Jouw jeugd
goed hebt geoefend, Je bent ook een bedrieger en een leugenaar. Wanneer degenen, die enig vertrouwen in God hebben,
dit van Jou ontdekken, zullen ze atheïsten worden in plaats
van bhaktas. Jaräsandha en anderen zijn voorbeelden hiervan.”
Jaräsandha, Karëa en Duryodhana waren oorspronkelijk
geen demonen. Jaräsandha was voorheen een rechtgeaard
persoon en evenals Karëa getooid met de edele kwaliteiten
van eerlijkheid, vrijgevigheid en vriendelijkheid. Narakäsura
was aanvankelijk ook geen demoon, maar werd een demoon
onder invloed van de associatie van Kälayavana en anderen.
Al deze demonen hadden slechts twee fouten – ze hadden
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geen vriendschap met toegewijden en ze waren gekeerd tegen
Kåñëa. Dit maakt iemand een demoon.
In Çrémad-Bhägavatam (5.18.12) staat,
yasyästi bhaktir bhagavaty akiïcanä
sarvair guëais tatra samäsate suräù
haräv abhaktasya kuto mahad-guëä
manorathenäsati dhävato bahiù
Alle halfgoden en hun verheven eigenschappen, zoals religie,
kennis en verzaking, worden manifest in het lichaam van iemand, die onvermengde toewijding aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Väsudeva, heeft ontwikkeld. Zelfs al is hij
bedreven in de beoefening van mystieke yoga of in de oprechte
poging zijn familie en verwanten in stand te houden, moet hij
worden gedreven door zijn eigen mentale speculaties en moet
hij zich bezighouden met dienstverlening aan de externe energie van God. Hoe kunnen er in een dergelijk persoon goede eigenschappen aanwezig zijn?

Toegewijden hebben zesentwintig lofwaardige kwaliteiten.
Als iemand vijfentwintig van deze kwaliteiten heeft, maar zich
niet geheel heeft overgegeven aan Kåñëa, is hij tot op zekere
hoogte toch een demoon, want demonen kunnen ook over
veel wonderbaarlijke kwaliteiten beschikken. Als iemand zich
eenvoudig aan Kåñëa overgeeft, zijn deze andere deugdzame
kwaliteiten gebonden zich vroeg of laat aan te dienen; en zelfs
al dienen ze zich niet aan, kan dat geen kwaad. Alleen deze
ene kwaliteit – volkomen overgave aan Kåñëa – is voldoende
om iemand een zuivere toegewijde te doen zijn.
Evenals Çré Näräyaëa tegen Çaìkara (Çiva) zei om op een
dermate wijze te prediken, dat atheïsten God niet zouden
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kennen noch bhakti aan Hem 1 zouden uitvoeren, zeggen de
gopés, dat Brahmä aan Kåñëa bad om in deze wereld te verschijnen en Zijn identiteit geheim te houden, opdat Brahmä’s
materiële schepping niet zou worden beëindigd.”
Ze beschimpen Kåñëa door te zeggen, “Je bent in de dynastie van de Yadu’s verschenen, de dynastie van heilige toegewijden (sätvatäà kule), toch steel Je andermans vrouwen. Dit
is bewijs, dat Je de kwaliteiten van de Superziel hebt achtergelaten. Je bent afgeweken van Jouw eigen natuur.” Door Çré
Kåñëa als hun vriend aan te spreken, beschimpen ze Hem in
feite, want ze impliceren, dat Hij door Zijn gebrek aan
vroomheid en moraal – Zijn ontmoetingen met andermans
vrouwen – hun vriend is geworden. “Dus nu ben Je onze
vriend,” zeggen ze. “Iemand, die een vriend is, wil het verdriet
van zijn vriend op de een of andere manier teniet doen. Maar
Jij doet helemaal niets om onze pijnlijke gevoelens van afge-

1

Omdat Çiva Çré Kåñëa zo dierbaar is, kon Kåñëa hem de moeilijke taak
geven om als mäyävädé naar deze wereld te komen – Çaìkaräcärya. In
die tijd vereerden mensen de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods om hun
zelfzuchtige doelstellingen in vervulling te brengen, waarbij ze dachten,
“Door onze verering van God zal Hij met ons tevreden zijn en al onze
wereldse verlangens vervullen.”
Çré Kåñëa dacht, “Deze situatie is zeer gevaarlijk.” Hij riep Çré Çiva bij
Zich en gaf hem de instructie, “Aangezien valse toegewijden aanzienlijke
verstoringen creëren, wil Ik, dat jij ze ver bij Mij uit de buurt houdt. Bedenk een filosofie, die onderwijst, ‘brahma satyaà jagan mithyä – de Absolute is waar; deze wereld is onecht’ en predik, ‘Alle zielen zijn brahma,
de onpersoonlijke Absolute Waarheid, en alles is één. Jij bent brahma.
Het is niet nodig om een externe God te vereren, want je bent zelf de Allerhoogste God’ ” (Çiva-tattva, Hoofdstuk 1).
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scheidenheid teniet te doen; Je bent onverschillig voor onze
lijdensweg.”

Nu gaan we naar een paar bijzonderheden van Çré Vaiñëavatoñaëé van Çréla Jéva Gosvämé kijken. Daar zegt Çréla Jéva
Gosvämé, dat dit vierde vers het gevoel van de gopés toont in
hun verheerlijking van Kåñëa’s buitengewone activiteiten. In
Vers Drie zeiden ze tegen Hem, “Je hebt vele demonen gedood, Je hebt Govardhana Heuvel opgetild en Je hebt bevrijding aan Aghäsura gegeven.” In dit vierde vers zeggen ze,
“Daarom hebben we vastgesteld, dat Je geen gewone jongen
bent. Je bent zeker niet de zoon van Yaçodä.”
Çréla Jéva Gosvämé legt uit, dat het lijkt, alsof de gopés met
deze woorden Yaçodä als inferieur bestempelen, maar dit is
hun intentie niet. Ze kennen haar als het kroonjuweel van hun
gemeenschap. Ze willen alleen zeggen, dat zij evenals zijzelf
een gopé is, de vrouw van een koeherder, en dat ze daarom
onmogelijk de moeder kan zijn van een dergelijk buitengewone persoonlijkheid als Kåñëa. Kåñëa kan niet de zoon zijn van
Yaçodä, of van een andere gopé.
Çréla Jéva Gosvämé voegt in zijn commentaar enkele inzichten toe met betrekking tot de reden, waarom de gopés zich tot
Kåñëa als Paramätmä richten. Ze zeggen, “Als Superziel woon
Je constant in ons hart. Je kent zeker al onze moeilijkheden
en rampspoed. Er is geen reden om Jou de omvang van ons
verdriet duidelijk te maken; er geen reden om Jou te vertel-
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len, hoe we in afzondering van Jou in vuur en vlam staan. Dus
Je moet ons zeker beschermen.”
Met de woorden vikhanasärthito viçva-guptaye zeggen ze,
“Brahmä heeft Jou verzocht de wereld te beschermen en wij
behoren ook tot de wereld, dus Brahmä heeft ook voor ons
gebeden. Je bent verplicht om ons te beschermen.”
Wanneer de gopés tegen Kåñëa zeggen, “Jij bent de Superziel” kan het de indruk wekken, dat ze dit uitspreken met een
gevoel van eerbied en ontzag (aiśvarya-bhäva) en dat ze erin
geloven; maar dit is niet het geval. Ze herhalen eenvoudig de
uitspraak van anderen; het is niet hun eigen idee. Wanneer ze
wijzen op Kåñëa als de zoon van Devaké en Vasudeva, of als
Brahman, Paramätmä, of als de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, zoals ze dat deden in Bhramara-géta (Çrémad-Bhägavatam 10.47), herhalen ze slechts de woorden van anderen.
Persoonlijk kennen ze Hem als de zoon van Yaçodä en meer
niet.
Bovendien spreken ze op deze manier alleen in hun verdriet van afzondering van Hem, niet wanneer ze blij en opgewekt zijn. Geen van de inwoners van Vraja spreekt op deze
manier, tenzij ze verdriet hebben. Bijvoorbeeld, Nanda Bäbä
sprak op deze manier, toen Uddhava naar Vraja was gekomen. Nanda Bäbä kon niet geloven, dat zijn zoon God was.
Integendeel, hij zei op sarcastische toon tegen Uddhava, “Jij
zegt, dat mijn jongen God is. Is Hij God? Als Hij werkelijk
God is, zou Hij moeten proberen ons bevrijding of een ander
godsgeschenk te geven. Indien Hij werkelijk God is, moge Hij
dan met ons tevreden zijn.” Nanda Bäbä spreekt deze woorden in dezelfde stemming als de gopés.
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Het is essentieel om het onderscheid te kennen tussen
aiśvarya, de verering van Çré Kåñëa’s weelderige manifestatie
met een gevoel van eerbied en ontzag, en mädhurya, intieme
liefdevolle dienstverlening aan Zijn lieftallige, menselijke gedaante. Gods spel in Vraja is altijd menselijk (naravata), ongeacht of het vermogen vertoont of niet. Dit is het criterium
van mädhurya. Aan de andere kant, of er nu wel of geen vertoon van rijkdom en vermogen aanwezig is, wanneer Zijn spel
over de grens van nara-lélä gaat, wordt het aiśvarya genoemd.
De overvloedige vermogens, die Kåñëa in Zijn mädhurya
spel in Vraja vertoont, hinderen de lieflijkheid en intimitiet
van dat spel niet in geringste mate, want de inwoners van Vraja kennen geen spoor van eerbied en ontzag voor Hem. In de
ogen van de gopés, Çré Yaçodä, Zijn vrienden en alle andere
Vrajaväsé’s is Hij een gewone koeherdersjongen. Hoewel alle
Vrajaväsé’s Hem Giriräja Govardhana met één vinger zagen
optillen, dacht niet één van hen er een moment aan, dat Hij
God was. In plaats daarvan dachten ze, “Narayana is gekomen en heeft de berg opgetild.” Ze konden zich niet voorstellen, dat Hij dit wonder persoonlijk ten uitvoer had gelegd. De
koeherdersjongens hadden hun stok tegen de bodem van Giriräja Govardhana aangezet en dachten, dat ze hem zelf omhoog hielden.
In Våndävana is veel meer aiśvarya aanwezig dan in Vaikuëöha of Dvärakä, maar in Våndävana wordt alle aiśvarya
door mädhurya afgedekt. Bijvoorbeeld, toen Çré Kåñëa Aghäsura ombracht, was dat geen onbeduidende daad; dat spel
bevatte veel aiśvarya. Desondanks beschouwden de Vrajavä-
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sé’s Kåñëa niet als God. Ze dachten eenvoudig, “Näräyaëa
heeft deze daad verricht.”
Çréla Jéva Gosvämé geeft nog een extra verklaring van khalu
(zeker) in de eerste regel van dit vers, na khalu gopékänandano. De gopés zeggen, “Je bent zeker de zoon van Yaçodä en toch ben Je tegelijkertijd Paramätmä. Hoe is dat mogelijk? Brahmä heeft aan Jou, Paramätmä, gebeden en Jij bent
daarom in deze wereld in de gedaante van Yaçodä’s zoon verschenen. Hij heeft aan Jou gebeden om te komen en de wereld veilig en gevoed te houden. Wij bevinden ons ook in deze
wereld, dus Je moet ons ook beschermen en voeden.”
Er is nog een andere specialiteit in het commentaar van Çréla Jéva Gosvämé, namelijk zijn bespreking van het woord na
(niet). Hij legt uit, dat na, dat alleen aan het begin van de eerste regel te zien is, op alle vier regels kan worden toegepast:
“Na khalu gopékä-nandanaù – Je bent niet de zoon van Yaçodä. Na akhila-dehinäm antarätmä-dåk – Je bent niet de inwonende Superziel van alle levende wezens. Na vikhanasärthito
viçva-guptaye – Brahmä heeft Jou niet gebeden het universum
te beschermen. Na udeyivän sätvatäm kule – Je hebt niet in de
dynastie van toegewijden kunnen verschijnen.”
Als na aan alle regels wordt toegevoegd, kan iedere regel
op deze manier worden uitgelegd, “Na khalu gopékä nandana
– Je bent niet de zoon van Yaçodä, maar de inwonende getuige in het hart van alle wezens. Dit is duidelijk vanwege Jouw
wreedheid en harteloosheid. Na akhila-dehinäm antarätmadåk – Je bent eigenlijk Paramätmä niet. Paramätmä kent ieders geluk en verdriet, maar Jij kent de omvang van de pijn in
ons hart niet. Na vikhanasärthito viçva-guptaye – Het kan niet
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waar zijn, dat Brahmä Jou bad te komen om dit universum te
beschermen. Als Je in antwoord op dit gebed was gekomen,
had Je in feite iedereen beschermd, inclusief ons. Na udeyivän
sätvatäà kule – Je hebt niet in de dynastie van toegewijden
kunnen verschijnen. Waarom zeggen we dit? Omdat we zien,
dat Je over geen enkele kwaliteit van een toegewijde beschikt.”
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IJ BENT DE SCHITTERENDE ZON, DIE DE

lotusbloem van de Yadudynastie verlicht. Leg
alsjeblieft Jouw lotushand op ons hoofd.
ivricTaa>Ya& v*iZ<aDaUYaR Tae
cr<aMaqYauza& Sa&S a*Tae>aRYaaTa(
k-rSaraeåh& k-aNTa k-aMad&
iXariSa Daeih Na" é[qk-rGa]hMa(

viracitäbhyaà våñëi-dhürya te
caraëam éyuñäà saàsåter bhayät
kara-saroruhaà känta käma-daà
çirasi dhehi naù çré-kara-graham
viracita – schenkt; abhayam – onbevreesdheid; våñëi – van de Våñëidynastie; dhürya – O beste; te – Jouw; caraëam – voeten; éyuñäm –
van degenen die benaderen; saàsåteù – van het materiële bestaan;
bhayät – uit angst; kara – Jouw hand; saraù-ruham – zoals een lotusbloem; känta – O minnaar; käma – verlangens; dam – vervullen;
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çirasi – op de hoofden; dhehi – leg alsjeblieft; naù – van ons; çré – van
de geluksgodin, Lakñmé-devé; kara – de hand; graham – nemen.

Vertaling

O

kroonjuweel van de Yadudynastie, O liefste, Jouw
lotushand schenkt onbevreesdheid aan de zielen, die
zich beangstigd door de cyclus van geboorte en

dood aan Jouw lotusvoeten overgeven. O Jij, die onze verlangens vervult, leg alsjeblieft diezelfde lotushand op ons hoofd,
die onbevreesdheid schenkt en die de beide handen van Lakñmé heeft aanvaard.
Bhäva-prakäçika Våtti
De gopés zeggen tegen Kåñëa, “O kroonjuweel van de Våñëidynastie (Våñëi-dhürya), O meest geliefde (Känta), O Jij,
wiens lotushand alle verlangens vervult (Käma-da). We zijn
nu zeer bevreesd (viracitäbhayam).”
Degenen, die onthutst en bevreesd zijn vanwege wereldse
aangelegenheden, benaderen de lotusvoeten van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Çré Kåñëa, om te worden bevrijd van de herhaling van geboorte en dood (saàsåti). Er zijn
in deze cyclus zes transformatiefasen: geboorte, bestaan,
groei, productie van bijproducten (kinderen), verval en dood.
Na het vijftigste levensjaar raken alle aspecten van lichaam en
geest geleidelijk ‘versleten en afgedragen’. De ogen, tanden,
oren, verstand, mentale faculteiten en alle andere zintuigen
raken geleidelijk aftands. Tegen die tijd kan men zelfs niet
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meer genieten van heerlijk voedsel, want men kan het niet
meer goed verteren.
Çréla Bhaktivinoda Öhäkura heeft gezongen, “Våddha käla
äola, saba sukha bhägala, bhogäbhäve duùkhita – Ik wil plezier beleven aan materieel geluk, maar ik kan het niet en dit
overweldigt me met verdriet.” 1 Çré Çaìkaräcärya heeft in Bhaja Govindam (Vers 22) geschreven, “Punar api jananam, punar api maraëaà, punarapi jänané jaöhare çayanam – weer een
geboorte, weer overlijden, weer in de baarmoeder van een
moeder liggen. Dit is saàsåti, het doorkruisen van het materiele bestaan.”
De betekenis van saàsåti heeft ook een relatie met het
woord vraja, hetgeen betekent ‘datgene dat in de rondte beweegt’. Maar deze vorm van saàsåti brengt ons naar Kåñëa en
het volle geluk van Vraja. De ene saàsåti brengt ons naar de
hel en totale destructie en de andere beweegt zich in tegenovergestelde richting en brengt ons naar Vraja. Toegewijden
van Kåñëa, die er eveneens op zijn gericht hun gehechtheid
aan de materiële wereld los te laten, lopen in een cirkel met
de klok mee rond Gurudeva, Vaiñëava’s, het Godsbeeld en
Tulasé. Degenen daarentegen, die hun gehechtheid juist versterken, lopen in een cirkel tegen de klok in, zoals bij een In-

1

“Våddha-käla dolo, saba sukha bhägalo, péòä-baçe hoinu kätar / sarvendriya durbala, kñéna kalevara, bhogäbhäve duùkhita antar – De oudedag
kwam snel en per gevolg nam alle plezier af. Onderhevig aan de kwellingen van ziekte ben ik bezorgd en zwak. Al mijn zintuigen zijn nu krachteloos, mijn lichaam is versleten en uitgeput en mijn geestdrift is terneergeslagen in afwezigheid van het zintuigelijke plezier van voorheen” (Çaraëägati – First Principle of Surrender: Dainya / Humility, Song 5).
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diase huwelijksceremonie, waar de bruid en bruidegom tegen
de klok in rond het vuur lopen.
De gopés zeggen, “Caraëam éyuñäà saàsåter bhayat – Als
iemand zijn volkomen toevlucht neemt aan de lotusvoeten
van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, legt Hij Zijn vrijgevige hand op het hoofd van die persoon. Dan wordt die
persoon automatisch onbevreesd (abhaya). Kanta käma-dam
– O liefste, Je vervult alle verlangens; dus houd alsjeblieft
Jouw lotushand op ons hoofd.”
Nu gaan we naar het commentaar van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura. Hij heeft uitgelegd, dat Çré Kåñëa in het
voorgaande vers alles heeft gehoord, dat de gopés Hem vertelden. Dus toen ze Hem een verrader van vertrouwen en een
zondige moordenaar van vrouwen noemden, zei Hij tegen
hen, “Ik verlaat deze plek onmiddellijk en keer in dit leven
niet meer terug.” Toen schrokken de gopés. Daarom zien we
in het vierde vers, hoe ze probeerden Hem gerust te stellen
door Hem als ‘vriend’ aan te spreken en Hem te smeken niet
weg te gaan.
Voldaan met hun bezwaar zei Kåñëa tegen hen, “O gopés,
Ik heb jullie zoete kritiek aangehoord. Ik weet, dat die woorden geen belediging waren, maar een uitdrukking van jullie
intieme gevoelens gesproken in de boosheid van zuivere liefde. Terwijl jullie Me een bedrieger en een schooier noemden,
stond Ik vlakbij en dronk gretig de nectar van ieder woord. Ik
ben zo met jullie ingenomen, dat Ik jullie nu een gunst wil
schenken. Jullie kunnen alles van Me vragen. Vertel Me, wat
jullie verlangen en Ik zal het jullie geven.”
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Nu ze verheugd zijn met Kåñëa’s uitspraak, smeken de gopés Hem in dit vijfde vers, “O meest edelmoedige persoonlijkheid in de Våñëi- en Yadudynastieën, Jij bent de schitterende
zon, die de lotusbloem van de Yadudynastie verlicht. Leg alsjeblieft Jouw lotushand op ons hoofd.”
Waarom vragen ze hierom? De liefde en genegenheid van
een man voor zijn ondergeschikten, zoals zijn kind, leerling,
een jongere, of een ieder, die bij hem zijn toevlucht zoekt,
wordt getoond door zijn hand op het hoofd van die persoon te
leggen. Hierbij geeft hij te kennen, “Ik zal je geven, wat je
verlangt.” Uit Çré Bhakti-ratnäkara en Çré Navadvépa-dhämamähätmya leren we, dat Nityänanda Prabhu Zijn lotusvoeten
op het hoofd van Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé en Çréla
Raghunätha däsa Gosvämé plaatste en dat Hij ook dergelijke
zegen schonk aan Çréla Jéva Gosvämé. Hij kan dit doen, omdat
Hij guru is. Hij heeft dit niet gedaan in Zijn gedaante van Çré
Baladeva, maar Hij heeft als de alom genadevolle Nityänanda
Prabhu Zijn lotusvoeten op het hoofd van vele toegewijden
geplaatst.
caitanya-nityänande nähi esaba vicära
näma laite prema dena, vahe açru-dhära
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 8.31)

Maar als men slechts met enig licht vertrouwen de heilige namen van Çré Caitanya en Nityändanda chant, wordt men spoedig van alle overtredingen gereinigd. Dus zodra men de Hare
Kåñëa mahä-mantra chant, ervaart men de extase van liefde
voor God.

We kunnen in Våndävana wonen en roepen, “O Kåñëa!! Kåñëa! Kåñëa!” maar er rollen geen tranen over onze wangen en
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ons hart smelt niet. Als we daarentegen naar Navadvépadhäma gaan en roepen, “O Gaura! O Nityänanda! Ik ben een
grotere zondaar dan Jagäi en Mädhäi en alle andere demonen!” zullen Çré Gauräìga en Çré Nityänanda Prabhu ons zeker Hun verbazingwekkende, grondeloze genade schenken.
We kunnen Nityänanda Prabhu op deze manier smeken, “Jagäi en Mädhäi vervolgden Jou, maar Je hebt hen Jouw genade
gegeven en toen begonnen ze ‘Kåñëa! Kåñëa!’ te chanten.
Beiden huilden luid en hun hart smolt. Maar ik ben zelfs nog
zondiger dan Jagäi en Mädhäi.” Nityänanda Prabhu is onze
enige ware toevlucht. Als we prema willen hebben, hoeven we
alleen maar Zijn lotusvoeten te benaderen. Nityänanda
Prabhu komt naar ons toe via onze guru en Hij is het complete en onverdeelde principe van Çré Guru (akhäëòa gurutattva). Daarom is Çré Guru een depot van de kwaliteiten van
Çré Nityänanda Prabhu. Het is een grote troost, dat onze Gurudeva een manifestatie van Hem is.
Bijvoorbeeld, parama-püjyapäda Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja heeft op een geweldige manier genade geschonken aan vele dronkaards en bedriegers, die in ieder opzicht
gediskwalificeerd waren. Hij plaatste zijn hand op het hoofd
van iedereen, die bij hem kwam. Hij was zo vrijgevig, dat hij
hen zelfs zei, “Oh, wil je een vrouw? Ik zal alles voor je regelen.” Door zijn genade dacht hij, “Op de een of andere manier
moeten deze mensen komen en de nectar van kåñëa-näma
proeven. Hierdoor zullen ze zeker hun materiële gehechtheden achterwege laten, is het niet in dit leven, dan over twee of
drie levens. Dus door de gratie van Çré Nityänanda Prabhu
zullen ze zuiver worden.”
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Welnu, in dit vijfde vers van Çré Gopé-géta smeken de gopés
Kåñëa, “Jouw lotushand kan al onze verlangens vervullen, dus
schenk ons alsjeblieft onbevreesdheid door hem op ons hoofd
te leggen.” Waar zijn de gopés bang voor? Ze vrezen te branden in het laaiende vuur van käma, omdat Kåñëa niet bij hen
is. Ze denken, “Als Kåñëa in ons midden komt, zijn we allemaal buiten gevaar. Hij gaat zeker met ons dansen en allerlei
liefdesspel met ons uitvoeren.”
De gopés vragen Kåñëa Zijn hand op hun hoofd te leggen,
maar in antwoord hierop vraagt Hij hen, “Hoe kan Ik dat ooit
doen? Het is voor Mij niet mogelijk om de zondige daad van
het plaatsen van Mijn hand op het hoofd van andermans
vrouwen uit te voeren.”
Zoals hierboven gezegd, de gopés richten zich eerst tot Kåñëa als känta (geliefde) en daarna als käma-da (Hij wiens lotushand de vervulling van alle verlangens toekent, of Hij
wiens lotushand käma schenkt). Op die manier zeggen ze, “Je
zei ons, dat we Jou om een gunst konden vragen en we weten,
dat Je het vermogen hebt die gunst te geven. We zijn bij Jou
gekomen, omdat de vijf pijlen van Kämadeva ons hart hebben
doorboord en ons op de rand van de dood hebben gebracht.
“De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods plaatst Zijn hand
op het hoofd van degene, die zijn toevlucht aan Zijn lotusvoeten neemt. Alle levende wezens, die gevangen zitten in de
kringloop van geboorte en dood, willen vrij worden van de
angst om in die cyclus te blijven zitten. Van iemand, die zijn
toevlucht tot Jou neemt, verdwijnt automatisch al zijn lijden
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en hij wordt onbevreesd en vertrouwt erop, dat hij nooit meer
in werelds plezier verstrikt zal raken.2
“We hebben ons dus aan Jouw voeten overgegeven in de
wetenschap, dat Jouw lotushand zeker onze verlangens zal
vervullen. Als Je Jouw hand op ons hoofd legt, verdwijnt het
brullende vuur van käma uit ons hart. Dat niet alleen; we zullen niet langer afgescheidenheid van Jou ervaren. We zijn
altijd bang, dat Je ons gaat verlaten. Als Jij Jouw lotushand op
ons hoofd houdt, weten we zeker, dat Je ons nooit zal verlaten
en dat we altijd bij Jou zullen zijn.”
Geconditioneerde zielen willen vrij worden van de cyclus
van geboorte en dood, maar het enige verlangen van de gopés
is vrij te zijn van de angst van afzondering van Kåñëa.
Kåñëa kan hen vertellen, “Jullie zeggen, dat jullie willen,
dat Ik jullie tegen käma bescherm, maar käma woont in het
hart. Als hetgeen jullie zeggen klopt, waarom zou Ik Mijn
hand dan op jullie hoofd moeten leggen? Moet Ik hem niet
plaatsen, waar käma zich bevindt? Dat verlangen leeft in Mij
en Ik denk, dat jullie hetzelfde verlangen koesteren.”
In antwoord hierop zeggen ze, “Çré-kara-graham – Zoals Jij
de hand van Çré, Lakñmé, ten huwelijk hebt genomen, hetgeen
betekent, dat Je Haar nooit zal verlaten, zo willen wij, dat Jij
onze handen in Jouw handen legt; niet hetgeen Jij suggereert.
Zelfs al wil Je Jouw hand op de borst van Lakñmé leggen, zal
2
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De bhävänuväda van Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja
bij het commentaar van Çréla Jéva Gosvämé op dit vers verklaart het gevoel van de gopés in dit verband. Daarin staat, dat de gopés, ofschoon ze
geen idee hebben van Çré Kåñëa’s Godheid, hier vol eerbied en respect
(aiśvarya) voor Hem zijn, evenals ze dat leken te zijn in Vers Vier.
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ze Jou niet toestaan dat te doen. En evenzo moet Jij Jouw
hand niet op ons lichaam leggen – alleen op ons hoofd.”
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E ZIJN DOORBOORD DOOR JOUW VIJF
pijlen, die ons ondraaglijke pijn en verdriet

veroorzaken. Als we Jouw lieve, ambrozijnen lotusgezicht zien, zal deze ellende volkomen verdwijnen. Toon ons daarom alsjeblieft Jouw betoverende
lotusgezicht.
v]JaJaNaaiTaRhNa( vqr YaaeizTaa&
iNaJaJaNaSMaYaß&SaNaiSMaTa
>aJa Sa%e >aviTk-ªrq" SMa Naae
Jal/åhaNaNa& caå dXaRYa

vraja-janärti-han véra yoñitäà
nija-jana-smaya-dhvaàsana-smita
bhaja sakhe bhavat-kiìkaréù sma no
jala-ruhänanaà cäru darçaya
vraja-jana – van de mensen van Vraja; ärti – van de lijdende; han –
O vernietiger; véra – O held; yoñitäm – van vrouwen; nija – Jouw
eigen; jana – van de mensen; smaya – de trots; dhvaàsana - vernieti-
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gen; smita – wiens glimlach; bhaja – aanvaard alsjeblief; sakhe – O
vriend; bhavat – Jouw; kiìkaréù – dienstmeisjes; sma – zowaar; naù –
ons; jala-ruha – lotus; änanam – Jouw gezicht; cäru – mooi; darçaya –
toon alsjeblieft.

Vertaling

O

Jij, die het verdriet van de inwoners van Vraja teniet doet; O beste onder de helden, louter de uitstraling van Jouw glimlach versplintert de trots van

Jouw dierbaren, die voortkomt uit het grote geluk en uit de
amoureuze boosheid (mäna) voortkomend uit die trots. O
dierbare vriend, vervul alsjeblieft het verlangen van Jouw
dienstmeisjes. Wees zo goed tenminste deze ene keer aan ons,
hulpeloze meisjes, Jouw aantrekkelijke lotusgelaat te tonen
en ons gelukkig te maken.
Bhäva-prakäçika Våtti
Voordat we beginnen, moeten we bidden aan Çréla Çukadeva
Gosvämé en Çré Parékñit Mahäräja, aan Çréla Vyäsadeva, vervolgens aan de gopés en daarna aan Çré Çré Rädhä en Kåñëa.
De genade stroomt door deze lijn naar ons toe.
Wanneer we lezen, moeten we denken, dat we in het gezelschap zitten, waar Çréla Çukadeva Gosvämé Çrémad-Bhägavatam aan Mahäräja Parékñit reciteert. Of we moeten denken,
dat we in Våndävana zijn op de plek, waar de gopés met Çré
Kåñëa spreken. We dienen alsvolgt te contempleren, “Mijn
hart, mijn hele zelf inderdaad, is bij de gopés en ook bij Çukadeva Gosvämé.” We moeten hunkeren naar dezelfde gevoe76
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lens als die, welke zij hebben, en om op hetzelfde niveau te
zijn, als zij zijn. Het bereiken van dergelijke absorbtie wordt
samädhi1 genoemd.
De samädhi van de yogés is niets in vergelijking deze samädhi. De yogés hebben geen platform om op te staan – niet
voor een seconde, of zelfs niet voor een miljoenste van een
seconde. De samädhi, waarover ik spreek, bevindt zich op een
zeer soliede en volmaakt platform.
In de latere hoofdstukken van Çrémad-Bhägavatam bespreekt Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura de gevoelens
van afgescheidenheid van Çré Kåñëa en de gopés van elkaar.
Hij zegt, wanneer Kåñëa uit Våndävana vertrekt, neemt Hij
niet Zijn fluit, Zijn glimlach en Zijn kleding uit Vraja mee. Hij
laat alles in Våndävana achter, inclusief Zijn gevoelens, die
Hij bij de gopés achterlaat. Hij gaat met een leeg hart naar
Mathurä en Dväraka, waar Hij onafgebroken huilt. In BåhadBhägavatämåta lezen we, hoe bitter Hij in Dväraka huilt en
treurt, “Ik heb alles van Mezelf in Våndävana achtergelaten –
Mijn hart, Mijn ziel en Mijn gevoel.”
Op dat moment treuren de gopés ook, “Kåñëa heeft onze
geest, ons hart, ons gevoel en alles, dat we bezitten, meegenomen. Bovendien heeft Hij onze meest nabije, toegewijde
vrienden meegenomen – slaap en bezwijking. Wanneer we
flauwvallen, hebben we tijdelijk enige verlichting van onze
conditie en we krijgen ook enige verlichting, wanneer we sla1

Sama betekent ‘gelijk’ en dhi betekent ‘complete absorbtie van de intelligentie’. Met andere woorden, een persoon in samädhi bevindt zich op
hetzelfde niveau van bewustzijn als zijn vererenswaardige Godheid en
verleent dienst op dat platform.
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pen, maar Kåñëa heeft ze beide meegenomen en ons totaal
leeg achtergelaten.”
In afzondering van Kåñëa voelen de gopés Zijn aanwezigheid. Ze overdenken ieder klein aspect van hun ontmoeting
met Hem en op die manier ervaren ze Hem ten volle. Wanneer ze bij Hem zijn, vergeten ze die ervaring. Ze verliezen
dat gevoel met Hem innerlijk verenigd te zijn. Het terugtrekken uit extern bewustzijn en met Hem innerlijk associëren
voedt het verlangen om Hem te ontmoeten en voedt tevens de
eigenlijke ervaring van het ontmoeten met Hem. Om deze
reden is het gevoel van afgescheidenheid van extreem grote
waarde voor Çré Kåñëa en de gopés.
Als hun gevoelens van afgescheidenheid niet geopenbaard
waren geworden, zouden we er geen idee van hebben gehad;
de wereld zou geen idee hebben gehad van dergelijke, verheven sentimenten. Dit gevoel van afgescheidenheid tussen Kåñëa en de gopés is de grootste rijkdom van rasika en bhävuka 2
bhaktas. Çrémad-Bhägavatam openbaart dit spel van afgescheidenheid,
nigama-kalpa-taror galitaà phalaà
çuka-mukhäd amåta-drava-saàyutam
pibata bhägavataà rasam älayaà
muhur aho rasikä bhuvi bhävukäù
Çrémad-Bhägavatam (1.1.3)

O deskundige en bedachtzame lieden, proef ÇrémadBhägavatam, de rijpe vrucht van de wensboom van vedische li-

2

Bhävuka betekent ‘iemand die is verzonken in bhäva, of bovenzinnelijke
emoties’.
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teratuur. Het vloeide voort van de lippen van Çré Çukadeva
Gosvämé. Daardoor is deze vrucht zelfs nog smakelijker geworden, ofschoon zijn nectarsap voor iedereen reeds smakelijk
was, inclusief voor bevrijde zielen.

In hun onverdraaglijke afzondering van Kåñëa spreken de
gopés nu de woorden van dit zesde vers, dat begint met vrajajanärti-han. Normaal gesproken betekent dit, “Je vernietigt
het lijden van de inwoners van Vraja (vraja-jana) en het lijden
van de mensen in het algemeen. Hoewel wij ook vraja-jana
zijn, geef Je ons desondanks verdriet. We hebben gezien, dat
Je het verdriet van ieder ander in Våndävana teniet doet,
waarom ons verdriet dan niet?”
In dit vers verwijst het woord véra, ‘held’, specifiek naar
gokula-véra, de held van Gokula, en Gokula wijst op Våndävana, Rädhä-kuëòa en alle andere speelterreinen van Çré Çré
Rädhä en Kåñëa. In deze context draagt véra niet zijn gebruikelijke betekenis van ‘held in de strijd’. Het refereert alleen
aan madhura-rasa, hetgeen betekent Çré Kåñëa’s transcendentaal amoureuze spel en daarom wijst het op ‘held van madhura-rasa’. Het verwijst in het bijzonder naar Çré Kåñëa als dhéralalita, dat in Çré Bhakti-rasämåta-sindu wordt omschreven als
“de held, die bekwaam is in de vierenzestig kunstvormen en in
het amoureuze spel, die altijd jeugdig is, deskundig in het maken van grappen, geen zorgen kent en wordt beheerst door de
prema van Zijn geliefden.”
Yoñitäà nija-jana-smaya-dhvaàsana-smita – Met deze
woorden wijzen de gopés op hun käma, die woedt als een
vuur, en zeggen daarom tegen Kåñëa, “Louter met Jouw glim-
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lach vernietig Je de brandende kwelling veroorzaakt door de
pijlen van Cupido.”
Bhaja sakhe bhavat-kiìkaréh – De gopés vervolgen, “We
zijn Jouw kiìkarés, Jouw volkomen toegewijde dienstmeisjes,
dus vervul alsjeblieft ons verlangen.” Bhaj betekent ‘dienen’,
dus hier zeggen de gopés, “Je moet Jouw kiìkarés van dienst
zijn.” In werkelijkheid echter willen ze, dat Kåñëa hun verlangen vervult om Hem te dienen. In dit verband impliceert het
woord bhaja, dat de toegewijden Kåñëa dienen en dat Kåñëa
Zijn toegewijden dient. Kåñëa zegt in de Bhägavad-gétä, “Ye
yatha mäà prapadyante taàs tathaiva bhajämy aham – In de
mate, waarin ze zich aan Me overgeven, wissel Ik in proportie
met hen uit.” Dit is Zijn belofte.
Nija-jala-ruhänanaà cäru darçaya – De gopés smeken Kåñëa, “Toon ons alsjeblieft Jouw mooie lotusgezicht.”
De bovengenoemde explicaties onthullen de algemene betekenis van het vers, maar het commentaar van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura openbaart hetgeen de gopés in werkelijkheid tot uitdrukking brengen, “Voor andere personen hef
Je hun uiteenlopende vormen van verdriet op. Voor ons, gopés, hef Je de beklemming veroorzaakt door de pijlen van Cupido op; en Jij alleen kan dit doen. Je dooft echter niet de
brandende pijn veroorzaakt door de käma, die halfgodinnen
en andere meisjes voelen.”
Om de woorden van de gopés te verklaren citeert Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura een vers uit Yugala-gétä (ÇrémadBhägavatam 10.35.3),
vyoma-yäna-vanitäù saha siddhair
vismitäs tad upadhärya sa-lajjäù
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käma-märgaëa-samarpita-cittäù
kaçmalaà yayur apasmåta-névyaù

In het bovenstaande vers zeggen de gopés, dat de halfgodinnen vanuit hun vliegtuigen in de lucht, terwijl ze in de armen
van hun echtgenoot lagen, Kåñëa zagen en Zijn fluitspel hoorden. Het gevolg was, dat ze werden overweldigd door käma
en op schoot bij hun echtgenoot flauw vielen, waarbij hun
kleding los raakte. In plaats van jaloers te worden bij dit vertoon waren hun echtgenoten vol bewondering voor hen.
In Yugala-gétä wijzen de gopés er eenvoudig op, dat de halfgodinnen stomverbaasd waren en op schoot van hun echtgenoot flauwvielen, toen ze de lotusvoeten van Kåñëa zagen en
Zijn lieflijke fluitspel hoorden. Ze zeggen niet, dat Kåñëa deze
halfgodinnen kwam kalmeren.
In dit zesde vers van Gopé-géta onthullen de gopés nu, waarom Kåñëa alleen naar hen toekomt. Het komt, omdat
niemand de zielsangst ervaart, die zij ondergaan, en omdat
niemand anders dan zij Kåñëa aanvaardt als de enige dokter,
die bekwaam is om hen te behandelen. Ze zeggen, “We zijn
doorboord door Jouw vijf pijlen, die ons ondraaglijke pijn en
verdriet veroorzaken; maar als we Jouw lieve nectargelaat
zien, zal deze ellende volkomen verdwijnen. Toon ons alsjeblieft Jouw betoverende lotusgezicht. O held, Jij alleen hebt
het vermogen om deze pijn uit ons hart weg te nemen.”
Er waren twee redenen, waarom Kåñëa de rasa-dans verliet.
De eerste was om de trots van de gopés in hun eigen grote
geluk weg te nemen en de tweede reden was om Çrématé Rädhikä een plezier te doen en Haar jaloerse woede tot bedaren
te brengen. In dit vers geven de gopés hun mening over Zijn
81

GOPÉ-GÉTA
__________________________________________________________________________

eerste reden – “Je hebt een atoombom gebruikt om zo’n klein
ding te vernietigen. Aleen Jouw glimlach was voldoende geweest om onze trots weg te nemen. Er was geen goede reden
om ons zoveel pijn te geven door te verdwijnen. Dit was een
zinloze verspilling van energie.” Aldus richten ze zich tot
Hem als held.
Bij het horen van deze woorden smelt Kåñëa’s hart. “Oh,
willen jullie Me alleen zien glimlachen?” vraagt Hij. “De liefdevolle woorden, die jullie spreken, geven Me zoveel blijdschap, dat Ik bereid ben jullie te geven, wat jullie willen. Vertel Me onmiddellijk, wat jullie verlangen. Stel het geen moment uit.”
In het antwoord, dat de gopés geven, richten ze zich tot
Hem als vriend (sakhä). Op deze manier zeggen ze tegen
Hem, “Het is waar, dat we Jouw volkomen toegewijde
dienstmaagden (kiìkarés) zijn, maar we zijn ook Jouw sakhés.”
Met het woord bhaja brengen ze over, “Je moet ons zeker ten
dienste zijn, maar niet alleen door aan ons te verschijnen. Je
dient ons ook te decoreren en betelnoot te geven, zoals Je dat
eerder deed, toen we hier voor het eerst kwamen om Jou te
ontmoeten. Toen heb Je ons gevraagd, ‘Wat hebben jullie
gedaan? Waarom hebben jullie alleen op één oog make-up
aangebracht? Waarom niet ook op het andere oog?’ Toen heb
Je op uiterst charmante wijze met zorg en voorzichtigheid
make-up op het andere oog aangebracht.”
Toen Kåñëa hen met Zijn melodieuze fluitspel voor räsa-lélä
bij elkaar riep, hadden ze geen tijd om zich goed op te maken.
Ze hadden hun sierraden slordig aangebracht, omdat ze zich
met grote haast in gereedheid hadden gebracht, voordat ze
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hun huis uitrenden. Hun halsketting hing om hun taille en
andere sierraden hadden ze zomaar ergens aangebracht. Toen
ze arriveerden op de plek, waar Çré Kåñëa op hen stond te
wachten, nam Hij heel zachtjes hun halsketting van hun taille
af en hing hem om hun hals. Hij bracht ook alle andere sierraden op hun goddelijke gedaanten op de juiste plaats aan.
Toen Hij hen op deze manier ten dienste was, werden Hij en
zij overweldigd door vreugde. Omdat ze zich gewaar waren,
dat het Zijn innerlijke verlangen was om hen van dienst te
zijn, dacht iedere gopé, “Kåñëa zou me iedere dag zo moeten
dienen.”
Nu ze deze Gopé-géta zingen, zeggen ze, “O sakhä, we dragen Jou op te doen, wat Je deed, toen we hier voor het eerst
arriveerden.”
“Waarom sommeren jullie Me op deze manier?” vraagt Kåñëa.
“Je bent onze sakhä,” antwoorden ze. “Een sakhé kan haar
sakhä opdrachten geven.”
“Zijn jullie niet bang om Me opdrachten te geven?”
“Nee. Het geeft juist veel voldoening om Jou opdrachten te
geven. En als Je die opdrachten uitvoert, zijn we in verrukking.”
“Vertel Me dan maar, wat ik moet doen. Hoe kan Ik jullie
ten dienste zijn?”
“Het eerste, dat Je kunt doen, is ons Jouw lotusgezicht (jala-ruhänanam) tonen.” Jala-ruha betekent ‘lotus’ en änanam
betekent ‘gezicht’. “Eerst kom Je naar ons toe en daarna geven we Jou opdracht om specifieke diensten te verlenen.”
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Een rasika en bhävuka toegewijde schouwt dit spel in stilte
– Kåñëa die de gopés dient, het plezier, dat Hij ervaart door
dat te doen en tegelijkertijd het plezier, dat de gopés ervaren.
De gopés glimlachen en dit is precies, wat Çré Kåñëa wil zien.
Hij wil in feite liever hun lachende gezichtjes zien dan dat
Hijzelf wil glimlachen.
Er staat in dit verband een passage in Çré Caitanyacaritämåta (Ädi-lélä 4.187-194), “De gopés proeven plezier, dat
tienmiljoen keer groter is dan het plezier, dat Çré Kåñëa ontleent aan het zien van hen. De gopés hebben niet de neiging
om voor hun eigen genoegen op te treden en toch neemt hun
plezier toe; het plezier van de gopés ligt in het plezier van hun
geliefde Kåñëa. Wanneer Çré Kåñëa de gopés ziet, neemt Zijn
vreugde toe en daarmee neemt ook Zijn ongeëvenaarde bekoring toe. De gopés denken, ‘Kåñëa heeft zoveel plezier gekregen door me te zien’. Die gedachte verhoogt de volheid en
schoonheid van hun gezicht en lichaam, die op hun beurt de
schoonheid van Kåñëa verder verhogen. En hoe meer de gopés
Kåñëa’s schoonheid zien, hoe meer hun eigen schoonheid toeneemt. Op die manier heeft er een liefdevolle competitie tussen hen plaats, waarin geen van hen zijn nederlaag toegeeft.”
Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé heeft op deze manier de
competitie tussen Çré Kåñëa en de gopés beschreven, die uitmondde in een spelletje touwtrekken. Çréla Kaviräja Gosvämé
‘floot af’ en oordeelde, dat geen van beide zijden had gewonnen. Wij, Gauòéya Vaiñëava’s, willen dit eigenlijk niet. Wij
willen, dat de fluit wordt afgeblazen om de overwinning van
Çrématé Rädhikä aan te geven. Dan is Rädhikä zo gelukkig en
wij applaudiseren en vieren feest.
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Dit is het ware gevoel van Çréla Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé, Çréla Raghunätha däsa Gosvämé en Çréla Rüpa Gosvämé. Als Çrématé Lalitä-devé als scheidsrechter bij een wedstrijd
optreedt, blaast ze de fluit om te zeggen, dat het gelijk spel is,
dat niemand is verslagen. Maar Çré Rüpa Maïjaré zal fluiten
om aan te kondigen, dat Kåñëa door Çrématé Rädhikä is verslagen.
Çré Kåñëa Zelf is degene, die het grootste plezier heeft,
wanneer Hij wordt verslagen, hoewel Zijn vrienden, zoals
Madhumaìgala en anderen, daar helemaal niet blij mee zijn.
Kundalata-gopé zal ook spijt hebben, dat Kåñëa heeft verloren, en Dhaniñöhä-gopé kan zelfs flauwvallen. De nederlaag
van Kåñëa geeft dergelijke vrienden veel verdriet en Zijn
overwinning overlaadt hen met blijdschap.
Çréla Jéva Gosvämé past in zijn commentaar, Vaiñëavatoñaëé, op dit zesde vers een regel van de Sanskriete grammatica toe. Als een woord, dat begint met een ‘a’ wordt voorafgegaan door een woord, dat eindigt met een ‘e’, komt de ‘a’ te
vervallen en wordt vervangen door een apostrof. In dit vers
kan dan het woord bhavat, hetgeen betekent ‘jouw’, worden
gelezen als abhavat, ‘niet van jou’, waardoor de zin wordt,
abhavat kiìkaréù naù. Zo kan deze regel worden gelezen als
sakhe bhavat of als sakhe abhavat. Als we de laatste interpretatie toepassen, zeggen de gopés, “We zeggen niet, dat Je ons
moet dienen. Je kunt degenen dienen, die niet Jouw kiìkarés
zijn, zoals Kubja en anderen. Wij zijn Jouw kiìkarés en dat
zijn zij niet, dus Je kunt naar hen toegaan en hen van dienst
zijn.”
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Çréla Jéva Gosvämé geeft een alternatieve betekenis aan de
woorden naù jala-ruhänanaà cäru darçaya. In dit geval zeggen de gopés, “We willen Jouw lotusgezicht niet zien. Je laat
ons telkens in afzondering lijden, niet één of twee keer, maar
constant. Dus Je hoeft Jouw lotusgezicht niet aan ons te tonen; we hebben nu de gelofte afgelegd om te sterven.”
Met de uitleg van deze alternatieve betekenissen besluit Çréla Jéva Gosvämé zijn commentaar op het zesde gebed van de
gopés.
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W

E ZIEN, DAT JOUW LOTUSVOETEN DE

koeien volgen, wanneer ze over de bergen
rennen om te grazen. Ze lopen waar grasscheuten staan, waar harde uitgedroogde granen en kleine scherpe stenen liggen, toch voelen Jouw lotusvoeten
zich daar heel gelukkig. Waarom kun Je dan niet die lotusvoeten op onze borsten plaatsen, die lang niet zo ruw
en hard zijn als die stenen?
Pa[<aTadeihNaa& PaaPak-zR< a&
Ta*<acraNauGa& é[qiNake-TaNaMa(
f-i<af-<aaiPaRTa& Tae PadaMbuJa&
k*-<au ku-cez u Na" k*-iNDa ôC^YaMa(

praëata-dehinäà päpa-karñaëaà
tåëa-caränugaà çré-niketanam
phaëi-phaëärpitaà te padämbujaà
kåëu kuceñu naù kåndhi håc-chayam
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praëata – die zich aan Jou hebben overgegeven; dehinäm – van de
belichaamde levende wezens; päpa – de zonden; karñaëam – die
verwijderen; tåëa – gras; cara – die grazen (de koeien); anugam –
volgen; çré – van de geluksgodin; niketanam – de woonplaats; phaëi –
van de slang (Kāliya); phaëa – op de kappen; arpitam – plaatste; te –
Jouw; pada-ambujam – lotusvoeten; kåëu – zet alsjeblieft; kuceñu –
op de borsten; naù – onze; kåndhi – wegsnijden; håt-çayam – de lust
in ons hart.

Vertaling

J

ouw lotusvoeten verdrijven alle zonden uit het verleden van belichaamde wezens, die zich eraan overgeven, en ze rennen achter de koeien en kalveren aan,

die in de weiden grazen. Die lotusvoeten zijn de woonplaats
van Lakñmé-devé, de godin van rijkdom en schoonheid, en Je
zette ze zelfs op de kappen van een slang (Käliya). Zet alsjeblieft diezelfde lotusvoeten op onze borsten en onderdruk ons
lijden, dat is voortgekomen uit lust in ons hart.
Bhäva-prakäçika Våtti
Praëata-dehinäm päpa-karñaëam – Praëata betekent ‘overgegeven’, dehinäm verwijst naar levende wezens in materiële
lichamen en päpa-karñaëam betkekent ‘opheffing van zondige
reacties’. De gopés zegen tegen Çré Kåñëa, “Jouw lotusvoeten
verdrijven allerlei soorten zondige reacties van belichaamde
wezens, die zich eraan hebben overgegeven.” Keer op keer
verheerlijken ze de deugden van Zijn lotusvoeten.
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Tåëa-caränugam – Tåëa-cara wijst op koeien en alle andere
grazers, en anuga betekent ‘volgen’. De gopés zeggen, “Jouw
voeten volgen altijd de koeien.”
Çré-niketanam – Çré betekent ‘schoonheid’ en verwijst ook
naar Lakñmé, de geluksgodin. Op die manier heeft de uitspraak van de gopés twee betekenissen: “Jouw voeten zijn
uitermate mooi,” en “Jouw voeten zijn de woonplaats (niketana) van Çré of Lakñmé. Ze woont onafgebroken aan Jouw
voeten en verlaat ze nooit.”
Phaëi-phaëärpitaà te padämbujam – Phaëi wijst op schepsels met een kap of capuchon (phäëa). Hier verwijst phaëi in
het bijzonder naar de slang Käliya. Arpitam betekent ‘geplaatst’ en te padämbujam verwijst naar Çré Kåñëa’s lotusvoeten. De gopés zeggen, “Je zette Jouw lotusvoeten op de kappen van die slang.”
Kåëu kuceñu naù kåndhi håc-chayam – Kåëu betekent ‘houden’, kåndhi betekent ‘afsnijden’, kuceñu betekent ‘borsten’ en
naù håc-chayam verwijst naar de aandoening van käma in het
hart van de gopés. De gopés bidden, “Zet alsjeblief Jouw lotusvoeten op onze borsten en verdrijf de aandoening van käma uit ons hart.”
Gewone mensen beelden zich in, dat de smeekbede van de
gopés uit wereldse lust voortkomt. Om die reden prijst Çréla
Viçvanätha Cakravarté Öhäkura de goddelijke natuur van hun
smetteloze liefde. Zelfs een sädhaka, die het platform van een
madhyama-uttama-adhikäré heeft bereikt, heeft dergelijke lust
niet, laat staan iemand, die svarüpa-siddhi heeft bereikt en
daarmee de realisatie van zijn eeuwige spirituele gedaante.
Als iemand vastu-siddhi (zijn eigen spirituele gedaante) heeft
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bereikt en daarmee zijn bevrijding van de materie heeft voltooid, wordt in hem niet langer het geringste spoor van lust
aangetroffen.
Lust is het verlangen naar persoonlijk geluk en de gopés
hebben geen spoor van dergelijk verlangen. Hun gehechtheid
aan Kåñëa wordt samartha-rati genoemd, hetgeen betekent,
dat deze rati vanwege de volkomen onzelfzuchtigheid ten volle in staat is Hem te beheersen.
Rati, gehechtheid aan Çré Kåñëa, bestaat in drie soorten:
sädhäraëé, sämaïjasä en samarthä. Sädhäraëé-rati is gehechtheid aan Kåñëa voor het eigen plezier en Çréla Rüpa Gosvämé
heeft de gebochelde Kubjä aangemerkt als het enige voorbeeld van deze rati. Op het moment, dat Kubjä Kåñëa zag,
kwam sädhäraëé-rati in haar hart. Ze wilde van Kåñëa genieten, ze wilde Hem geen plezier geven en dit was het gebrek
van haar rati. Niettemin was haar lust alleen voor Kåñëa, niet
voor Koning Kaàsa of iemand anders.
Samaïjasa-rati wordt aagetroffen in de koninginnen van
Dvärakä, zoals Satyabhäma en Rukmiëé. Degenen met samaïjasa-rati kunnen bij gelegenheid hun eigen geluk verlangen,
maar dit is zeldzaam; er overheerst een gevoel van dienstverlening aan Kåñëa. [Hun verlangen naar hun eigen geluk houdt
geen verband met materieel geluk.] Soms is hun gehechtheid
alleen aan Kåñëa en soms is het onder velen verdeeld. De koninginnen hebben genegenheid voor Kåñëa en ook voor hun
kinderen. Iedere koningin heeft tien zonen en één dochter,
dus hun liefde is verdeeld over twaalf personen. Hun liefde
wordt verder nog verdeeld, omdat ze ook genegenheid koesteren voor de leden van hun huishouding, inclusief hun
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dienstmeisjes. Kåñëa kan door deze vorm van rati worden beheerst, of niet; het is afhankelijk van de omstandigheden. Uiteindelijk wordt Hij er echter niet door beheerst.
De prema van de gopés is samarthä-rati en deze rati wordt
alleen in Vraja aangetroffen. Samarthä betekent ‘krachtig’ en
‘bekwaam’, hetgeen erop wijst, dat deze rati Kåñëa zeker in
ieder opzicht beheerst. De gopés zijn in de hoogste mate onzelfzuchtig en beschikken over deze zuivere prema. Ze denken er nooit aan, hoe ze van hun eigen verdriet kunnen worden verlost, noch maken ze zich zorgen om hun persoonlijke
geluk. Ze wensen alleen Kåñëa’s geluk en dat is de reden, dat
Hij door hen volkomen wordt beheerst.
De gopés zijn mahä-premavaté, hetgeen betekent, dat ze zich
in de hoogste stadia van mahäbhäva 1 bevinden. Dit geldt
vooral voor Çrématé Rädhikä, die Zich eeuwigdurend bevindt
in madanäkhya-mahäbhäva, het summum van onzelfzuchtige,
extatische prema, en die een van de gopés is, die dit vers
spreekt. Wat valt er te zeggen van de gopés, zelfs de svarüpasiddhi toegewijde, die zich op het niveau van bhäva-bhakti
1

Mahäbhäva is het hoogste stadium van prema. Het volgt na de stadia van
sneha, mäna, praëaya, räga en anuräga en manifesteert zich, wanneer
anuräga een bepaalde staat van intensiteit bereikt.
“Wanneer anuräga zijn hoogste grens bereikt en in het lichaam waarneembaar wordt, heet het bhäva. Als de lichaamelijke symptomen echter
niet goed kunnen worden onderscheiden, wordt de emotionele staat toch
anuräga genoemd, niet bhäva. Wanneer de extase van bhäva wordt geïntensiveerd, wordt het mahäbhäva genoemd. De symptomen van mahäbhäva zijn alleen zichtbaar in het lichaam van eeuwige metgezellen,
zoals de gopés” (Çré Caitanya-caritämåta, Madhya-lélä 6.13, Purport door
Çréla Bhaktividänta Svämé Mahäräja).
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bevindt en die realisatie heeft van zijn eeuwige gedaante, kent
geen lust. Hoewel hij niet het intense eigendomsgevoel voor
Kåñëa heeft, waarover de gopés beschikken, heeft hij zelfs
geen spoor van lustgevoel.
De meeste toegewijden in deze wereld praktiseren bhakti,
omdat ze het in het diepst van hun hart zien als een middel
om hun eigen geluk te bewerkstelligen en verdriet te ontlopen. Het is zeldzaam om iemand te vinden, die alleen Çré Kåñëa’s geluk wenst. Alleen de uttama-adhikäré, zoals Çré
Prahläda Mahäräja, beschikt over liefde van dit kaliber.
Prahläda’s vader, Hiraëyakaçipu, folterde hem vanwege zijn
devotie. En toch bad hij nooit, “God, neem alsjeblieft mijn
verdriet weg. Maak me alsjeblieft gelukkig.” Als Prahläda dit
niet deed, laat staan de gopés, die niet het geringste spoor van
verlangen naar vrijheid van verdriet hebben of het verlangen
koesteren om persoonlijk van hun liefdevolle relatie met Kåñëa te genieten.
In het achtste vers van Çré Çikñäñöaka staat geschreven,
äçliñya vä päda-ratäà pinañöu mäm
adarçanän marma-hatäà karotu vä
yathä tathä vä vidadhätu lampaöo
mat-präëa-näthas tu sa eva näparaù
Laat Kåñëa zijn dienstmeisjes, die aan Zijn lotusvoeten zijn gevallen, stevig omarmen, of laat Hij Me onder de voet lopen of
Mijn hart breken door nooit zichtbaar aan Me te zijn. Hij is
uiteindelijk een schooier en Hij kan doen, wat Hij wil. En toch
is Hij alleen en niemand anders de vererenswaardige heer van
Mijn hart.
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Çrématé Rädhikä denkt op deze manier, “Ik weet, dat Kåñëa
een schooier is en dat Hij soms andere gopés wil ontmoeten.
Desondanks wil Ik alleen Zijn plezier; Ik wil niet Mijn eigen
plezier. Als Hij hunkert om bij Zijn vriendinnen in Mathurä
of Dväraka te wonen, is Hij volkomen vrij om dat te doen. Als
Ik erachter kom, dat Hij met een bepaalde sakhé plezier wil
maken, zal Ik naar haar toegaan, haar dienen en haar verzoeken Hem te ontmoeten. Als Hij Mij onder Zijn voeten verplettert, zal Ik Hem niet vragen, waarom Hij dat doet, en als
Hij blij is Me te omhelzen, zal Ik ook blij zijn. Iedereen zegt,
dat Hij een schooier en een bedrieger is; niettemin zal Ik altijd
alleen Zijn geluk zoeken.”
Çrématé Rädhikä en de gopés bevinden zich zelfs voorbij het
niveau van de uttama-bhakta, wiens kwaliteiten in de volgende
twee verzen worden gedefinieerd.
anya-väïchä, anya-püjä chäòi’ ‘jïäna’, ‘karma’
änukülye sarvendriye kåñëänuçélana
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 19.168)

Een zuivere toegewijde mag geen ander verlangen koesteren
dan het dienen van Kåñëa. Hij dient geen verering aan halfgoden of wereldse persoonlijkheden te bieden. Hij dient geen
kunstmatige kennis te cultiveren, die verstoken is van Kåñëabewustzijn en hij mag zich met niets anders bezighouden dan
met Kåñëabewuste activiteiten. Hij dient al zijn gezuiverde zintuigen te betrekken in de dienst van Bhagavän. Dit is de positieve uitvoering van Kåñëabewuste activiteiten.

Çré Caitanya-caritämåta stelt, “Anukülye sarvendriye kåñëaanuçélana – als men Kåñëa met al zijn zintuigen positief dient,
wordt die dienstverlening bhakti genoemd.”
93

GOPÉ-GÉTA
__________________________________________________________________________

anyäbhiläñitä-çünyaà jïäna-karmädy-anävåtam
änakülyena kåñëänu-çélanaà bhaktir uttamä
Bhakti-rasämåta-sindhu (1.1.11)

Uttama-bhakti wordt gedefinieerd door het woord anuçélanam, hetgeen betekent dienstverlening aan Çré Kåñëa met
lichaam, geest, zintuigen, woorden, intelligentie en alle sentimenten van de ziel. Een gevorderde toegewijde houdt niets in
stand, dat schadelijk is voor de ontwikkeling van zijn bhakti.
Integendeel, zijn bezigheden zijn uitsluitend gunstig. Verder is
zijn bhakti ononderbroken, zonder interruptie, en wordt uitgevoerd onder leiding van een gekwalificeerde guru en rasika
Vaiñëava (änukülyena kåñëänuçélana). Het is niet besmet met
onpersoonlijke kennis (jïäna) of vruchtdragende activiteit
(karma) en het is verstoken van ieder verlangen behalve Çré
Kåñëa een plezier te doen (anyäbhiläñita-çünyaà). Als al deze
kenmerken aanwezig zijn, is het uttama-bhakti.
Zoals hierboven gezegd, de gopés worden niet geclassificeerd als uttama-bhaktas, zelfs al beschikken ze over alle kwaliteiten van een uttama-bhakta. Ze zijn de lichamelijke expansies (käya-vyüha-rüpa) van Çrématé Rädhikä, die de personificatie is van Kåñëa’s pleziergevend vermogen, hlädiné-śakti.
De meisjes van Vraja, die Gopé-géta zeer deskundig zingen,
onthullen hun jeugdige schoonheid en de pijn van hun afzondering van Kåñëa in de hoop Zijn verlangen te prikkelen om
de zegen van surata te proeven. Omdat ze weten, wat Hij verlangt, willen ze de inspiratie hiervoor met alle activiteiten van
hun lichaam, geest en woord in Zijn hart leggen. Alleen om
deze reden zingen ze Gopé-géta.
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Hoe kennen ze Zijn verlangens? Ze hebben Zijn fluitspel
gehoord,
bhagavän api tä rätåéù
çäradotphulla-mallikäù
vékñya rantuà manaç cakre
yoga-mäyäm upäçritaù
Çrémad-Bhägavatam (10.29.1)

Çré Kåñëa, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, is compleet
in al Zijn vermogens. Bij het zien van die herfstnachten met de
geurende bloei van jasmijnbloemen richtte Hij desondanks
Zijn gedachten op liefdesaffaires. Om Zijn intentie te vervullen
nam Hij Zijn toevlucht tot Zijn innerlijke vermogen.

In het tweede vers van Gopé-géta richtten de gopés zich tot Çré
Kåñëa als surata-nätha, omdat Hij bij hen om de schat van
amoureus spel en vermaak had gebedeld. Hij had een smaak
voor surata en om die smaak te proeven besloot Hij van een
zoet spel met hen te genieten. Hij wil dit, omdat Hij denkt, dat
de gopés het willen. En de gopés willen het, omdat Hij het wil.
Kåñëa en de gopés proberen elkaar een plezier te doen. De
gopés verlangen ernaar de wens voor het geluk van surata in
het hart van Çré Kåñëa te wekken, zodat Hij met hen kan genieten.
Hoe kende Kåñëa de verlangens van de gopés? In het voorgaande jaar hadden de ongehuwde gopés soberheden uitgevoerd en de godin Kätyäyané-devé vereerd in een poging Hem
als hun echtgenoot te krijgen en de gehuwde gopés, zoals Çrématé Rädhikä en Haar sakhés, hadden zich op de laatste dag
van hun verering bij hen aangesloten. Op dat moment toonde
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Kåñëa Zijn gretigheid en beloofde, dat Hij in het volgende
jaar aan hun verlangens zou voldoen.
Een jaar later hoorden de gopés aan de melodie van Zijn
fluitspel, dat Kåñëa hen bij Zich riep. Voordat ze hun huis
verlieten, maakten ze zich nog mooier met het verlangen, dat
Hij door hun schoonheid zou worden beheerst. Dit is een
symptoom van hun rati. Ieder aspect van hun wezen, hun gedaante, jeugd, schoonheid, kwaliteiten en verlangens, bestaat
alleen om in Kåñëa’s hart de inspiratie voor surata te wekken.
Ze maakten zich doelbewust mooier in de wetenschap, dat
Kåñëa door hun verbluffend aantrekkelijke verschijning zou
worden beheerst. Ze hingen een oorring in één van hun oren,
maar niet in het andere en ze zetten één oog aan met kajjala
in plaats van twee ogen, omdat ze wisten, dat het pikanter
stond. Dit is een symptoom van hun rati.
De gopés, die zich volkomen bewust waren van Kåñëa’s specifieke verlangens, verhoogden op deze manier hun betoverende schoonheid. Ze kenden de kunst om Zijn verlangens te
begrijpen en in vervulling te brengen en Çréla Rüpa Gosvämé
kent deze kunst ook. Neofiete toegewijden, die geen idee
hebben van de realiteit van dit onderwerp, zijn alleen in staat
het als papegaaien te repeteren.
Welnu, in dit vers van Gopé-géta spreiden de gopés wederom
hun vermogen tentoon om Kåñëa’s verlangens te realiseren en
in vervulling te brengen. Ze smeken Hem openlijk, “Plaats
alsjeblief Jouw lotusvoeten op onze borsten.”
Liefdesgevoelens en verlangens mogen niet rechtstreeks
worden uitgesproken en Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura
illustreert dit met een voorbeeld. Stel je voor, dat een man
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een bezoek van zijn vriend krijgt en in de vreugde van de
verwelkoming zegt, “O mijn vriend, nu je hier naartoe bent
gekomen, ga ik een paar boodschappen doen om voor jou een
heerlijke maaltijd van räsa-malai, malpura en andere delicatessen klaar te maken.” “Nee, nee,” antwoordt zijn vriend,
“dat hoef je niet te doen.” Het blijk van genegenheid van de
gastheer dient op deze manier alleen om de liefde voor zijn
vriend te reduceren.2
Dus als de gopés zouden zeggen, “We weten, dat Jij Je met
ons wilt amuseren en wij willen Jouw dorst naar dit plezier
lessen,” zou hun prema afnemen. Ze verwoorden echter hun
gevoelens niet en daarom wordt hun prema nooit gereduceerd. Omdat hun liefde volstrekt onzelfzuchtig is, zou hun
prema zelfs niet afnemen, al zouden ze hun gevoelens op een
dergelijke manier wel verbaliseren. De gopés zijn in prema zo
slim, dat ze Kåñëa kunnen verslaan. Hij kan Zich de gevoelens
niet voorstellen, die in hun hart verscholen liggen en dat is de
reden, dat Hij de räsa-lélä verliet en hen achtervolgde, toen ze
naar Hem liepen te zoeken. Hij had hen achtergelaten alleen
om hen te horen huilen en hun gevoelens tot uitdrukking te
horen brengen.
2

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura legt dit principe uit in Premasampuöa, “premä dvayo rasikayor api dépa eva / håd-veçma bhäsayti niçcalam eva bhäti / dvaräd ayaà vadanatas tu bahiñkåtaç cen / nirväti çéghram
athavä laghutäm upaiti – Zuivere prema is als een lamp, die gestaag
brandt in het huis van twee geliefden, die weten hoe ze vertrouwelijke
liefde moeten proeven. Als die lamp door de deur van de mond naar buiten wordt gebracht – met andere woorden, als de geliefden erover gaan
spreken – zal de vlam van de lamp snel worden gereduceerd en kan zelfs
uitdoven.”
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Als een toegewijde het verlangen heeft om Kåñëa te dienen,
krijgt Kåñëa het verlangen om die dienst in ontvangst te nemen. Eerst verlangen de gopés Hem een dienst te bewijzen en
daaruit komt Zijn graagte voort om te worden gediend. De
grondoorzaak van hun wederzijdse uitwisselingen is de tendens van de gopés om diensten te willen verlenen. Er komt
een idee in hun hoofd; dan, zoals een spruit uit een zaadje
tevoorschijn komt, komen Kåñëa en de gopés elkaars verlangens te weten en willen elkaar een dienst bewijzen.
Çréla Rüpa Gosvämé legt dit onderwerp uit in Bhaktirasämåta-sindhu en Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura vermeldt het ook in zijn commentaar. Het verlangen om te dienen verschijnt eerst in het hart van de heldin, maar ze drukt
zich niet openlijk uit. Kåñëa, de held, kent haar verlangen aan
de hand van haar gedrag, haar stemming, of door middel van
een aanwijzing of een teken. Hij kan dan openlijk spreken,
hetgeen het verlangen in de heldin verhoogt.
In dit vers van Gopé-géta lijkt het, alsof de gopés openlijk
spreken, maar in feite blijven hun diepe gevoelens verborgen.
Çrématé Rädhikä is de volkomen vertegenwoordigster van
hlädiné-śakti en de gopés zijn de lichamelijke manifestaties van
hlädiné-śakti. Dus ze zijn uitermate slim in liefdesaffaires. Kåñëa is ook uiterst bedreven in liefdesaangelegenheden, maar de
gopés, en vooral Çrématé Rädhikä, zijn veel deskundiger dan
Hij is.
In Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.124) heeft Kåñëa toegegeven, dat Rädhikä Zijn prema-guru is,
rädhikära prema-guru, ämi çiñya naöa
sadä ämä nänä nåtye näcäya udbhaöa
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De liefde van Rädhikä is Mijn leraar en Ik ben Haar dansende
leerling. Haar prema maakt, dat Ik allerlei nieuwe dansen uitvoer.

In dit verband hebben Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 4.125)
en Govinda-lélämåta (8.77) de volgende conversatie vastgelegd, die plaats had tussen Çrématé Rädhikä en Haar vriendin
Våndä,
kasmäd vånde priya-sakhi hareù päda-mülät kuto ’sau
kuëòäraëye kim iha kurute nåtya-çikñäà guruù kaù
tvaà tvan-mürtiù prati-taru-latäà dig-vidikñu sphuranté
çailüñéva bhramati parito nartayanté sva-paçcät

“O Mijn geliefde vriendin Våndä, waar kom je vandaan?”
“Ik kom van de voeten van Çré Hari.”
“Waar is Hij?”
“In het bos aan de oever van Rädhä-kuëòa.”
“Wat doet Hij daar?”
“Hij is aan het leren dansen.”
“Wie is Zijn dansmeester?”
“Jouw beeltenis, Rädhä, die zich in iedere boom en struik
in iedere richting openbaart, die rondwaart als een behendige
danseres en maakt, dat Hij er achteraan danst.”
Çrématé Rädhikä en de gopés zijn veel begaafder en slimmer
in de uitdrukking van hun prema dan Çré Kåñëa en ze gebruiken vele trucjes en vaardigheden om Zijn graagte naar liefdesuitwisselingen te bevredigen. Dus wanneer ze Hem zeggen, “Plaats alsjeblieft Jouw lotusvoeten op onze borsten,”
neemt hun prema niet af.
We hebben voorheen de uitspraak van Çréla Viçvanätha
Cakravarté Öhäkura uitgelegd, die zegt, dat iemand, die zijn
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gevoelens rechtstreeks uitdrukt door bijvoorbeeld te zeggen,
“Ik hou van jou,” laat zien, dat zijn liefde van een inferieure
kwaliteit is. Wereldse mensen kunnen zich openlijk uitspreken, maar degenen, die verzonken zijn in transcendente liefde
spreken nooit op deze manier. De minnaar dient van nature te
weten, dat Zijn minnares vol liefde voor Hem is.
Kåñëa weet, dat de gopés van Hem houden. Dit wordt op
het eind van Gopé-géta onthuld, wanneer Hij opnieuw aan hen
verschijnt en zegt,
na päraye ’haà niravadya-saàyujäà
sva-sädhu-kåtyaà vibudhäyuñäpi vaù
yä mäbhajan durjara-geha-çåìkhaläù
saàvåçcya tad vaù pratiyätu sädhunä
Çrémad-Bhägavatam (10.32.22)

Ik kan Mijn schuld voor jullie smetteloze dienstverlening niet
vereffenen, zelfs niet in een leven van Brahmä. Jullie omgang
met Mij is onberispelijk. Jullie hebben Me vereerd, waarbij jullie alle huiselijke banden hebben afgesneden, die moeilijk te
verbreken zijn. Laat daarom jullie eigen glorieuze daden jullie
compensatie zijn.

Als de gopés dit van Kåñëa te horen krijgen, zullen ze Hem
vragen, “Waarom blijf je ons verschuldigd? Geef ons hetgeen
we willen hebben en Jouw schuld is vereffend. Toen Pütanä
Jou probeerde te doden door vergif op haar borst aan te
brengen, heb Je haar bevrijding en een positie gegeven, zoals
die van Jouw moeder. Je kunt ons op dezelfde manier belonen.” Kåñëa zal echter antwoorden, dat dit niet mogelijk is.
Waarom is het voor Hem niet mogelijk de gopés terug te
betalen? In sommige gevallen is prema verdeeld over velen in
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in andere gevallen is het alleen op één object gericht. Hier
bedoelt Kåñëa te zeggen, “Mijn prema is verdeeld, niet over
miljoenen delen, maar over ontelbaar veel delen. Ik heb vele
soorten toegewijden: jïäné-bhaktas, çuddha-bhaktas, rasikabhaktas, premi-bhaktas, vaders, moeders, sakhäs en sakhés.
Geen van hen kan ik verwaarlozen, zelfs niet voor Çrématé
Rädhikä, die superieur is aan hen allemaal. Ik moet de strijdwagen van Arjuna mennen en Mijn associatie aan Bhéñmapitämaha en Prahläda geven. Mijn liefde is verdeeld over vele
fracties, maar jullie liefde voor Mij is eenpuntig. Jullie geven
al jullie liefde aan Mij en er blijft niets over voor jullie kinderen en echtgenoten, laat staan voor anderen. Omdat jullie
niemand anders liefhebben dan Mij, zal Ik jullie altijd verschuldigd blijven. Zelfs al zou Ik jullie een gunst geven, weet
Ik, dat jullie alleen zouden vragen om meer dienst aan Me te
verlenen en dit zou alleen maar Mijn schuld aan jullie vergroten. Om die reden, kan Ik jullie in miljoenen levens niet vergoeden.” Men dient te proberen om Kåñëa lief te hebben,
zoals de gopés doen, zonder iets voor zichzelf terug te verlangen.
We hebben zojuist een vertrouwelijk gesprek uitgelegd, dat
tussen de gopés en Kåñëa plaatsvindt in het volgende hoofdstuk van Çrémad-Bhägavatam, wanneer Kåñëa opnieuw aan
hen verschijnt, maar nu keren we terug naar dit hoofdstuk.
Nadat Kåñëa de gopés had achtergelaten, zodat Hij hun uitlatingen van zuivere liefde in afzondering van Hem kon afluisteren, converseert Hij nu met hen in hun hart. Er zijn in hun
liefdevolle woorden veel verborgen betekenissen aanwezig en
ze zullen geleidelijk worden uitgelegd.
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De slimme gopés zeggen, “Zet alsjeblieft Jouw lotusvoeten
op onze borsten.” Kåñëa antwoordt, “Dit zou zondig zijn.
Niemand zou zoiets moeten doen. Het principe van religie
(dharma) komt uit Mij voort en volgt Me. Satyasya yonià
nihitaà ca satye – Alle waarheid komt rechtstreeks uit Mij
voort en leeft in Me. Bovendien ben Ik de presiderende Godheid en personificatie van waarheid, dus Ik kan onmogelijk
een zondige daad verrichten. Als Ik op een onreligieuze manier zou handelen, zouden anderen hetzelfde doen.”
yad yad äcarati çreñöhas
tat tad evetaro janaù
sa yat pramäëaà kurute
lokas tad anuvartate
Bhägavad-gétä (3.21)

Welke actie een groot man ook uitvoert, de gewone man zal dit
volgen. En iedere standaard, die hij met voorbeeldige daden
vestigt, zal de hele wereld nastreven.

Vooruitlopend op Kåñëa’s uitspraak antwoorden de gopés met
de woorden praëata-dehinäà päpa-karñaëaà. Ze zeggen,
“Iedereen, die zich Jou herinnert door zijn toevlucht te nemen
tot Jouw naam en spel, zal heel gemakkelijk vrij worden van
alle zonden.”
In Çrémad-Bhägavatam is diverse keren gezegd, dat iemand
vrij wordt van de reactie op iedere vorm van overtreding door
eenvoudig Kåñëa’s naam te chanten en dit kunnen we zien in
de geschiedenissen van Ajämila en Jagäi en Mädhäi. De gopés
vervolgen, “Men wordt vrij van zonde door eenvoudig Jouw
naam te chanten, dus welk voordeel wacht iemand, die zijn
toevlucht neemt aan Jouw lotusvoeten? Als iemand Jouw
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lotusvoeten aanraakt, kan er geen spoor van ondeugd in hem
achterblijven. Omdat wij ons hebben overgegeven aan die
lotusvoeten, zijn we zonder enig spoor van zonde.”
“Die zonde komt over Mij,” zegt Kåñëa.
De gopés antwoorden, “Als Jij een of ander corrupt figuur
met Jouw lotusvoeten aanraakt, wordt hij volkomen vrij van
alle zonde; dus hoe is het mogelijk, dat onze zonde in Jou binnengaat?”
Soms wordt gezegd, dat een bonafide guru de reacties van
de zonden van zijn leerlingen moet ondergaan. Wat gebeurt
er dan, als hij honderdduizend leerlingen heeft? Gaat hij dan
ten onder in een oceaan van zonden? Als die guru over de
kwalificaties van een ware guru beschikt, zou dit eigenlijk niet
kunnen gebeuren. Zelfs geen spoor van zonde kan in de nabijheid komen van een zuivere, zelfgerealiseerde guru. In tegendeel, als een leerling eenvoudig de lotusvoeten van zijn
gurudeva herinnert, worden alle zonden en de reacties op die
zonden verbrand. Er blijft geen spoor van zonde in hem achter en alle goede kwaliteiten manifesteren zich in hem. Zelfs
als de leerling zijn gurudeva niet herinnert en hem niet perfect
volgt, lossen zijn zonden op, indien zijn gurudeva eenvoudig
wil dat ze worden uitgewist. Maar dit is alleen mogelijk, als
zijn guru volkomen gekwalificeerd is.
Zoals geen enkele zonde Kåñëa’s zuivere vertegenwoordiger kan raken, zo kan geen zonde Kåñëa raken. Welnu, bij het
horen van het antwoord van de gopés – dat het niet mogelijk
is, dat een zonde of onzuiverheid Hem raakt – schuift Hij op
speelse wijze een ander argument naar voren, “Jullie borsten
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zijn zo hard,” zegt Hij. “Ik aarzel om Mijn zachte lotusvoeten
daar neer te zetten.”
De gopés antwoorden met de woorden tåëa-caränugam. Tå
ëa-cara verwijst naar grazers. In deze context wijst het specifiek op koeien, die grazen op berggras en waar de aarde hard
is en vol stenen en andere scherpe objecten ligt. “Je hebt gelijk,” antwoorden de gopés. “In vergelijking met Jouw lotusvoeten zijn onze borsten zeker hard. Maar we zien, dat Jouw
lotusvoeten de koeien volgen, als ze over de bergen lopen om
te grazen. Ze lopen, waar grasscheuten en harde droge granen
staan en waar kleine scherpe stenen liggen, toch voelen Jouw
lotusvoeten zich daar heel gelukkig. Waarom kun Je dan niet
Jouw lotusvoeten op onze borsten zetten, die lang niet zo hard
en ruw zijn als die stenen? We vermoeden, dat Je iets pretendeert.”
Kåñëa kan dan met een ander argument komen, “Jullie hart
bevat vele zondige kwaliteiten, zoals arglist, het verlangen
naar zinnelijk plezier, enzovoort. Als Ik jullie lichaam aanraak, worden die fouten onmiddellijk op Mij overgebracht.”
Kåñëa’s argumenten zijn louter een voorwendsel om meer
charmerende woorden van de lotuslippen van de gopés te horen. Maar het is in deze wereld zeker waar, dat men door fysiek in de nabijheid van zondige personen te komen met hun
kwaliteiten besmet kan raken. Evenals deugden worden overgebracht door goede associatie (sat-saìga), zo worden immoraliteit en corruptie overgebracht door slechte associatie (kusaìga). Ziekten bijvoorbeeld worden overgebracht via lucht
en water. Als we naast iemand zitten met een besmettelijke
ziekte, zoals cholera, kunnen we deze ziekte overnemen van
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zijn adem. Men kan ook met ziekten besmet raken door op
dezelfde plek te baden, waar een besmet persoon heeft gebaad. Op dezelfde manier nemen alle kwaliteiten, die gunstig
zijn voor bhakti, automatisch toe in iemand, die associatie
neemt van heilige toegewijden (sädhu-saìga) en alles, dat
schadelijk is voor bhakti, neemt automatisch toe door ongunstige associatie.
Als in deze wereld iemand de voeten van iemand anders
aanraakt, worden de ondeugden overgenomen van de persoon, die hij aanraakt. Een tweede- of derdeklasse Vaiñëava,
wiens bhakti niet bijster gevorderd is, zal de fouten en zondige
reacties ontvangen van de persoon, die zijn hoofd aan zijn
voeten legt of zijn voeten aanraakt. Anderzijds, zoals we eerder zeiden, als de Vaiñëava een uttama-bhakta is, zal dit niet
gebeuren. Integendeel, die perfecte Vaiñëava zal de persoon,
die zijn voeten aanraakt, hervormen. Als een gewoon persoon
de restanten van de prasädam van een neofiete Vaiñëava
neemt, zal die persoon de kwaliteiten van de Vaiñëava absorberen en de neofiete Vaiñëava zal de slechte kwaliteiten van
die gewone persoon absorberen. Nogmaals, dit geldt niet voor
de zuivere Vaiñëava.
In dit verband heeft Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Thakura Prabhupäda een verhaal verteld over een man, die in een
diepe rivier verdronk. De man riep, “Red me! Red me!” maar
er was geen boot in zicht. Een andere man, die op de oever
stond, zag hem en dacht, “Ik kan niet zwemmen. Als ik hem
probeer te redden, pakt hij me vast en ben ik al verdronken,
voordat hij verdrinkt.” De betekenis is, dat de neofiete toegewijde, die zich in rol van guru bevindt, genadevol dient te
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zijn jegens zintuiglijke levensgenieters en te proberen hen aan
te trekken tot het pad van bhakti, maar wel heel voorzichtig.
Als hij niet voorzichtig is, zullen zowel guru als leerling verdrinken. Eerst gaat de guru verdrinken en dan de leerling.
Men kan aanvoeren, dat een leerling reeds de ontvanger is
van de genade van zijn guru, dus waarom zou de guru worden
aangegrepen, als de leerling zijn restanten neemt? Toch hebben Çréla Rüpa Gosvämé, Çréla Sanätana Gosvämé en al onze
äcäryas gezegd, dat het geven van dékñä inwijding aan ongekwalificeerde personen näma-aparädha betreft. De geschriften zeggen, “Aanvaard geen ongekwalificeerde discipelen.”3
Nu kan Çré Kåñëa in Zijn liefdevolle conversatie met de gopés met het argument komen, “Jullie zijn niet wijs, niet intelligent en hebben geen onderscheidingsvermogen, dus Ik kan
Mijn voeten niet op jullie borsten zetten. Het is voor Mij zelfs
ongepast om met jullie, onwetende meisjes, te associëren.”
In dit verband voegt Çréla Jéva Gosvämé nog een betekenis
toe aan de woorden tåëa-caränugam. Tåëa-cara wijst op koei-

3

“Het maken van veel discipelen om rijkdom op te hopen en zijn trots en
prestige te vergroten is een van de belangrijkste hindernissen op het pad
van bhakti. Çréla Jéva Gosvämé heeft in zijn commentaar op Çré Bhaktirasämåta-sindhu (1.2.113) geschreven, dat men niet veel ongekwalificeerde personen als discipelen moet aanvaarden, zelfs niet met het doel om
de sampradäya uit te breiden: sva-sva-sampradäya våddhy-artham anadhikäriëo ‘pi na saìgåhnéyät. Om veel leerlingen te maken zal men veel
ongekwalificeerde personen moeten aanvaarden, wier hart verstoken is
van śraddhä. Het is een overtreding om van ongelovige personen discipelen te maken, hetgeen hinderissen oplegt in de praktijk van zijn bhajana
en uiteindelijk zal men in de hel terecht komen” (Çré Bhakti-rasämåtasindhu-bindu, Verse Four, Çré Bindu-vikäçiné-våtti).
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en en andere dieren, die over weinig of geen wijsheid beschikken. Als koeien hoge kwaliteit snoepgoed, zoals rasagullä en rabré, wordt gegeven, ruiken ze eraan en laten het liggen.
Maar ze houden er altijd van om gras te eten, zelfs als het
kurkdroog is. Als koeien of andere dieren op weg naar het
slachthuis een beetje gras wordt gegeven, maken ze er onderling ruzie over. Zonder besef van hun aanstaande slachting
kiften ze met elkaar over een beetje onbeduidend gras zonder
iets te doen om zichzelf te redden.
Dus wanneer de gopés de woorden tåëa-caränugam uitspreken, heeft hun repliek ook deze betekenis, “We weten, dat we
dwaas zijn,” zeggen ze, “maar we zijn niet zo dom als de koeien, die het verschil niet kennen tussen gras en smakelijke
voeding. We kunnen tot op zekere hoogte wel onwetend zijn,
maar we zijn hoger gekwalificeerd dan zij. Jij volgt wel de
koeien, dus hoe schadelijk kan het voor Jou zijn om ons te
volgen en Jouw lotusvoeten op onze borsten te plaatsen?”
Het gevoel van de gopés is zo diep, dat ze huilen bij het
spreken, terwijl wij hun woorden horen en eenvoudig glimlachen. We zijn niet in staat om hun pijn in afzondering van
Kåñëa te bevatten. We kunnen hun logica en argumenten in
geringe mate intellectueel begrijpen, maar het ontbreekt ons
aan de spirituele gevoeligheid om de diepte van hun emoties
waar te nemen. We kunnen de uitwisseling van gevoelens tussen de gopés en Kåñëa, als ze converseren, eigenlijk niet bevatten. Niettemin, zelfs al ontbreekt het ons aan realisatie, als we
anuçélanä (lezen en horen onder leiding van een gekwalifi-
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ceerde tattva-jïa-rasika-guru 4) blijven uitvoeren, zullen we op
zekere dag zeker smaak en transcendentale gretigheid krijgen.
Tegen die tijd zullen we in staat zijn om werkelijk de diepte
van hun woorden te bevatten en zullen we hun gevoel van
afgescheidenheid van Kåñëa kunnen ervaren.
Verzonken in de herhaaldelijke smeekbede van de gopés
om Zijn lotusvoeten op hun borsten te zetten argumenteert
Kåñëa vervolgens, “Ik kan Mijn lotusvoeten niet op jullie borsten zetten, want jullie borsten zijn gedecoreerd met zoveel
waardevolle, gouden ornamenten.”
Hierop antwoorden de gopés met de woorden çréniketanam, hetgeen twee betekenissen heeft. Als de nadruk
wordt gelegd op niketanam, verwijst de zinsnede çréniketanam naar de voeten van Çré Kåñëa als de woonplaats
(niketanam) van schoonheid (çré). In die betekenis zeggen de
gopés, “Ja, we geven toe, dat onze borsten zijn gedecoreerd
met vele schitterende ornamenten, maar we weten, dat Jouw
lotusvoeten zelf juist de woonplaats zijn van allerlei soorten
schoonheid, zachtheid en andere plezierige eigenschappen; ze
zijn de woonplaats van alle zes heilzame kwaliteiten. We geloven, dat onze schoonheid ook van Jouw lotusvoeten afkomstig is, dus we willen, dat Jouw voeten het grootste ornament
van onze borsten worden.”
Als de nadruk wordt gelegd op çré, wijst de zinsnede çréniketanam op het feit, dat Çré of Lakñmé de woonplaats (niketana) van Kåñëa’s lotusvoeten is. In dit verband zouden de
4

Tattva-jïa betekent iemand met volkomen kennis van tattva of de essentiële filosofische principes, realiteit en waarheid. Rasika betekent iemand
die bekwaam is om räsa te proeven.
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gopés hebben geïmpliceerd, “Als Je niet bereid bent om Jouw
lotusvoeten op ons lichaam te zetten, waarom zet Je ze dan
wel op het hart van Çré Lakñmé? Zij houdt ze altijd op Haar
hart in de geest van dienstverlening aan Jou. Als Je ze op
Haar hart kan houden, waarom dan niet op het onze?”
Kåñëa antwoordt, “Waarom zou Ik ze op dat van jullie
houden?”
“Omdat wij gopés zijn en Jij een gopa bent. Lakñmé is geen
gopé en toch houd Je Jouw voeten daar. Aangezien we in de
dynastie van gopas zijn geboren, beschikken we over dat geboorterecht.”
Het is een feit, dat Çrématé Lakñmé-devé de lotusvoeten van
Çré Näräyaëa niet loslaat, zelfs geen moment en daar is een
reden voor. Eens, in de gedaante van Vämanadeva bezocht
Çré Näräyaëa het paleis van Bali Mahäräja om hem met een
list zijn koninkrijk te laten opgeven. Het koninkrijk van Bali
Mahäräja bestond uit het hele universum van veertien werelden: de hogere planetaire stelsels van Bhür, Bhuvar, Svar,
Mahar, Janas, Tapas en Satya en de zeven lagere planetaire
stelsels. Çré Näräyaëa kreeg dat hele koninkrijk terug.
In aanwezigheid van Çré Brahmä en Prahläda Mahäräja gaf
Çré Näräyaëa de planeet Sutala aan Bali Mahäräja en nodigde
Çré Prahläda uit om enige tijd in het paleis van Bali Mahäräja
te vertoeven. Toen Prahläda dit vernam, fluisterde hij iets in
het oor van Bali Mahäräja, dat hem kennelijk plezier deed.
Toen wendde Bali Mahäräja zich tot Çré Näräyaëa en zei, “U
hebt me Sutala als residentie gegeven en ik zal Uw order gehoorzamen, maar ik wil U nog om iets anders verzoeken.
Blijft U daar alstublieft bij me. Het paleis daar heeft vijftig
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deuren en ik verzoek U nederig om bij iedere deur te zijn,
waar ik doorheen loop, hetzij binnengaand of uitgaand. Op
die manier zal ik U altijd kunnen zien.” Çré Näräyaëa stemde
hierin toe en zodoende bleef Hij in het paleis van Bali Maharaja aanwezig.
De tijd verstreek en Lakñmé ging zich afvragen, waarom
haar echtgenoot nog niet was teruggekeerd. “Mijn Prabhu is
enige tijd geleden vertrokken om Bali in de luren te leggen,”
dacht ze, “maar Hij is nog steeds niet naar huis teruggekeerd.
Waar zou Hij kunnen zijn?” Plotseling verscheen Çré Närada
Muni aan haar en ze informeerde bij hem over het reilen en
zeilen van haar echtgenoot.
Närada vertelde, wat er was gebeurd. Hij legde uit, hoe Çré
Näräyaëa Bali Mahäräja in de luren had gelegd en hoe Bali op
zijn beurt Çré Näräyaëa een ‘foefje’ had geleverd, zodat Hij
het paleis van Bali niet meer kon verlaten.
“Zeg me alsjeblieft, wat ik moet doen,” zei Lakñmé. Toen
nam Lakñmé volgens de instructie van Närada de gedaante
van een arme, oude, maar zeer knappe brähmaëa dame aan
en ging naar het paleis van Bali Mahäräja, toen hij met charitatieve werken bezig was. Temidden van het tumult van de
gelegenheid zag Bali Mahäräja, dat een oudere dame het paleis was binnengekomen en stilletjes en geduldig achter het
gezelschap op een bank zat.
Terwijl alle anderen zich naar voren drongen en elkaar opzij duwden om zoveel mogelijk liefdadigheid van hem te pakken te krijgen, bleef die brähmaëa dame eenvoudig stilletjes
zitten. Bali Mahäräja dacht, “die brähmaëé kan geen gewone
dame zijn, want ze zit daar zo geduldig te wachten. Een ge110
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woon mens doet dit niet; ze moet een buitengewoon persoon
zijn.”
Hij kwam van zijn troon af en benaderde de dame en bood
zijn eerbetuigingen aan. “O Moeder,” zei hij. “Wie bent u en
waarvoor komt u hier naartoe? Het ziet ernaar uit, dat u iets
verlangt, maar u geeft er om een of andere reden geen uitdrukking aan. Het schijnt me toe, dat u een gelegenheid zoekt
om me te zien, nadat iedereen is vertrokken. Zegt u me alstublieft, wat u wilt.”
“Ja,” zei ze. “Ik ben hier naartoe gekomen om iets te vragen, maar ik vrees, dat u het me niet wilt geven.”
“Ik geef u alles, waar u om vraagt.”
“Is dat zeker?”
“Ja, ik geef u zeker datgene, dat u vraagt.”
“Geeft u uw woord, dat u dat zal doen?”
“Ja, ik geef mijn woord.”
Toen Bali Maharaj drie keer had beloofd datgene te geven,
dat ze zou vragen, ging Lakñmé verder, “U moet de gelofte
afleggen, dat u me hetgeen geeft, dat ik vraag. Doet u dit?”
Bij het horen van deze woorden herinnerde Bali Mahäräja,
hoe Çré Näräyaëa in de gedaante van Vämanadeva hetzelfde
verzoek aan hem had gericht.
“Wie bent u?” vroeg hij.
Ze bleef zwijgen en gaf geen antwoord. Uiteindelijk zei hij,
“Goed dan, zeg me alstublieft, wat u van me wilt.”
Zonder een woord te zeggen wees die brähmaëé eenvoudig
naar Çré Vämanadeva en op hetzelfde moment herkende Bali
Mahäräja haar als Lakñmé. Hij werd overgelukkig en tegelij-
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kertijd verdrietig in het vooruitzicht, dat hij nu zijn Heer zou
kwijtraken.
Bali bad, “O Çré Näräyaëa, Lakñmé-devé is gekomen om U
mee te nemen,” zei hij. “Maar ik kan de gedachte niet verdragen, dat U me verlaat. Maakt U alstublief een of andere regeling, zodat U tegelijkertijd hier kunt wonen en bij Lakñmé
kunt zijn.”
Çré Näräyaëa manifesteerde een tweede gedaante, die bij
Bali Mahäräja zou blijven en in Zijn oorspronkelijke gedaante
keerde Hij toen terug naar Vaikuëöha. Vanaf die tijd is Lakñmé bang geweest, dat Hij haar opnieuw zou kunnen verlaten
en daarom houdt ze altijd Zijn voeten op haar schoot en op
haar hart.
Welnu, met de woorden çré-niketanam leggen de gopés nadruk op het woord çré, dat op Lakñmé wijst. In dit geval betekent çré-niketanam, “Lakñmé’s schoot is de woonplaats van
Jouw lotusvoeten.” Ze vragen Kåñëa, “Aangezien Jouw lotusvoeten de ornamenten zijn van Lakñmé’s borsten, waarom
kunnen ze die van ons niet ornamenteren? Ze zouden de ornamenten van ons hart moeten worden.”
Kåñëa antwoordt, “Jullie smeken Me dit te doen, maar Ik
kan dat niet doen. Jullie hart brandt met teveel hitte en als Ik
Mijn voeten erop zet, gaat die hitte Mijn voeten binnen en
verbranden ze.”
De gopés antwoorden met de woorden phaëi-phaëärpitam.
Ze zeggen, “Maar Je zette Jouw zachte, mooie lotusvoeten op
de kappen van de slang Käliya, zelfs al beet hij in Jouw borst,
voeten en andere weke lichaamsdelen. Toen ervoer Je ook
geen brandend gevoel. Je hebt zelfs Jouw voeten stoutmoedig
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op zijn kappen gezet en daar een wonderbaarlijke dans uitgevoerd, dus waarom zet Je Jouw voeten niet op onze borsten?”
Hoewel de gopés alle argumenten van Kåñëa hebben verslagen, gaat Hij nu verder met Zijn eigen redenering en zegt tegen hen, “Ik kan dat niet doen; Ik ben bang voor jullie echtgenoten.”
“Je was niet bang voor Käliya, dus we weten, dat Je onmogelijk bang kunt zijn voor onze echtgenoten. En al zouden ze
Jou lastigvallen, Je zal hen straffen, zoals Je Käliya hebt afgestraft.”
Te padämbujam betekent ‘Jouw lotusvoeten’. De gopés vervolgen, “Jouw lotusvoeten hebben zoveel mooie kwaliteiten.”
“Kåëu kuceñu naù kåndhi håc-chayam – plaats ze alsjeblief op
onze borsten en doof het vuur van käma in ons hart. Het vuur
van afgescheidenheid en het verlangen in ons hart zullen alleen afnemen, als we Jou ontmoeten en als Je het gekoesterde
spel en vermaak met ons uitvoert.” Een ziek persoon brengt
soms een medicinale zalf of balsem uitwendig aan om een
inwendige ziekte te genezen. Op dezelfde manier smeken de
gopés Kåñëa in dit vers om het vuur van afgescheidenheid in
hun hart te verzachten met de balsem van de aanraking van
Zijn lotusvoeten.
De diepe betekenis is hier, dat de intense hitte van käma
eigenlijk in Çré Kåñëa’s hart ligt en dat de gopés ernaar verlangen, dat het wordt verlicht. Maar dit zal niet gebeuren, tenzij
ze Hem rechtstreeks ontmoeten en dit is de ware motivatie
van hun voorstel. Wanneer Kåñëa hen tenslotte ontmoet, verlaat de hitte van käma Zijn hart, waardoor de mentale staat
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van de gopés, zoals hier tot uitdrukking is gebracht, automatisch verbetert.

114

O

NZE TOTALE VERDWAZING IS EEN ERNstige ziekte, die Jij alleen kan behandelen. Jij

bent de enige dokter om ons van deze kritische
conditie te genezen en de nectar van Jouw lotuslippen is
het enige medicijn.
MaDau rYaa iGara vLGauv aKYaYaa
buDaMaNaaej Yaa PauZk-re+aNa
iviDak-rqirMaa vqr MauùTaqr(
ADarSaqDauNaaPYaaYaYaSv Na"

madhurayä girä valgu-väkyayä
budha-manojïayä puñkarekñana
vidhi-karér imä véra muhyatér
adhara-sédhunäpyäyayasva naù
madhurayä – zoet; girä – met Jouw stem; valgu – betoverend; väkyayä – door Jouw woorden; budha – tegen de intelligente; manojïayä – aantrekkelijk; puñkara – lotus; ékñaëa – Jij wiens ogen; vidhikaréù – dienstmaagden; imäù – deze; véra – O held; muhyatéù - wor-
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den gek; adhara – van Jouw lippen; sédhunä – met de nectar; apyäyayasva – herstel alsjeblieft tot leven; naù – ons.

Vertaling

O

lotusoog, we raken in de war van Jouw zoete stem
vol betoverende woorden, die zelfs het verstand
boeien van geleerden, die deskundig zijn in rasa. O

held, wij gopés zijn Jouw dienstmaagden, die iedere opdracht
van Jou uitvoeren. Breng ons alsjeblieft terug tot leven met
de goddelijke nectar van Jouw lippen.
Bhäva-prakäçika Våtti
Met de woorden madhurayä girä zeggen de gopés tegen Kåñëa, “Alles, dat Je zegt, is uitermate zoet.” Door de woorden
valgu-väkyayä uit te spreken zeggen ze tegen Hem, “Jouw
woorden zijn betoverend.” Vidhi betekent ‘opdracht’ en vidhi-karéù betekent ‘gehoorzaam dienstmeisje’. Met deze woorden zeggen de gopés, “We doen alles, dat Je ons zegt te doen.”
Muhyatéù heeft dezelfde stam als het woord moha, hetgeen
betekent ‘illusie’. Zodra iemand zich in illusie bevindt, kan hij
geen onderscheid meer maken tussen goed en slecht en soms
kan hij zelfs niet meer goed functioneren. Arjuna bijvoorbeeld raakte in de war op het slagveld van Kurukñetra, toen
zijn strijdwagen tussen de twee legers stond. “Wat moet ik
doen?” vroeg hij zich af, “en wat moet ik niet doen?” Muhyatéù impliceert transcendente verwarring, die in zijn tiende sta-
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dium (daçama-daçä)1 is zoals de dood. Muhyatéù kan ook betekenen ‘bewusteloos, zoals bij flauwvallen’.
Als we de twee zinsneden, madhurayä girä, ‘Jouw zoete
woorden’ en adhara-sédhunä, ‘de nectar van Jouw lippen’
overdenken, kunnen we ons afvragen, “Dragen ze dezelfde
betekenis of bestaat er een verschil tussen beide?” De gopés
zijn betoverd door Kåñëa’s zoete woorden en dorsten nu naar
de nectar van Zijn lippen. Maar Kåñëa’s woorden zijn ook als
nectar. Wat willen de gopés nu werkelijk? Smeken ze Kåñëa
om verder te spreken?
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura zegt, dat alleen iemand, die de genade van de gopés krijgt, hun gedachten en
woorden kan begrijpen. Dus men kan dieper in deze onderwerpen doordringen, indien men de associatie heeft van een
rasika Vaiñëava, die het hart van de gopés heeft gerealiseerd.
Çréla Jéva Gosvämé legt uit, dat de gopés de nectar van Kåñëa’s woorden hebben gedronken, die zoet en melodieus zijn
en overlopen van literaire ornamenten (alaìkära) en uitzonderlijke inhoud. Ze zeggen tegen Kåñëa, “Onze totale verdwazing is een ernstige ziekte, die Jij alleen kunt behandelen.
Jij bent de enige dokter om ons van deze kritieke conditie te
1

“Pürva-räga is geheel rijp, wanneer het verschijnt in degenen, die bevangen zijn door samarthä-rati. Op dit niveau van pürva-räga kunnen zich de
tien daçäs (staten) manifesteren vanaf intens verlangen tot het verlangen
naar de dood. Aangezien deze pürva-räga volkomen rijp is, zijn de staten, die zich erin manifesteren, ook volkomen rijp” (Jaiva-dharma,
Hoofdstuk 37).
“De tien staten zijn intens verlangen, bezorgdheid, slapeloosheid,
vermagering, onbeweeglijkheid, ongeduld, ziekte, waanzin, begoocheling
en verlangen naar de dood” (Ujjvala-nélamaëi, Pürva-räga division, 9).
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genezen en de nectar van Jouw lotuslippen is het enige medicijn.” Met deze woorden impliceren ze, dat hun verdwaasdheid zo zoet is, dat ze er nog meer van willen ervaren.
In het voorgaande vers hebben de gopés aan Kåñëa gebeden
om Zijn lotusvoeten als een balsem op hun borsten te plaatsen. Ze wilden, dat deze balsem de behekste en koortsachtige
conditie zou behandelen, die had geresulteerd uit het proeven
van de nectar van Kåñëa’s woorden, maar alleen al bij de gedachte aan die behandeling nam hun ziekte snel toe. Nu bidden ze, “Balsem, die uitwendig wordt aangebracht, zal niet
helpen. We moeten de remedie kunnen drinken om ons te
genezen. Als Je de nectar van Jouw lippen niet geeft, gaan we
echt dood.”
Ze anticiperen op de vraag van Kåñëa, die daarop kan volgen, “Waarom gaan jullie dan dood?” en daarom beginnen ze
hun antwoord met, “We herinneren Jouw zachte woorden vol
zoetheid en diverse intenties,” zeggen ze.
De toon, waarop iemand spreekt, onthult de inhoud van
zijn intentie. Bijvoorbeeld, de woorden ‘Je bent geen dief’
heeft een duidelijke betekenis, maar dezelfde woorden gesproken op een sarcastische toon kunnen dan betekenen ‘Jij
bent zeker een dief’. Op die manier kan het gesproken woord
verscheidene betekenissen uitdrukken.
Çrémad-Bhägavatam en andere transcendente literatuur
werden geschreven in een bepaalde toonaard en met de intentie om een bepaalde betekenis over te brengen. Die betekenis
kan alleen worden gekend, als de auteur het zelf uitlegt, of het
aan ons openbaart. Toen Kåñëa bijvoorbeeld Våndävana verliet om in Mathurä te gaan wonen, stuurde Hij Uddhava naar
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Våndävana met een boodschap voor de gopés. De woorden in
die boodschap droegen zoveel betekenissen, dat het voor Uddhava niet mogelijk was om Kåñëa’s bedoelde betekenis te
onderscheiden. Hij heeft het misschien tot op zekere hoogte
kunnen begrijpen, maar er bestaat een wijde kloof tussen zijn
begrip en dat van de gopés.
Een ander voorbeeld hiervan is de manier, waarop Çré Caitanya Mahäprabhu de vierenzestig verschillende betekenissen
uitlegde van het volgende vers uit Çrémad-Bhägavatam,
ätmärämäç ca munayo
nirgranthä apy urukrame
kurvanty ahaitukéà bhaktim
ittham-bhüta-guëo hariù
Çrémad-Bhägavatam (1.7.10)

Alle verschillende typen ätmärämas (degenen, die genoegen
scheppen in ätmä, of het spirituele zelf), vooral zij, die op het
pad van zelfrealisatie zijn gevestigd, wensen – ofschoon ze van
allerlei vormen van materiële gehechtheid zijn bevrijd - onvermengde toegewijde dienst aan de Persoonlijkheid Gods te
verlenen. Dit betekent, dat God over transcendentale kwaliteiten beschikt en daardoor iedereen kan aantrekken, inclusief
bevrijde zielen.

Çré Caitanya Mahäprabhu heeft dit vers uitgelegd aan Särvabhauma Bhaööäcärya, die in die tijd een van de beste geleerden ter wereld was, maar die niet verder kwam dan negen
verschillende manieren. Door met een verscheidenheid aan
stemmingen en toonaarden te spreken heeft Mahäprabhu
hem met talloze andere betekenissen van het vers op de hoogte gebracht.
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Vanwege Kåñëa’s deskundige spraakgebruik richten de gopés zich nu tot Hem met de woorden madhurayä-girä valguvakhyayä, die betekenen, dat Zijn zoete woorden allerlei uiteenlopende, betoverende en diepgaande betekenissen bevatten.
Een ander voorval van Zijn zoete en betoverende toespraak had eerder op dezelfde avond plaats gehad, nadat Hij
de gopés met de melodie van Zijn fluitspel had geroepen. Bij
het horen van Zijn verleidelijke fluitspel verlieten de gopés
onmiddellijk hun huishoudelijke taken en plichten en renden
in de staat, waarin ze zich op dat moment bevonden, het bos
in. Toen ze voor de eerste keer arriveerden, zei Kåñëa tegen
hen,
svägataà vo mahä-bhägäù
priyaà kià karaväëi vaù
vrajasyänämayaà kaccid
brütägamana-käraëam
Çrémad-Bhägavatam (10.29.18)

O meest fortuinlijke dames, welkom. Wat mag Ik doen om jullie een plezier te bezorgen? Gaat alles goed in Vraja? Vertel
Me alsjeblieft de reden, waarom jullie hier naartoe zijn gekomen.

De woorden mahä-bhägäù betekenen ‘hoogst fortuinlijk’.
Waarom gebruikte Kåñëa deze woorden om de gopés te beschrijven? Laten we in ogenschouw nemen, wat eerder had
plaats gehad. Çré Kåñëa had de gopés met Zijn fluitspel uit hun
huis geroepen voor hetgeen daarna ging gebeuren, namelijk
räsa-lélä. Nadat Kåñëa Zich tot hen had gericht als hoogst fortuinlijk, zei Hij tegen hen, “Treuzel niet, O kuise dames; ga
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meteen naar jullie echtgenoot terug. De plicht van een deugdzame vrouw is haar echtgenoot onder alle omstandigheden te
dienen, ongeacht of hij een goed of slecht karakter heeft. Hij
kan rijk of arm, knap en hoog gekwalificeerd zijn, of lamlendig en lelijk, maar toch moet ze hem dienen. Het is haar religieuze plicht (dharma) om dat te doen.”
Waarom verwelkomde Kåñëa de gopés eerst en zei hen
daarna te gaan? Wat was de verborgen intentie achter Zijn
woorden. Ons begrip van de woorden mahä-bhägäù (hoogst
fortuinlijk) door Kåñëa tegen de gopés gesproken is afhankelijk van ons niveau van realisatie en daaruit volgt, dat onze
uitleg ermee in overeenstemming is.
Çrémad-Bhägavatam (10.8.46) refereert aan Çrématé Yaçodädevé en Nanda Bäbä ook als mahä-bhägä,
nandaù kim akarod brahman
çreya evaà mahodayam
yaçodä ca mahä-bhägä
papau yasyäù stanaà hariù
Gehoord hebbend van het grote geluk van moeder Yaçodä, informeerde Parékñit Mahäräja bij Çukadeva Gosvämé: O geleerde brähmaëa, de borstvoeding van moeder Yaçodä werd gedronken door de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Welke
heilzame activiteiten hebben zij en Nanda Mahäräja in het verleden uitgevoerd om een dergelijke perfectie in extatische liefde te bereiken?

Hoewel Kåñëa de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is, gaf
Yaçodä-devé Hem regelmatig borstvoeding, die Hij dronk
zonder verzadigd te raken. “Kåñëa is een hopeloze baby,”
dacht Moeder Yaçodä, “en in alle opzichten heel onwetend.
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Als ik Hem niet steun en voed, kan Hij sterven.” Vanwege dit
sentiment werd Moeder Yaçodä mahä-bhägä genoemd.
Waarom richt Kåñëa zich tot de gopés als mahä-bhägä? De
gopés zijn het kroonjuweel van de inwoners van Vraja. Ze
stellen Hem eeuwigdurend op iedere manier tevreden.
Niemand kan Hem dienen, zoals zij dat doen, en Hij realiseert
Zich dit. Zoals een professor zijn studenten examineert, zo
examineerde Çré Kåñëa de gopés. Toen deze ‘professor’ echter
de antwoorden van Zijn ‘studenten’ vernam, was Hij verbijsterd. Hij realiseerde Zich, dat zij hoger verheven waren dan
Hijzelf en dat Hij hun niveau nooit zou kunnen bereiken. Zijn
intentie was om hun liefde op de proef te stellen, maar in
plaats daarvan was Hij stomverbaasd en raakte in de war. De
gopés hadden omwille van Hem hun huis en alle materiële
overwegingen achterwege gelaten; niemand anders kon zoiets
doen. Hij was hierdoor verbijsterd en daarom noemde Hij hen
mahä-bhägäù.
Svägatam (su-ägatam) betekent ‘jouw komst is gunstig’, dus
het wordt over het algemeen vertaald als ‘welkom’. In dit geval echter betekent het niet ‘welkom’. Kåñëa was de gopés aan
het ondervragen, “Is jullie komst hier vanwege een of ander
gunstig of ongunstig voorval? Zijn jullie hier naartoe gekomen vanwege een vreselijk incident bij jullie thuis? Of heeft
er misschien een ongeluk plaats gehad? Is er een rampzalige
storm, overstroming of brand geweest? Of heeft Bakäsura,
Aghäsura of een andere demoon jullie vader, moeder of andere verwanten aangevallen? Is dit de reden, waarom jullie huilend en helemaal van streek hier naartoe zijn gekomen?”
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Het woord svägatam refereert indirect naar Kåñëa’s hunkering. Zowel Hijzelf als de gopés verlangden ernaar om amoureus spel (viläsa) met elkaar uit te voeren en allen wilden, dat
de ander de eerste zou zijn, die erover zou spreken. Dit was
de reden voor Zijn ambiguïteit hier. Zoals het geval is met
wereldse minnaars, wilde Hij, dat de gopés de eersten waren,
die zouden zeggen, “Dit is wat we willen.” Hij stond te wachten, totdat hun hart zich in hun woord tot uitdrukking zou
brengen, maar de gopés hadden hetzelfde verlangen. Hun gevoel was, “Kåñëa heeft ons hier naartoe geroepen, dus Hij
moet de eerste zijn, die er openlijk over spreekt.”
Beide zijden keken en wachtten, maar de aard van prema is
zo diep, dat het niet openlijk kan worden uitgesproken. Als
prema openlijk tot uitdrukking zou worden gebracht door te
zeggen, “Ik houd van jou, ik kan zonder jou niet leven,” zou
het worden uitgedoofd, want het brandt in het hart van de
held en de heldin als een boterlamp. Als die lamp binen het
huis van hun hart blijft, brandt hij zonder vlakkeren en geeft
een uitmuntend licht af. Als hij daarentegen bij een open deur
wordt gezet, zal een bries hem waarschijnlijk uitdoven.
Dit geldt ook voor een toegewijde, zelfs een toegewijde in
het stadium van beoefening. In Prema-bhakti-candrikä (Song
9, Verse 192) waarschuwt Çréla Narottama däsa Öhäkura de
sädhakas van alle niveau’s, dat ze niet hun bhajana mogen
ontsluiten. Bhakti is als kamfer in die zin, dat het in de open
2

“Ik zal niet snel hier en daar zonder onderscheid over onderwerpen van
mijn innerlijke dienst spreken. Wees uiterst voorzichtig, wat dit betreft.
Word niet kwaad. Wijs niet op fouten van anderen. Bied eerbetuigingen
aan de voeten van de toegewijden.”
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lucht vervliegt. Als een toegewijde anderen openlijk vertelt,
“Ik chant zoveel rondjes. Ik houd van Kåñëa. Ik heb zoveel
bhakti,” verdwijnt zijn bhakti terstond. Als iemand bij een
sädhaka, die echt gevorderd is, over zijn realisaties informeert, zal hij zeggen, “Oh, ik heb zelfs geen spoor van prema.”
Çré Caitanya Mahäprabhu heeft het voorbeeld hiervan gevestigd door te zeggen,
na prema-gandho ‘sti daräpi me harau
Çré Caitanya-caritämåta (Madhya-lélä 2.45)

Mijn dierbare vrienden, Ik heb niet het minste sprankje liefde
voor God in Mijn hart.

Een ware toegewijde zal zeggen, “Als ik in mijn hart kijk, zie
ik geen spoor van bhakti, zelfs geen sprankje sädhana-bhakti.
Geen enkele heilige naam, die ik chant, is in feite de zuivere
heilige naam (çuddha-näma).” In Çré Caitanya-caritämåta
wordt gezegd, dat een toegewijde, die de heilige naam chant
zonder tranen in zijn ogen en zonder smeltend hart, overtredingen heeft begaan,
‘kåñëa-näma’ kare aparädhera vicära
kåñëa balile aparädhéra na haya vikära
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 8.24)

Men dient bij het chanten van de Hare Kåñëa mantra rekening
te houden met het begaan van overtredingen. Daarom wordt
men door alleen Hare Kåñëa te chanten niet extatisch.

We kunnen over dit vers nadenken en onderzoeken, of we al
of niet çuddha-näma chanten. Als näma (de heilige naam)
zuiver is, is hij kwalitatief één met nämé (de eigenaar van de
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naam). Çré Caitanya Mahäprabhu zei eens, “Mijn Gurudeva
heeft Me verteld, ‘Jij weet van niets en daarom ben Je niet
gekwalificeerd om Vedänta te lezen. Jij mag alleen hari-näma
chanten’. Toen liet hij Me dit vers horen,
harer näma harer näma
harer nämaiva kevalam
kalau nästy eva nästy eva
nästy eva gatir anyathä
Çré Caitanya-caritämåta (Ädi-lélä 17.21)

In dit Tijdperk van Kali bestaat er geen andere methode, geen
andere methode, geen andere methode voor zelfrealisatie dan
het chanten van de heilige naam, het chanten van de heilige
naam, het chanten van de heilige naam van Çré Hari.

“Toen gaf hij Me een mantra, de gopäla-mantra,” ging Mahäprabhu verder, “en hij zei tegen Me, ‘Aanvaard deze mantra als niet-verschillend van Kåñëa. Het is Kåñëa Zelf; heb
hierover geen twijfel.’ Ik ging doen, wat Mijn Gurudeva Me
had gezegd en er kwam snel een knappe, jonge koeherdersjongen in Mijn gezichtsveld. Ik rende om Hem te pakken te
krijgen, maar Hij verstopte Zich. Ik rende weer naar Hem toe
en toen Ik Hem bijna te pakken had, verdween Hij plotseling.
Ik viel op de grond en huilde bitter en toen Hij opnieuw aan
Me verscheen, begon Ik te lachen. Wanneer Ik deze mantra
chant, hebben diverse incidenten, zoals deze, plaats en er verschijnen in Mijn lichaam en hart allerlei transformaties.”
Dit is de standaard van het chanten van ware hari-näma.
Een ware sädhaka denkt op deze manier, “Hoewel ik vele
jaren aan het chanten ben, verschijnen er in mijn hart geen
spirituele symptomen. Ik zeg tegen mezelf en anderen, dat ik
125

GOPÉ-GÉTA
__________________________________________________________________________

een Vaiñëava ben, maar eigenlijk ben ik dat niet. Ik doe alles
uit eigenbelang, zodat anderen me prijzen. Hoewel ik veel
slechte kwaliteiten heb, wil ik niet, dat iemand erover spreekt
en ik word woedend, als iemand erop wijst en ze bespreekt.
Als ik al deze feiten onder ogen zie, kan ik begrijpen, welke
soort toegewijde ik ben.” Dit is het gevoel, dat ons wordt onderwezen door Çréla Bhaktivinoda Öhäkura en Çréla Narottama däsa Öhäkura, wier nederigheid duidelijk wordt uit hun
geschreven werk. Zij waren perfect in zelfrealisatie en toch
beoordeelden zij het niveau van hun bhakti op deze manier.
Çréla Narottama däsa Öhäkura heeft een prachtig lied geschreven, dat dit gevoel goed beschrijft, en de eerste en laatste
verzen ervan gaan alsvolgt,
gorä pahuì nä bhajiyä mainu
prema-ratana-dhana heläya häräinu
Prärthanä, Äkñepa (Song 42, Verse 1)

Alas! Omdat ik naliet Çré Gaurasundara te vereren, heb ik die
uiterst kostbare schat van prema verwaarloost en ben hem
kwijtgeraakt.
kena vä ächaye präëa ki sukha päiyä
narottama däsa kena nä gela mariyä
Prärthanä, Äkñepa (Song 42, Verse 5)

Waarom leeft ik eigenlijk nog? Wat is de standaard van mijn
geluk? Narottama däsa zegt, “Waarom heb ik niet lang geleden
de geest gegeven?”

In deze kértana brengt Çréla Narottama däsa Öhäkura in een
diep bezielde gemoedsgesteldheid een hartverscheurende
scène tot uitdrukking. Wanneer we echter deze kértana zingen,
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kunnen we er niet om huilen en er verschijnt ook geen spijt in
ons hart. Dit is ons probleem.
In zijn nederigheid heeft Çréla Bhaktivinoda Öhäkura geschreven, “He gopinätha, ämi to’ kämera däsa – O Gopénätha,
geliefde van de gopés, ik ben de meest trouwe dienaar van
lust.” Heeft hij een onwaarheid verteld, of heeft hij eerlijk
over zijn gevoelens gesproken? Het antwoord is, wanneer
bhakti verschijnt, dienen deze oprechte gevoelens van nederigheid zich eveneens aan. Hoewel hij is verzonken in zuivere
toewijding, voelt Çréla Bhaktivinoda Öhäkura echt, dat er geen
bhakti in zijn hart aanwezig is. Dergelijke grote toegewijden
vergelijken hun eigen bhakti met de mahäbhäva van Çrématé
Rädhikä en de gopés en denken, “Waar is mijn prema? Ik heb
geen prema, helemaal niets.” Ze voelen en handelen, alsof ze
zich op het niveau bevinden, waar ze de beoefening van sädhana-bhakti nodig hebben, maar in feite zijn ze spiritueel perfect.
Çré Caitanya Mahäprabhu schreef eens een commentaar op
nyäya (de theorie van logica). In diezelfde tijd had Raghunandana ook een commentaar geschreven, dat hij beter dan
alle andere achtte. Op zekere dag waren hij en Caitanya Mahäprabhu met een boot op reis en bespraken de commentaren, die ze hadden geschreven.
Raghunandana was heel benieuwd naar het commentaar
van Caitanya Mahäprabhu en vroeg het te mogen inzien. Çré
Caitanya Mahäprabhu gaf het hem en terwijl hij zat te lezen,
begon Raghunandana te huilen. Mahäprabhu vroeg, waarom
hij huilde en Raghunandana antwoordde, dat niemand zijn
eigen commentaar zou waarderen, na het lezen van het com127
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mentaar van Mahäprabhu. Raghunandana werd ontgoocheld,
omdat hij zichzelf als een groot logicus had beschouwd.
Mahäprabhu is niet naar deze wereld gekomen om iedereen
Zijn persoonlijke scholing als een groot logicus te tonen. Verder wilde Hij Raghunandana niet storen. Om deze redenen
gooide Hij zijn eigen commentaar in de Gaìga. Hij beschouwde Zijn eigen commentaar als niet zo belangrijk, maar
Raghunandana had begrepen, “Zijn commentaar is veel beter
dan het mijne.”
En als we onszelf vergelijken met een zuivere toegewijde,
zullen we op dezelfde manier onze lage positie inzien. Ofschoon we kunnen chanten en vele aspecten van kåñëabhajana kunnen uitvoeren, wanneer we onszelf op een eerlijke wijze vergelijken met Çréla Bhaktivinoda Öhäkura, Çréla
Kåñëadäsa Kaviräja Gosvämé, Çréla Raghunätha däsa Gosvami, Çréla Rüpa Gosvämé en met onze eigen Gurudeva, zullen
we inzien, dat we zelfs niet over een sprankje bhakti beschikken. Als we onszelf eerlijk vergelijken met verheven toegewijden, worden we nederig. Zolang we dat niet doen, zullen
we denken, “Ik ben een geweldig goede toegewijde. Ik kan zo
goed prediken; ik predik in feite meer dan mijn Gurudeva.”
Eigenlijk kan alleen een madhyama-adhikäré denken, “Ik
ben niets waard in vergelijking met deze verheven toegewijden.” De kaniñöha-adhikäré (derdeklasse toegewijde) kan op
deze manier niet denken, noch kan hij zich dit voorstellen. De
uttama-adhikäré denkt, “Iedereen in deze wereld is een grotere toegewijde dan ik. Iedereen is mijn guru.” Als de uttamaadhikäré initiatie geeft en discipelen maakt, wordt begrepen,
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dat hij de rol van een madhyama-adhikäré speelt en dat hij
iedereen ziet vanuit het perspectief van madhyama.
Samenvattend, een ware toegewijde zal zijn bhajana niet
aan anderen prijsgeven. De zuivere toegewijde zal dit van
nature niet doen en het is voor de sädhaka van essentieel belang om dat ook niet te doen. Als iemand aan anderen mededeelt, “Ik houd van Kåñëa; mijn bhajana is zo sterk,” zal zijn
bhakti verdampen, zoals kamfer in de open lucht vervliegt.
We hebben dit onderwerp besproken vanwege de relevantie voor het thema van de uitwisselingen tussen Çré Kåñëa en
de gopés – de indirecte bedoelingen achter hun liefdevolle
woorden. Als de woorden, “Ik houd van jou; ik kan zonder
jou niet leven” worden uitgesproken, zal de schoonheid van
dat sentiment in mist opgaan. Dergelijke liefde is derdeklasse.
Çré Kåñëa, de näyaka (held), wil evenwel de eerste zijn om
de gopés, de näyikäs (heldinnen), deze charmerende woorden
als een elixer te horen spreken. En de gopés willen ook de
eersten zijn om die nectar te drinken. De gevoelens van zowel
de näyaka als de näyikä zijn zeer diepgaand.
Nadat Çré Kåñëa de gopés in Vaàçé-vaöa heeft verwelkomd,
richt Hij Zich tot hen als hoogst fortuinlijke dames en vraagt
hen, “Priyaà kià karaväëé vaù – Wat kan Ik doen om jullie
een plezier te doen?” Zijn houding hier scheen te contrasteren met de woorden, die Hij daarna sprak,
rajany eñä ghora-rüpä
ghora-sattva-niñevitä
pratiyäta vrajaà neha
stheyaà strébhiù su-madhyamäù
Çrémad-Bhägavatam (10.29.19)
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Deze nacht is doodeng en er lopen gevaardlijke schepselen
rond. Keer terug naar Vraja, meisjes met jullie ranke tailles.
Dit is geen geschikte plek voor vrouwen.

De externe betekenis van Zijn woorden is alsvolgt, “Jullie
moeten gaan. De nacht is angstwekkend (ghora) en er lopen
vele wilde schepselen (ghora-sattva) rond.” Volgens de regels
van het samenvoegen van letters in de Sanskriete grammatica
kan deze uispraak ook een tegenovergestelde betekenis hebben, “De nacht is helemaal niet angstwekkend (aghora) en de
dieren zijn zelfs niet in het minst wild (aghora-sattva).” De
geleerde gopés begrepen, dat Kåñëa’s woorden twee betekenissen bevatten, “Jullie moeten gaan” en “Jullie moeten niet
gaan.”
De stemming van de spreker bepaalt de betekenis van zijn
woorden en om die reden nam Kåñëa een ernstige houding
aan om te laten zien, dat Hij het serieus meende. De gopés
begrepen evenwel, dat Hij wilde, dat ze bleven. Ze hadden het
gevoel, “Indirect smeekt Hij ons iets af; Hij spreekt in ons
voordeel.” Ze stonden daar te wachten en dachten, “Hij is
degene, die ons rechtstreeks zal moet zeggen, wat Hij wil.”
In Çré Vidagdha-Mädhava (5.31) citeert Çréla Rüpa Gosvämé een voorbeeld van een uitspraak van Çré Kåñëa, waarin Hij
openlijk Zijn wens te kennen geeft. Kåñëa zei tegen Çrématé
Rädhikä, “Kaöhorä bhäva mådvé vä präëäs tvam asi rädhike
asti nänya cakorasya candra-lekhäà vinä gatiù – O Rädhikä,
Je kunt hard zijn of lief zijn. Jouw gezicht kan uitdrukking
geven aan een zachte bui of een boze bui. In Jouw verontwaardigde woede luister Je niet naar Mij, zelfs niet als Ik Mijn
hoofd aan Jouw lotusvoeten leg en Jou smeek hier te blijven.
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Dan maak Je juist aanstalten om te vertrekken. Wat Je ook
doet, O Rädhikä, Je bent altijd Mijn leven en ziel.”
Er is een vogel, de cakora, die alleen de stralen van de
maan drinkt. Als hij de manenstralen niet kan drinken, gaat
deze vogel dood, want de maan is zijn leven en ziel. In dit gebed aan Çrématé Rädhikä vergeleek Kåñëa Zich met die vogel.
In zijn Stava-mälä geeft Çréla Rüpa Gosvämé uiting aan een
overeenkomstige gevoelsuitdrukking,
viracaya mayi daëòaà déna-bandho dayäà vä
gatir iha na bhavattaù käcid anyä mamästi
nipatatu çata-koöir nirmalaà vä navämbhas
tad api kila payodaù stüyate cätakena
O Heer van de armen, U kunt met me doen, wat U wilt. U
kunt me genade schenken of U kunt me straffen. In ieder geval
heb ik niemand anders in deze wereld dan Uw Heerschap. Ik
ben zoals de cätaka-vogel, die altijd bidt aan de wolk, ongeacht
of de wolk regen schenkt of bliksem schiet.

De betekenis, die hierin tot uitdrukking komt, is alsvolgt,
“Hoewel ik oneerlijk ben en mijn gedrag perfide is, heb ik
geen ander doel dan U te bereiken. Ik ben als de cätaka-vogel,
die verlangend uitkijkt naar de wolken aan de hemel, ongeacht de dreiging van een gevaarlijke bliksemslag of de belofte
van zoete, dorstlessende druppels rohiëé-nakñatra3 regen.”
In dezelfde stemming zou Kåñëa tegen Çrématé Rädhikä
kunnen zeggen, “Of Je nu dwarsligt of meegeeft, Je bent Mijn
eigen leven en ziel.” Hij sprak dergelijke charmerende woor-

3

Rohiëé-nakñatra – De sterrenconstellatie genaamd Rohiëé in de vedische
astronomie.
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den tegen de gopés en nu, terwijl ze overal naar Hem lopen te
zoeken, herinneren ze zich, “Wat heeft Hij toen vriendelijk,
zachtjes en lief tegen ons gesproken.”
In een voorgaand hoofdstuk van Çrémad-Bhägavatam staat
geschreven,
gatyänuräga-smita-vibhramekñitair
mano-ramäläpa-vihära-vibhramaiù
Çrémad-Bhägavatam (10.30.2)

Toen de koeherdersvrouwen zich Çré Kåñëa herinnerden, werd
hun hart overweldigd door Zijn bewegingen en lieve glimlach,
Zijn steelse blikken en innemende gesprekken en door het vele
andere tijdverdrijf, dat ze met Hem hadden genoten.
gati-smita-prekñaëa-bhäñaëädiñu
priyäù priyasya pratirüòha-mürtayaù
asäv ahaà tv ity abaläs tad-ätmikä
nyavediñuù kåñëa-vihära-vibhramäù
Çrémad-Bhägavatam (10.30.3)

Omdat de dierbare gopés verzonken waren in gedachten aan
hun geliefde Kåñëa, bootste hun lichaam Zijn manier van bewegen en glimlachen na, de manier, waarop Hij naar hen keek,
Zijn spraak en Zijn andere onderscheidende trekken. Diep ondergedompeld in gedachten aan Hem en stapelgek van de herinnering aan Zijn spel, verklaarden ze elkaar, “Ik ben Kåñëa!”

Deze verzen beschrijven enkele symptomen van de gopés. De
ware sädhaka doet anusaraëa van hun gemoedsgesteldheden,
hetgeen betekent, dat hij Çré Kåñëa onder hun leiding dient.
Er zijn twee woorden in dit verband: anusaraëa, hetgeen betekent ‘volgen’ en anukaraëa, hetgeen betekent ‘imiteren’.
We willen volgen, niet imiteren. Volgens ons vermogen en ons
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niveau van spirituele kwalificate willen we degenen kunnen
volgen, die aan ons in bhakti superieur zijn; we willen hen niet
louter imiteren.
We moeten bijvoorbeeld niet de manier imiteren, waarop
onze gurudeva een tulband draagt, of de manier, waarop hij
loopt, of de manier, waarop hij met een stok loopt. We moeten niet het type auto hebben, dat hij heeft, of nabootsen zoals
hij een auto in Våndävana heeft, een in Mayäpura en andere
automobielen in het Westen. Er bestaat geen voordeel in de
imitatie van hem door een bril te dragen met hetzelfde gouden montuur, dat hij draagt. We moeten daarentegen de aspiratie hebben om de lessen van onze guru in overeenstemming
met onze kwalificatie te volgen.
De twee verzen hierboven beschrijven de herinnering van
de gopés aan hun geliefde Kåñëa. Het woord gati wijst op hun
herinnering van Zijn aantrekkelijke manier van lopen. De
gopés hadden Zijn onweerstaanbare, drievoudig gebogen gedaante gezien, toen Hij in de schaduw met Zijn rug tegen een
kadamba-boom geleund stond en nu herinneren ze zich hoe
Hij glimlachte, toen Hij hen riep door een ambrozijnen melodie op Zijn fluit te spelen. Met Zijn ogen gaf Hij alles prijs,
dat Hij op dat moment van hen verlangde.
“We zagen Jou,” zeggen de gopés, “en we waren ontsteld.
Nu weten we niet, wat we wel en niet moeten doen.”
Als geconditioneerde zielen kunnen we spreken over Kåñëa’s glimlach, maar een gopé, die deze glimlach werkelijk
heeft gezien, vooral wanneer Kåñëa een blik op haar werpt,
kan de nectar, die daarin verborgen ligt, realiseren. De gopés
zagen met hun eigen ogen, hoe Hij liep en hoe mooi Hij eruit
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zag en op dat moment dachten ze, “Kåñëa wil, dat we Hem
ons hele lichaam, geest en hart geven en alles, dat we bezitten.”
Ze waren bereid Hem te geven, wat Hij wilde en dat is de
reden, dat ze in het tweede vers van Gopé-géta naar zichzelf
verwijzen – niet alleen als dienaressen, maar als onbezoldigde
dienaressen (açulka-däsika). Kåñëa had hen zonder betaling
verworven.
Zoals hierboven genoemd refereren de gopés in ÇrémadBhägavatam (10.30.2) aan Kåñëa’s conversaties met hen als
mano-ramäläpa, hetgeen betekent ‘converstaties, die de geest
charmeren’. Hier in hun Gopé-géta herinneren ze zich, hoe ze
Hem hadden beantwoord, toen ze voor het eerst een paar
uren eerder in Vaàçé-vaöa waren aangekomen. Toen had Kåñëa aangedrongen, “Verlaat deze plek. Ga terug naar huis en
ga jullie echtgenoot dienen.” Zij hadden geantwoord, “We
beschouwen Jou als onze guru en wel als de meest excellente.
Er is geen guru in de wereld, die ons de instructies kan geven,
die Jij hebt gegeven. Je hebt ons gezegd, dat we onze echtgenoot moesten dienen en Je hebt een grondige uitleg gegeven,
waarom een kuise echtgenote haar echtgenoot moet dienen,
zelfs al is hij lam, blind, arm of verstoken van goede kwaliteiten. Deze lessen zijn zo prachtig en geweldig, dat we in ons
hart hebben besloten om Jou onze guru te maken; dus eerst
moeten we Jou vereren.”
“Ze hebben Me verslagen,” concludeerde Kåñëa. “Ik moet
iets anders bedenken, dat Ik kan zeggen.”
De gopés herinneren zich deze boeiende conversaties nu
pas. Op het moment zelf konden ze niet waarderen, hoe ver134
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rukkelijk deze uitwisselingen waren, maar nadat Kåñëa uit
hun gezichtsveld was verdwenen, gingen ze Hem op steeds
nieuwere manieren herinneren. Nu herinneren ze zich Zijn
spel met hen en al het andere van Hem. Die gesprekken komen in de gedachten van de gopés op dezelfde manier, waarop
een scène als een innerlijk visioen in het hoofd van een kunstenaar verschijnt, die dan een afbeelding maakt van hetgeen
hij heeft gezien.
Het voorgaande hoofdstuk beschrijft, hoe de gopés zo diep
in Çré Kåñëa verzonken raken, dat ze gaan denken, dat ze
Hem waren. Terwijl ze Hem nabootsen, roepen ze uit, “Oh,
kijk, Ik ben Kåñëa! Kijk, hoe Ik op Zijn onweerstaanbare manier loop en kijk, hoe Ik Mijn liefde voor jou tot uitdrukking
breng. Kijk eens, hoe Ik glimlach en Mijn fluit speel. Kijk
eens; kijk, hoe Ik Pütana vermoord.” Ze werden door deze
emoties volkomen geabsorbeerd en na enige tijd vielen ze
flauw.
Welnu, in dit achtste vers van Gopé-géta gaan ze verder met
hun herinneringen aan Kåñëa’s betoverende woorden. Terwijl
ze spreken, worden ze zodanig overweldigd door zegen, dat ze
een poosje gedesoriënteerd raken en niets meer kunnen zeggen. Wanneer ze weer bij hun positieven komen, vervolgen
ze, “Oh, wat was dat prachtig, toen we werden gemagnetiseerd door Kåñëa’s woorden.
“Waar zijn deze woorden vandaan gekomen? Water komt
via de wolken uit de oceaan. Omdat de oceaan het vermogen
heeft om alle ambrozijnen wateren te genereren, die verfrissing geven en het leven in stand houden, bevat de oceaan zeker een bijzonder nectarisch vermogen. Zo zijn ook alle
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woorden uit Kåñëa’s lotusmond uitmuntend, fascinerend en
geheel doordrenkt met nectar. We zijn reeds geboeid en betoverd door het horen van de woorden van Zijn lippen, dus wat
zou er gebeuren, als we rechtstreeks de nectar van het reservoir van die woorden zouden drinken – Zijn lippen? Dan
zouden we gek worden tot het punt van bezwijken. Hier hunkeren we naar.”
Waarom geeft een dronkaard de gewoonte van het consumeren van alcohol niet op, maar gaat hij steeds meer drinken?
In deze dronken conditie valt hij in de goot en het riool langs
de weg en beeldt zich in, “Ik ben keizer van de hele wereld,”
of “Ik word op zegenrijke wijze ondergedompeld in het water
van de hemelse Gaìga.” Ook al komen honden zijn gezicht
likken, hij blijft verzonken in zijn illusoire wereld. Hij drinkt,
omdat hij opnieuw een conditie van opperste ontsteltenis wil
ervaren. Op dezelfde manier hunkeren de gopés ernaar om
opnieuw te worden verbijsterd.
Volgens de gopés zijn Kåñëa’s woorden zo diep doordrenkt
van elixer, dat alle levende wezens van de wereld erdoor worden gehypnotiseerd. Slangen, herten, vogels en alle andere
soorten luisteren naar Zijn woorden en raken in trance. Wanneer Hij Zijn fluit speelt of woorden uitspreekt, stoppen de
koekoeks met zingen om te luisteren en alle mannelijke en
vrouwelijke papegaaien worden betoverd. Zoals de wijzen in
meditatie hun ogen sluiten, zo sluiten zij ook hun ogen en
luisteren, evenals de koeien en ieder ander.
Wat betreft Kåñëa, Hij is blij om de woorden van Zijn geliefden te horen, vooral de woorden van Çrématé Rädhikä.
Haar zang is ambrozijn en Haar spraak zelfs nog meer. Met
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ieder woord, dat Ze zegt, raakt Kåñëa overweldigd en ontsteld
en kan niet langer op Zijn fluit spelen. Hoe bekoorlijk zijn
Rädhikä en Haar metgezellen!
Kåñëa verlangt ernaar hen te horen zeggen, “We hunkeren
ernaar om de nectar van Jouw lippen te drinken. De woorden
van Jouw lippen zijn onweerstaanbaar, dus hoe ontstellend
prachtig is de nectar, die rechtstreeks van Jouw lippen vloeit.”
In de loftuigingen en gebeden ter meerdere glorie van Rädhä en Kåñëa, vooral die, welke worden aangetroffen in de Géta-Govinda van Çréla Jayadeva Gosvämé, vinden we voorbeelden van alliteratie 4 (anupräsa-alaìkära). Bijvoorbeeld, in de
zin “dhéra-samére yamunä-tére vasati vane vana-mälé,” beginnen de woorden vasat, vane en vana-mälé allemaal met de
lettergreep ‘va’. Er zijn ook voorbeelden van alliteratie in
Çrémad-Bhägavatam. Eén ervan staat in het eerste vers van
Gopé-gétä, waarin de eerste en zevende lettergreep van iedere
regel dezelfde zijn. Deze poëtische stijlvorm verfijnt de cadans
van het lied en maakt het melodieuzer. Dit klinkt zo mooi,
jayati te ’dhikaà janmanä vrajaù
çrayata indirä çaçvad atra hi
dayita dåçyatäà dikñu tävakäs
tvayi dhåtäsavas tväà vicinvate

Çré Çiva heeft een formidabel couplet voor Çrématé Rädhikä
gecomponeerd in zijn Çré Rädhä-kåpa-katäkña-stava-räja (Vers
12), dat is vastgelegd in Urdhvämnaya-tantra,

4

Een alliteratie is de herhaling van een eerste klank, meestal een medeklinker of een groep letters in twee of meer woorden, zinsneden, of
dichtregels, enzovoort. Het wordt ook initieel rijm genoemd.
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makheçvari kriyeçvari svadheçvari sureçvari
tri-veda-bhäratéçvari pramäëa-çäsaneçvari
rameçvari kñameçvari pramoda-känaneçvari
vrajeçvari vrajädhipe çré-rädhike namo ‘stu te
Je bent de meesteres van allerlei soorten offers (vooral van het
hoogste yugala-milana-yajïa), van alle acties (aangezien Je de
wortel bent van alle vermogens – müla-śakti-tattva) en van de
mantras uitgesproken bij yajïas. Je bent niet alleen de meesteres van de offers gepresenteerd aan de halfgoden, maar zowaar
ook van de halfgoden zelf, van de woorden van de drie Veda’s
en van de bekrachtiging van schriftuurlijke principes. Je bent
de meesteres van Çré Rämä-devé (geluksgodin), van Çré Kñamadevé (godin van vergeving) en vooral van de verrukkelijke kuïjas in Våndävana. Wanneer ga Je me op genadevolle wijze
Jouw däsé maken en me de kwalificatie geven om diensten te
verlenen in Jouw romantische tijdverdrijf met de Prins van
Vraja? O Çrématé Rädhikä, eigenares en instandhoudster van
Vraja, ik bied Jou keer op keer mijn eerbetuigingen aan.

Dit schitterende gebed bevat alle literaire ornamenten, inclusief alliteratie. Als Çrématé Rädhikä iemand met hart en ziel
dit gebed hoort zingen, is Ze zo verheugd, dat Ze aan die persoon Haar genade schenkt.
Een ander voorbeeld van prachtige ornamentatie wordt
aangetroffen in de verheerlijking van de Gaìga door Çré Çaìkaräcärya,
devi sureçvari bhagavati gäìge
tri-bhuvana-täriëi tarala-taraìge
çaìkara-mauli-vihäriëi vimale
mama matir ästäm tava päda-kamale
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De poëzie van Çréla Rüpa Gosvämé is nog betoverender dan
die van Çré Çaìkaräcärya. Hoe prachtig is dan de poëzie van
Çrémad-Bhägavatam, waarin Çré Kåñëa’s eigen woorden zijn
voortgekomen uit de lotusmond van Çré Çukadeva Gosvämé.
In dit achtste vers van Gopé-gétä zeggen de gopés, “Jouw
woorden trekken degenen aan, die intelligent en geleerd
(budha-manojïayä) zijn.” Veel Sanskriet geleerden kennen
de complexiteiten van de Sanskriete grammatica, de talloze
uiteenlopende betekenissen van letters, woorden, zinsneden
en diverse ingewikkelde metra en ze kunnen alle vedische
hymnen zingen, maar ze kunnen Çré Kåñëa’s sublieme spel
niet begrijpen. Wanneer de gopés het woord budha spreken,
dat ‘intelligent’ betekent, verwijzen ze naar degenen, die rasika en bhävuka zijn, degenen die de temperamenten van räsa
proeven. Iemand, die de innerlijke gevoelens van Çré Kåñëa en
de gopés begrijpt, is werkelijk intelligent.
Het zijn dus de gopés zelf, die intelligent zijn. Ze zijn het
meest begripvol en geleerd van alle levende wezens in alle
universa. Niemand is aan hen gelijk.
De gopés zeggen, dat samen met de literaire ornamentatie
Kåñëa’s spraak veel rechtstreekse en indirecte betekenissen
bevat. Het woord abhidha geeft de directe betekenis van een
uitspraak aan, terwijl het woord vyaïjanä de indirecte betekenis aangeeft. Het Engelse idioom, “Benares is on the Gaìgä” (letterlijk: “Benares ligt op de Gaìgä”) is een voorbeeld
van vyaïjanä. Benares lig in werkelijkheid niet op [on] het
water van de rivier; de stad ligt aan de rivier. Anderzijds is de
uitspraak, “Ze waren aan het baden in de Gaìgä” abhidhä, de
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directe betekenis, want om te kunnen baden gaan mensen het
water in.
Op dezelfde manier bevat ieder woord van Kåñëa vele
prachtige betekenissen. Zijn woorden zijn zoet, de betekenissen van Zijn woorden zijn zoet en het horen van Zijn woorden
is zoet. Alles aan Hem is zo zoet.
De gopés spreken Hem aan als véra, held. Véra wordt over
het algemeen geïnterpreteerd als ‘iemand met lichamelijke
kracht’, maar dit is niet hetgeen de gopés bedoelen. Ze zeggen,
“Jij bent virä, omdat Je volkomen op de hoogte bent van räsa5
en Je kunt op die manier al ons verlangen naar räsa vervullen.
Door Jouw verrukkelijke, melodieuze woorden te horen zijn
we Jouw gehoorzame dienstmeisjes geworden. We hunkeren
ernaar om ze opnieuw te horen, maar ons meest intense verlangen is de nectar van Jouw lippen te proeven, waar Jouw
zoete woorden vandaan zijn gekomen.”

5

“Raso vai saù, rasaà hy eväyaà labdhvänandé bhavati – Hij (Çré Kåñëa)
Zelf is rasa, de geïntegreerde gedaante van alle met zoetheid doordrenkte relaties. En iemand, die deze rasa bereikt, wordt zeker volop gezegend” (Taittiréya Upaniñad 2.7.1).
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LS JE DEZE VERRUKKELIJKE WOORDEN

rechtstreeks tegen ons spreekt, zijn ze zoeter
dan hemelse nectar. Maar als we in Jouw afwezigheid iemand anders dezelfde woorden horen herhalen, is het voor ons als de dood.
Tav k-QaaMa*T a& TaáJaqvNa&
k-ivi>arqi@Ta& k-LMazaPahMa(
é[v<aMa®l&/ é[qMadaTaTa&
>auiv Ga*<aiNTa Yae >aUirda JaNaa"

tava kathämåtaà tapta-jévanaà
kavibhir éòitaà kalmañäpaham
çravaëa-maìgalaà çrémad ätataà
bhuvi gåëanti ye bhüri-dä janäù
tava – Jouw; kathä-amåtam – de nectar van speelonderwerpen; taptajévanam – het hart verlevendigen van degenen gegriefd door de
drievoudige materiële ellende; kavibhiù – door verlichte wijzen;
éòitam – geprezen; kalmaña-apaham – verdrijft de onwetendheid van

141

GOPÉ-GÉTA
__________________________________________________________________________

zondig leven; çravaëa-maìgalam – is heilzaam eenvoudig door horen; çrémat – verzadigd van spirituele vermogens; ätatam – uitzenden
in de hele wereld; bhuvi – op Aarde; gåëanti – chant en verkondig;
ye – degenen die; bhüri-däù – edelmoedig; janäù – personen.

Vertaling

A

mbrozijnen discussies over Jou zijn leven en ziel
van degenen, die worden gekweld door afzondering van Jou en hoog geleerde persoonlijkheden,

zoals Brahmä, Çiva en de vier Kumära’s bezingen ze. Die vertellingen verslaan het verdriet van voorgaande zonden (prärabdha en aprärabdha 1). Bij het horen ervan schenken ze
onmiddellijk de allerhoogste voorspoed en in het bijzonder de
rijkdom van prema. De nectar van Jouw vertellingen wordt
uitgebreid door degenen, die Jouw spel verheerlijken, en
daarom zijn dergelijke vertellingen zowaar de meest genereuze weldoeners in de wereld.
Bhäva-prakäçika Våtti
In het voorgaande vers zeiden de gopés tegen Kåñëa, “We
denken altijd aan Jouw conversaties met Çrématé Rädhikä en
ons in de kuïjäs en op andere eenzame plekken. Toen Je ons
riep met de melodie van Jouw fluit, zijn we vanuit ons huis
naar Jou toegekomen en lieten alles achter. Op dat moment
1

Aprärabdha-karma is de opeenhoping van reacties op activiteiten, die
zich in een sluimerende conditie bevinden en liggen te wachten om op
zeker moment vrucht te dragen. Prärabdha-karma is het gevolg van
voorgaande activitieiten, die reeds zijn begonnen vrucht te dragen.
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zei Je tegen ons, ‘Svägataà vo mahä-bhägäù, priyaà kià karaväëi vaù – O hoogst fortuinlijke dames, welkom. Hoe kan ik
jullie een plezier doen?’ ”
Toen Çré Kåñëa deze woorden sprak, stond Zijn gezicht ernstig; het leek, alsof Hij de hele waarheid vertelde en datgene
openbaarde, dat Hij echt in Zijn hoofd had zonder iets te verbergen. “Waarom zijn jullie hier naartoe gekomen?” vroeg
Hij. “Zijn jullie gekomen vanwege een of ander ongeluk bij
jullie thuis? Jullie zijn niet eens goed aangekleed. Is alles nog
in orde bij jullie thuis en in jullie hart?”
De gopés herinneren zich ook, dat Kåñëa tegen Rädhikä zei,
“Of Je nu dwarsligt of meewerkt, Je bent het leven van Mijn
leven. Soms kom Je naar Me toe en zodra Je Me ziet, keer Je
om en loop Je weg. Soms word Je zonder reden boos. Op die
momenten verzoek Ik Je keer op keer om met Me tevreden te
zijn, maar dan luister Je niet en ben Je het oneens met alles,
dat Ik zeg. Op andere momenten, kom Ik Jou gretig tegen en
voer je het liefdesspel met Me uit. En toch, of Je nu dwars
bent of meegaand, Je bent Mijn leven en ziel. Zonder Jou, zou
Ik sterven. Je staat op een bepaalde manier en werpt Me blikken toe uit de hoek van Jouw ogen en die blikken gaan Mijn
hart binnen als bloemenpijlen.”
De gopés beschreven deze gesprekken als betoverend voor
de geest. Alles aan Kåñëa – Zijn manier van kijken, Zijn activiteiten, Zijn fluitspel enzovoort – is uitzonderlijk bekoorlijk
en aantrekkelijk.
In het huidige vers zeggen de gopés, “Tava kathä amåtam –
Als Je deze verrukkelijke woorden rechtstreeks tegen ons
spreekt, zijn ze zoeter dan hemelse nectar. Maar als we in
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Jouw afwezigheid iemand anders dezelfde woorden horen
herhalen, is het voor ons als måtyu, de dood; tava kathä måtam.”
Eerst zullen we de betekenis van dit vers uitleggen volgens
de gopés met een meegaande houding (dakñiëa-bhäva), die
zich rechtstreeks uitdrukken. Ze kunnen dezelfde woorden
spreken als de gopés met een tegendraadse houding (vämyabhäva), die zich indirect uitdrukken, maar de betekenis van
hun woorden is volkomen verschillend.
Als Çré Kåñëa de gopés vraagt, waarom ze Zijn kathä vergelijken met nectar (amåta), antwoorden ze, “Als we naar de
twee andere soorten nectar kijken, is Jouw kathä het beste.”
Er zijn drie soorten amåta. Hoewel deze drie enorm veel
verschillen in de resultaten door ze te drinken, worden ze alledrie amåta genoemd. Eén soort amåta wordt aangetroffen in
Svarga, de hemelse planeten. Er wordt gezegd, dat de halfgoden vrij van de dood worden door die nectar te drinken, maar
dat is niet waar. Ze leven gedurende de periode van slechts
één manvantara2 (306.720.000 jaar) en moeten daarna sterven.
Niettemin wordt dat drankje amåta genoemd.
De amåta van Svarga kan optreden als een medicijn om een
ziekte te genezen, maar het kan niet iemand troosten, die ongelukkig is. Toen Bali Mahäräja de tuinen van Nandanakänana in beslag had genomen, dronk hij amåta, maar toch
was hij bedroefd, want hij had zijn vrouw, kinderen en koninkrijk zo lang niet meer gezien.

2

De duur van een manväntara is eenenzeventig catur-yugas en ieder caturyuga duurt 4.320.000 jaar.
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Bovendien, als iemand deze amåta van de hemel drinkt,
wordt hij uiterst wellustig. Nadat Indra en Candra het hadden
gedronken, gingen ze naar de vrouw van Gautama Åñi om
hun wellustige verlangens te bevredigen en werden toen door
Gautama Åñi vervloekt. Omdat die amåta het verlangen verhoogt om lustbevrediging in deze materiële wereld te proeven, is het eigenlijk een minderwaardig ding.
De tweede soort amåta is de nectar van bevrijding (mokñämåta)3. In Çrémad-Bhägavatam (6.11.25) bidt Våträsura,
na näka-påeñöhaà na ca pärameñöhyaà
na särva-bhaumaà na rasädhipatyam
na yoga-siddhér apunar-bhavaà vä
samaïjasa tvä virahayya käìkñe
O mijn Heer, bron van alle mogelijkheden, ik heb niet het verlangen om in Dhruvaloka, de hemelse planeten of de planeet
van Çré Brahmä plezier te maken, noch wil ik de hoogste bestuurder van de aardse planeten of de lagere planetaire stelsels
zijn. Ik heb niet het verlangen om de krachten van mystieke
yoga meester te zijn, noch wil ik bevrijding, als ik Jouw lotusvoeten moet opgeven.

De woorden na punar bhavaà in het bovenstaande vers betekenen ‘stoppen van herhaalde geboorte en dood’. In dit verband zeggen de geopenbaarde geschriften, dat van iemand,
die mokñämåta, de nectar van bevrijding, bereikt, alle latente
reacties op zijn materiële activiteiten (aprärabdha-karma)
worden beëindigd, maar dat hij toch nog de reacties moet ondergaan, die bezig zijn vrucht te dragen (prärabdha-karma).
3

Mokña betekent bevrijding van het materiële bestaan.
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Anderzijds worden zelfs de vruchtdragende reacties vernietigd van iemand, die hari-kathä, de derde soort nectar, hoort.
Iemand, die hari-kathä diepgaand hoort, hoeft niets anders
meer te doen om perfectie te krijgen. Hij hoeft zelfs de andere
acht onderdelen van bhakti niet meer te praktiseren.
De negen onderdelen van bhakti zijn alsvolgt,
çravaëaà kértanaà viñëoù
smaraëaà päda-sevanam
arcanaà vandanaà däsyaà
sakhyam ätma-nivedanam
Çrémad-Bhägavatam (7.5.23)

Horen en chanten over de transcendente heilige naam, gedaante, kwaliteiten, toebehoren en spel van Çré Viñëu; ze herinneren; de lotusvoeten van Bhagavän dienen; Hem eerbiedig vereren met zestien soorten toebehoren; Hem gebeden opzenden;
Zijn dienaar worden; Hem als beste vriend beschouwen; alles
aan Hem overgeven (met andere woorden, Hem dienen met lichaam, geest en woord).

De toegewijde van Çré Kåñëa wordt geschikt, dat Kåñëa onmiddellijk zijn hart binnengaat eenvoudig door over Hem te
horen. De toegewijde wordt bevrijd van Kåñëa’s begoochelende vermogen genaamd mäyä en hij kan Kåñëa persoonlijk
zien. Het gevolg is, dat hari-kathä in ieder opzicht superieur is
aan de nectar van de hemel en de nectar van bevrijding.
De nectar van hari-kathä is tapta-jévanam, hetgeen betekent, dat hij leven geeft aan degenen, die in een pijnlijke situatie te lijden hebben. De nectar geeft leven aan degenen, die
ziek zijn en aan degenen, die in deze wereld op allerlei manieren ongelukkig zijn. De nectar van hari-kathä geeft ook leven
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aan een ieder, die afgescheidenheid volgt van Çré Çré Rädhä en
Kåñëa, en het verdrijft de pijn van die afgescheidenheid op
alle manieren. De persoon, die hari-kathä hoort, wordt rustig
en vredig.
Kavibhir éòitam – Kavi betekent over het algemeen ‘een
dichter of een groot denker’, maar hier verwijst het naar toegewijden. Omdat de nectar van hari-kathä ver boven de twee
andere soorten nectar uitgaat, wordt het verheerlijkt (éditam)
door toegewijden, zoals Çré Brahmä, Çré Çiva, Çré Närada Åñi,
Çréla Çukadeva Gosvämé, Dhruva Mahäräja en Prahläda Mahäräja, die deze superieure nectar altijd proeven. Ze zeggen,
dat het leven geeft.
Door Dhruva Mahäräja (Çrémad-Bhägavatam 4.9.10) wordt
gezegd, “Yä nirvåttis tanu-bhåtäm – Als belichaamde zielen
hari-kathä horen, krijgen ze het hoogste geluk.” Dit spirituele
geluk is superieur aan het plezier van het idee, dat men in alle
opzichten één is met brahma, de onpersoonlijke Absolute
Waarheid. Het plezier van impersonalisme, laat staan van het
tijdelijke geluk ontleend aan de nectar van Svarga, lijkt op een
klein atoom geluk in vergelijking met het plezier, dat resulteert uit het horen van hari-kathä. Er is eigenlijk geen vergelijking mogelijk.
Çré Kåñëa zegt in Bhägavad-gétä, dat degenen, die naar
Svarga gaan, uiteindelijke naar deze wereld terugkeren. Ze
kunnen er keer op keer naartoe gaan, maar ze keren altijd
terug,
te taà bhuktvä svarga-lokaà viçälaà
kñéëe puëye martya-lokaà viçanti
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evaà trayé-dharmam anuprapannä
gatägataà käma-kämä labhante
Bhägavad-gétä (9.21)

Zodra ze uitgebreid van hemelse lustbevrediging hebben genoten en de resultaten van hun vrome activiteiten zijn uitgeput,
keren ze weer terug naar deze sterfelijke planeet. Dus degenen, die zintuiglijk plezier zoeken door zich aan de principes
van de drie Veda’s te houden, bereiken niets anders dan herhaaldelijke geboorte en dood.

De heerlijkheid, die in de hemel wordt gezocht, kan niet worden vergeleken met die van het horen van hari-kathä, dat iedere soort materieel verlangen en onwetendheid teniet kan
doen.
Als we Kåñëa vergeten, worden we door mäyä bevangen en
die stimuleert onze materiële verlangens. Mäyä heeft eigenlijk
twee functies, waarmee ze dit bewerkstelligt; haar vermogen
genaamd vikñepätmikä, dat een soort materiële kennis genereert en de jéva in onwetendheid werpt, en haar vermogen
genaamd ävaränätmikä, dat de natuurlijke kennis van de jéva
over zijn eeuwige relatie met Çré Kåñëa afdekt. Lust veroorzaakt, dat we Kåñëa vergeten en dat is de reden, dat het ook
onwetendheid wordt genoemd. Alleen hari-kathä heeft het
vermogen om deze lust te ontwortelen.
Mäyävädé sannyäsés lijken soms sensuele verlangens te
hebben opgegeven, maar dit is slechts een vertoon, want de
nectar van bevrijding kan het verlangen naar materieel plezier
niet ontwortelen. Er zijn twee soorten monisten (avaita-vädis)
of impersonalisten. In de ene categorie zitten de mäyävädés,
die Çaìkaräcärya volgen en die, evenals Rävaëa en vergelijk148
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bare demonen, schoffeerders zijn van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. In de tweede categorie zitten persoonlijkheden, zoals Sanaka, Sanandana, Sanätana, Sanat Kumära,
Çréla Çukadeva Gosvämé, die aanvankelijk brahmavädés of
nirguëya-vädés waren, die aspiraties hadden voor nirguëä Kåñëa. Zij waren geen schoffeerders. Nirguëä Kåñëa betekent
Kåñëa zonder eigenschappen. De brahmavädés aanvaarden
het bestaan van God (brahma), maar ze hebben geen informatie over het beminnelijke spel van Zijn superieur persoonlijke aspect en dat is de reden, waarom ze Hem zonder eigenschappen vereren. Dit is geen overtreding, want zodra ze horen over de buitengewone kwaliteiten van de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods, Çré Kåñëa, worden ze onmiddellijk Zijn
toegewijden en geven ze hun verering van Zijn onpersoonlijke
aspect op. In de Veda’s wordt uitgelegd, dat brahmavädés, of
nirguëya-vädés, één willen worden met de Allerhoogste, maar
ze proberen niet het bestaan van Zijn persoonlijke aspect te
ontkennen, zoals Çaìkaräcärya en zijn volgelingen dat wel
doen. Als ze een toegewijde tegenkomen, gaan ze gemakkelijk over op het proces van bhakti.
Zoals eerder gezegd, wanneer hari-kathä iemands oor binnenkomt, is het voor hem niet nodig om enig ander onderdeel
van bhakti uit te voeren. Hij hoeft zelfs niet te chanten en de
heilige namen van Bhagavän te herinneren, zich met verering
bezig te houden en Hem stavas (gebeden) en stutis (lofprijzingen) aan te bieden. Hari-kathä brengt hem rechtstreeks naar
Çré Kåñëa, zoals in het eerste hoofdstuk van ÇrémadBhägavatam (1.1.2) staat,
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dharmaù projjhita-kaitavo ’tra paramo nirmatsaräëäà satäà
vedyaà västavam atra vastu çivadaà täpa-trayonmülanam
çrémad-bhägavate mahä-muni-kåte kià vä parair éçvaraù
sadyo hådy avarudhyate ’tra kåtibhiù çuçrüñubhis tat-kñaëät
Met het compleet afwijzen van alle religieuze activiteiten, die
materieel gemotiveerd zijn, biedt deze Bhägavata Puräëa de
hoogste waarheid, die kan worden begrepen door toegewijden,
die volkomen zuiver van hart zijn. De hoogste waarheid is realiteit onderscheiden van illusie voor het welzijn van iedereen.
Dergelijke waarheid ontwortelt de drievoudige ellende. Deze
prachtige Bhägavatam, samengebracht door de grote wijze,
Vyäsadeva (in zijn rijpe stadium), is op zichzelf voldoende voor
Godrealisatie. Wat is de noodzaak van een ander geschrift?
Zodra men aandachtig en met overgave de boodschap van
Bhägavatam hoort, wordt door deze kenniscultuur de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods in zijn hart gevestigd.

Dit vers legt uit, dat hari-kathä bij iemand, die het hoort, zodanig indrukken (saàskäras) in zijn hart maakt, dat Çré Kåñëa
Zich persoonlijk in zijn hart vestigt en daar voor altijd blijft.
Dit gebeurt onmiddellijk, zonder uitstel (tat-kñaëät) 4, zoals op
4

“Tat-kñaëät betekent ‘onmiddellijk’. Wat is hiervan de diepere betekenis?
Stel iemand voor, die vol anarthas zit en hari-kathä van Çrémad-Bhägavatam begint te horen. Hij is een onbeperkte tijd in deze wereld geweest
en hij bevindt zich nu op het pad naar perfectie. In vergelijking met onbeperkte tijd kan een jaar, of twee jaar, of twee levens om gezuiverd te
worden als tat-kñaëät, onmiddellijk, worden beschouwd.
Er wordt ook het voorbeeld gegeven van een ventilator, die nog even
doordraaid, voordat hij stopt, nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Als men ophoudt op de pedalen van een fiets te trappen, draaien
de pedalen nog even door, voordat ze tot stilstand komen. De conducteur van een trein zet de remmen aan en toch blijft de trein nog twee,
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diverse plaatsen in de geschriften staat. Hari-kathä geeft prema.
Met kan het argument geven, dat een geconditioneerde ziel
een smaak kan hebben voor hari-kathä op het moment dat hij
het hoort, maar dat mäyä hem weer te pakken neemt, wanneer hij het niet hoort. In dit verband stelt het bovengenoemde vers van Çrémad-Bhägavatam, kåtibhiù çuçruñubhiù, hetgeen betekent, ‘degenen, die een intense gretigheid hebben
ontwikkeld om te horen’. Regelmatig horen creëert śraddhä
(vertrouwen) gevolgd door anartha-nivåtti (vrijheid van ongewenste gewoonten en gedachten) en dan niñöhä (standvastigheid), ruci (smaak), äsakti (gehechtheid aan Kåñëa), bhäva
(spirituele emoties) en prema (zuivere liefde).
In het zaad bevindt zich het potentieel van een boom. Het
zaad ontkiemt en er komen twee blaadjes, dan vier blaadjes,
dan stengels en takken, dan bloemen en uiteindelijk de vruchten. Dit vraagt enige tijd om te ontwikkelen. Zo kan een ziel
ontelbaar veel levens door de materiële wereld hebben gezworven, toch is hari-kathä zo krachtig, dat het zelfs in één
leven het resultaat van prema kan geven. Dit wordt bedoeld
met ‘onmiddellijk’.
Na het horen van hari-kathä voor slechts zeven dagen ging
Parékñit Mahäräja het spel van Çré Kåñëa in Våndävana binnen. Hij is niet gestorven door de slang, die hem beet, zoals
sommigen beweren. Degenen, die op dat moment aanwezig
drie of vier kilometer doorrijden. Toch wordt de trein beschouwd te zijn
‘gestopt’. Op die manier is het niet verkeerd om het woord tat-kñaëät te
gebruiken” (Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja. Lezing in Cessnock,
Australië, februari 2002).
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waren, konden niet zien, dat zijn ziel in feite zijn lichaam al
had verlaten, voordat de slang hem had gebeten. Parékñit was
verder gevorderd dan Dhruva Mahäräja, Ajämila en zelfs Närada Åñi.
Het woord kalmañäpaham in dit vers van Gopé-gétä betekent, dat hari-kathä alle zondige reacties verdrijft. De woorden çrémad-ätatam betekenen, “Jouw kathä wordt door de
wereld verspreid door degenen, die het spreken.” En de zin,
bhuvi gåëanti ye bhüri-dä janäù impliceert, dat degenen, die
hari-kathä horen altijd verschuldigd zullen blijven aan de
spreker, ongeacht hoeveel waardering ze hem geven. Daarom
worden zulke sprekers bhüri-däù genoemd. Bhüri betekent ‘in
extremo’ en däù betekent ‘degenen die geven’. We zijn verschuldigd aan degenen, die hari-kathä geven, want hun gift is
zo groot, dat we deze niet kunnen vereffenen.

Dit is de directe betekenis van dit negende vers, zoals het
door de gopés werd gesproken, wier houding onderdanig (dakñiëa-bhäva) is. De betekenis van de gopés met een tegendraadse houding (vämya-bhäva), die zich indirect uitdrukken,
is alsvolgt, “Wanneer we de kathä, die Je spreekt, rechtstreeks
horen, is het zo wonderbaarlijk, dat alle verdriet en rampspoed uit ons leven verdwijnt. Op dat moment is het veel hoger dan de amåta van de hemel en bevrijding. Aan de andere
kant, als Je niet aanwezig bent, wordt die kathä dodelijk.”
De lotus op het meer bloeit in de zon en verspreidt zijn
geur, terwijl een lotus buiten het water zal verwelken en ver152
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welken. Op dezelfde manier zeggen de gopés tegen Kåñëa,
“Als Je ons hari-kathä persoonlijk vertelt, smaakt het zoeter
dan nectar. Als we het daarentegen van iemand anders horen,
doet het ons eenvoudig pijn. Het doet ons aan Jou herinneren
en daarom is het måta, of dodelijk, want het vergroot het laaiende vuur van afgescheidenheid. Dan lijkt het, alsof er een
paar druppels water in een pan met hete olie wordt gegooid,
waardoor de vlam uit de pan slaat.”
Kavibhir iòitam – Waarom zeggen de Puräëa’s dan, dat hari-kathä lijkt op amåta? Volgens deze gopés is het de aard van
kavis, of geleerde dichters, om op deze manier iets te verfraaien. In plaats van te zeggen, “Het paard rent,” zou een dichter
zeggen, “Het paart vliegt door de lucht.” Met zijn poëtische
toespraak schrijft hij een zekere deugd toe aan iemand, die
het niet heeft, “Hij is zo een groot geleerde, hij is als Båhaspati (de priester van de halfgoden) of “Hij is zo sterk als Hanumän.”
De gopés argumenteren, “Wij hebben het altijd over harikathä, dus als het werkelijk over de kwaliteiten van amåta
beschikt, waarom hebben we dan intense zielsangst zonder
respijt in onze afzondering van Jou? We hebben voor Jou ons
huis verlaten, onze echtgenoot en al onze bezittingen en nu
dwalen we als bedelaars rond en lopen constant te huilen. En
er is niemand om onze tranen te drogen.
“Kalmañäpaham – de dichters hebben gezegd, dat harikathä allerlei soorten zondige reacties en onheil (kalmaña)
verdrijft (apaham), inclusief onwetendheid; maar wij zijn het
bewijs van het tegendeel. Wij moeten wel extreem zondige
activiteiten hebben uitgevoerd om zo zwaar te worden be153
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proefd, maar die beproeving wordt door Jouw hari-kathä niet
weggenomen. We lopen vanavond hier en daar hartgrondig te
snikken, want Je hebt ons achtergelaten en Je bent uit ons
gezichtsveld verdwenen. We kunnen dus aannemen, dat de
nectar van Jouw kathä geen kalmäsäpaham is; integendeel,
het geeft juist kalmaña.
“Iedereen zegt, dat de nectar van Jouw kathä is çravanamaìgalam, hetgeen betekent, dat het heel zoet is om te horen
(çravaëa) en dat het alle heil en voorspoed (maìgala) brengt.
Maar wij hebben dat gevoel niet. Wij hebben geen ervaring
gehad, dat het heil en voorsproed brengt. We hebben het altijd over Jouw doen en laten, Jouw dansen, Jouw schoonheid
en Jouw kwaliteiten. We hebben zoveel kåñëa-kathä gehoord
en gesproken, en toch is ons leven verstoken van heil en voorspoed. Als hari-kathä zo gunstig zou zijn, zou Jij hier gekomen
zijn om ons te ontmoeten.”
Bhüri-däù – Däù betekent ‘geven’, maar het kan ook ‘gediend’ betekenen. Vandaar dat bhüri-däù betekent ‘groot
fortuin geven’ en ook ‘afstoten van groot fortuin’. De bezorgde gopés zeggen, “We hebben gezien, wat er gebeurt met degenen, die Jouw kathä horen – Jouw kåñëa-kathä. We hebben
hierover diep nagedacht en zijn tot de conclusie gekomen, dat
degenen, die hari-kathä spreken, hebben veroorzaakt, dat al
ons grote fortuin werd afgestoten. Ze hebben ons hele leven
verstoord en verpest.”
De gopés leggen vervolgens aan Kåñëa uit, hoe dit is gebeurd, “Çrémad-Bhägavatam – degenen, die hari-kathä over de
wereld verspreiden, zijn çré-mäda.” Dit woord is samengesteld
uit twee lettergrepen: çré en mada. [De laatste ‘a’ in mada valt
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samen met de eerste ‘a’ in ätatam.] Çré betekent ‘rijkdom en
weelde’ en mada betekent ‘bedwelming, vergiftiging’. De gopés zeggen, “De rijken (çré) raken bedwelmd (mada), alsof ze
dronken zijn van de alcohol en dan worden het boeven en
schurken, die zonder enige reden iedereen in de wereld vermoorden. Ze handelen op deze manier, zelfs al schieten ze er
niets mee op.
“Met het doel om zonder eigenbelang iedereen willekeurig
te vermoorden, nodigen deze schurken en boeven sprekers
van Çrémad-Bhägavatam uit en beloven hen zoveel rijkdom te
geven, als ze willen. ‘Propageer gewoon de lessen van ÇrémadBhägavatam’, zeggen ze. ‘Ga van dorp naar dorp, van deur
naar deur. Vertel de mensen zulke onderwerpen, dat ze alles
achterlaten, dat ze bezitten – hun partners, hun vaders en
moeders, hun kinderen, hun rijkdom en al het andere materiële geluk. Laat hen bedelaars op straat worden en op miserabele manier aan hun eind komen.’
“Deze sprekers reizen de hele wereld rond. Ze gaan overal
naartoe van stad naar stad en zeggen, ‘We hebben niets van je
nodig, maar chant Hare Kåñëa en hoor Zijn hari-kathä’. Op
die manier verknallen ze ieders leven. Dit zijn jagers en
moordenaars van de mensheid en ze zijn zeker bhüri-däù,
hetgeen betekent, dat ze de dood veroorzaken van degene,
die het hoort, door hun geluk te vernietigen en hun leven te
ruïneren.”
In de toekomst gaat Kåñëa Våndävana verlaten om zich in
Dvärakä te vestigen. Tegen die tijd zal Çrématé Rädhikä wederom alsvolgt spreken,
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yad-anucarita-lélä-karëa-péyüña-vipruösakåd-adana-vidhüta-dvandva-dharmä vinañöäù
sapadi gåha-kuöumbaà dénam utsåjya dénä
bahava iha vihaìgä bhikñu-caryäà caranti
Çrémad-Bhägavatam (10.47.18)

Horen over het spel en vermaak, dat Kåñëa regelmatig uitvoert, is nectar voor de oren. Degenen, die één keer slechts één
enkele druppel van die nectar hebben geproefd, zien hun toewijding aan de materiële dualiteit geruïneerd worden. Veel van
die personen hebben plotseling hun verdorven huis en familie
opgegeven en nadat ze zelf verdorven waren geraakt, kwamen
ze hier naar Våndävana om als vogels rond te zwerven en voor
hun kostwinning te lopen bedelen.

Het is een feit, dat degenen, die kåñëa-kathä van de juiste
bron horen, uiteindelijk hun huis, familie en al hun bezittingen achterlaten. Ze worden als vogels, die in de schaduw leven en iedere dag onder een andere boom zitten. Ze zwerven
rond in Våndävana als straatzwervers zonder bezittingen en
lopen te huilen. Ze drinken water van de Yamünä Rivier uit
hun handen, want ze hebben geen waterkan. Ze chanten,
“Hare Kåñëa, Hare Kåñëa” en huilen. Ze gebruiken niet op
vaste tijden voedsel, dus ze worden mager en zwak. Ze worden tot deze conditie gereduceerd, nadat ze hari-kathä hebben
gehoord, ongeacht welke positie ze eerder in de maatschappij
hebben gehad, zij het prins of wat dan ook.
De gopés trekken de conclusie, “Niemand zou kåñëa-kathä
moeten horen. De enige reden, dat we erover spreken, is omdat we er niet mee kunnen ophouden.”
Ze spreken op deze manier om Kåñëa te smeken naar hen
terug te komen. “Kom alsjeblieft direct naar ons toe,” bidden
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ze. “Als Je niet komt, gaan we dood en als we dood gaan, zal
iedereen kritiek op Jou hebben. Dan zeggen ze, ‘Kåñëa is
wreed. Hij is zelfs niet een beetje hartelijk. Die arme gopés
zaten te huilen en zelfs toen ging Hij niet naar hen toe.’ ”
Alleen de gopés durven op deze manier te spreken, of zelfs
te denken, en hun volgelingen kunnen hun woorden appreciëren. Het lijkt, alsof ze heiligschennis plegen van hari-kathä en
van degenen, die het prediken, maar dit is niet het geval. Integendeel, hun toespraak gebruikt een literair gereedschap genaamd vyäja-stuti, of lof incognito, en dit literaire ornament
werd later ook door Çréla Rüpa Gosvämé in zijn werken gebruikt. Op deze manier zijn ze eigenlijk niet kritisch, hun ironische woorden dragen meer nectar in zich mee dan rechtstreekse lofprijzing.
Kåñëa is onmetelijk blij met hun woorden en denkt, “Als Ik
Mezelf niet aan hen vertoon, zal het een belediging van Mijn
kant zijn.”
Dit is de uitleg van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura en
Çréla Jéva Gosvämé heeft dit vers op vergelijkbare manier verheldert in zijn Vaiñëava-toñaëé.

Tijdens het Ratha-yäträ festival in Jagannätha Puré geciteerde
Koning Pratäparudra Gopé-géta voor Çré Caitanya Mahäprabhu. Toen hij dit vers sprak, dat hari-kathä verheerlijkt,
herinnerde Mahäprabhu Zich onmiddellijk räsa-lélä en werd
helemaal extatisch. Mahäprabhu herinnerde Zich zowel de
bovenstaande betekenissen als ieder ander aspect van dit vers.
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We kunnen deze verkaringen alleen mentaal overdenken,
maar Çré Caitanya Mahäprabhu, die over de sentimenten van
Çrématé Rädhikä beschikt, kon ze werkelijk ervaren. Hij zag
echt Kåñëa in Zijn hart en voelde afzondering van Hem en
Kåñëa gaf Mahäprabhu ook Zijn darśana. Mahäprabhu omarmde de koning, die toen een ontvanger van Zijn genade
werd.

158

O

BEMINDE GELIEFDE, IN AFZONDERING
van Jou, vult de herinnering aan Jouw glimlach,

Jouw zachte blik, Jouw intieme spel met ons en
Jouw heerlijke gesprekken met ons op afgelegen plekken ons hart met pijn.
Pa[hiSaTa& iPa[Ya Pa[eMavq+a<a&
ivhr<aÄ Tae DYaaNaMa®l/Ma(
rhiSa Sa&ivdae Yaa ôid SPa*Xa"
ku-hk- Naae MaNa" +aae>aYaiNTa ih

prahasitaà priya prema-vékñaëaà
viharaëaï ca te dhyäna-maìgalam
rahasi saàvido yä hådi spåçaù
kuhaka no manaù kñobhayanti hi
prahasitam – het glimlachen en lachen; priyä – O geliefde meester;
prema – met liefde; vikñaëam – blikken; viharaëam – intiem spel en
vermaak; ca – en; te – Jouw; dhyäna – door comtemplatie; maìgalam
– geeft gunstig voordeel; rahasi – op eenzame plaatsen; saàvidaù –
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conversaties; yäù – hetgeen; hådi – het hart; spåçaù – aanraken;
kuhaka – O bedrieger; näh – ons; manaù – verstand; kñobhayanti –
aansporen; hi – zowaar.

Vertaling

O

geliefde meester, nadat we Jou hadden gezien, toen
Je met ons op geheime plaatsen intiem in gesprek
was – met Jouw glimlachende gezicht, dat optreedt

als een stimulans voor onze amoureuze verlangens, Jouw liefdevolle blikken naar ons en Jouw brede borst, de eeuwige
rustplaats van de godin van het geluk – is onze hunkering naar
een ontmoeting met Jou meervoudig toegenomen en daarom
is ons verstand herhaaldelijk op de loop.
Bhäva-prakäçika Våtti
Zoals ik eerder heb uitgelegd, Vers Negen heeft een bepaalde
betekenis, wanneer het wordt gereciteerd door gopés met een
meegaande aard en het heeft een andere betekenis, wanneer
het wordt gesproken door gopés met een averechtse aard.
Wanneer het wordt gesproken met een averechtse houding,
betekent het, “We herinneren ons, dat Jouw liefdevolle spel
met ons, vooral Jouw aardige woorden, helemaal verrukkelijk
waren. Maar als we in afzondering van Jou iemand Jouw
woorden horen herhalen of Jouw spel horen vertellen, veroorzaakt het ons veel pijn. Ons spel en vermaak met Jou zijn
een bron van oneindig plezier, maar als herinnering eraan in
Jouw afwezigheid is dat zeker niet het geval.”
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Bijvoorbeeld, Kåñëa kan tegen Çrématé Rädhikä zeggen, “O
Rädhikä, Je bent het enige leven van Mijn leven; zonder Jou
kan Ik niet leven.” Hoewel deze woorden Rädhikä tot vreugde stemmen, wordt Ze overweldigd door diep verdriet, wanneer Ze aan dezelfde woorden wordt herinnerd in Kåñëa’s
afwezigheid. Een ander voorbeeld is, dat Rädhikä’s vriendin
Haar kan vertellen, “Kåñëa laat alle andere gopés voor Jou in
de steek.” Als Rädhikä deze woorden hoort, wanneer Zij en
Kåñëa uit elkaar zijn, roepen ze het geheugen van Hun spel op
en veroorzaken ze Haar ondraaglijk verdriet.
Nu, in het tiende vers, vervolgen de gopés deze gedachtenlijn. Ze spreken vier zinnen, die ieder een van Kåñëa’s boeiende trekken beschrijft, “O gekoesterde minnaar, gescheiden
van Jou vult de herinnering aan Jouw glimlach naar ons (prahasitam), Jouw zachte blik (prema-vikñaëam), Jouw intieme
spel met ons (viharaëam) en Jouw liefdevolle gesprekken met
ons op eenzame plekken (rahasi samvidaù) ons hart met
pijn.”
Iedere gopé heeft Kåñëa eerder ontmoet en beleeft dat nu
opnieuw, ze vangt Zijn zijdelingse, smachtende blik op, staart
naar de schoonheid van Zijn glimlach en wordt in Zijn armen
gesloten. In haar herinnering ervaart ze diepe afgescheidenheid van Hem.
De gopés herinneren zich, dat Baladeva, wanneer Çré Kåñëa
met Zijn talloze vrienden de koeien hoedt, aan de kop van de
kudde loopt, terwijl Kåñëa een eindje achter Hem volgt. Hij
speelt op Zijn fluit en glimlacht naar hen vanuit zijn ooghoeken; en als antwoord vereren ze Hem met hun ogen. Zijn blik
brengt het verlangen van Zijn hart ten volle tot uitdrukking,
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“We zien elkaar in Säìketa.” Ze lazen Zijn blik en begrepen
Zijn boodschap.
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura legt uit, dat in dit vers
het woord samvidaù betekent ‘vriendschappelijke grappenmakerij’ (narma-saàläpa). Zoals we eerder hebben besproken, narma betekent ‘sympathiek schertsen’ en saàläpa betekent ‘conversatie’. Narma kan ook impliceren, dat de conversatie een verborgen betekenis bevat, die helemaal het tegenovergestelde is van de externe betekenis.
De gopés herinneren zich dit voorbeeld van schertsende
conversatie met een diepe, verborgen inhoud: met Zijn fluitspel riep Çré Kåñëa hen naar het bos en toen ze daar verschenen, zei Hij hen doodleuk terug naar huis te gaan. Dit wordt
narma-saàläpa genoemd, speelse, schertsende taal, die een
totaal andere betekenis impliceert, dan hetgeen wordt gesproken of gesuggereerd. Indirect smeekte Kåñëa de gopés,
“Ga niet terug naar huis.”
rajany eñä ghora-rupä
ghora-sattva-niñevitä
pratiyäta vrajaà neha
stheyaà strébhiù su-madhyamäù
Çrémad-Bhägavatam (10..29.19)

Deze nacht is heel beangstigend en er lopen hier wilde schepselen rond. Keer terug naar Vraja, meisjes met jullie ranke taille.
Dit is geen geschikte plek voor vrouwen.

Kåñëa scheen te zeggen, “De nacht is donker en bewolkt en
het dichte bos zit vol wilde dieren. Jullie moeten naar huis
teruggaan en jullie echtgenoot dienen.” Maar later, toen Hij
Våndävana verliet en in Mathurä ging wonen, verhelderde Hij
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de betekenis van deze woorden. Hij stuurde Uddhava met een
boodschap naar de gopés, die luidde, “Die nacht, nadat Ik
jullie naar het bos had geroepen, dachten jullie, dat Ik jullie
had gezegd naar huis terug te keren. Jullie moeten weten, dat
Ik dat helemaal niet heb gezegd. Ik zei eigenlijk, ‘Ga niet weg.
Het is volle maan, dus de nacht is totaal niet donker en gevaarlijk. Maar de hemel is bewolkt en het kan gaan regenen;
en als het gaat regenen, waar moeten jullie dan schuilen? Als
Jullie bij Mij blijven, zijn jullie veilig.’ “
Kåñëa had de woorden gesproken rajany eña ghora-rüpa,
dat schijnbaar betekent ‘de nacht (rajany eñä) is duister (ghora).’ Er staat echter nog een ‘a’ verborgen tussen de woorden
eñä en ghora, dus dat wordt eñä aghora – de nacht is niet donker. Op dezelfde manier wordt “rüpa ghora-sattva-niñevitä –
het bos wordt bewoond door wilde dieren” vervolgens “rüpä
aghora-sattva-niñevitä – de dieren in het bos zijn totaal niet
gevaarlijk.”
In dat vers kan het woord na, dat betekent ‘niet’, worden
toegepast op het eerste deel van de regel of op het laatste deel
van de regel en worden er twee optionele betekenissen uit
afgeleid. Op deze manier wordt, “pratiyäta vrajam – ga terug
naar Vraja” vervolgens “na pratiyäta vrajam – ga niet terug
naar Vraja.” En “na iha stheyam – blijf niet hier” wordt vervolgens “iha stheyam - jullie moeten hier blijven.”
De gopés aan de oever van de Yamunä refereren nu aan
hun conversatie met Kåñëa op die maanverlichte nacht. Ze
zeggen, “In ons hart hadden we het gevoel te weten, wat Je
eigenlijk wilde en dat Je te verlegen was om Jouw ware gevoelens prijs te geven. Wij waren eveneens te verlegen op onze
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gevoelens openlijk te tonen. Ons hart bevat zoete herinneringen aan dergelijke liefdevolle gesprekken en aangenaam tijdverdrijf; maar nu, in afzondering van Jou, veroorzaken deze
herinneringen pijnlijk verdriet.”
Als iemand sterft, hebben al zijn vrienden en verwanten
verdriet. Een vrouw in de rouw huilt om haar geliefde, “Hij
hield zoveel van me, maar nu is hij er niet meer.” Op dezelfde
manier worden de gopés overweldigd door de pijn van afgescheidenheid van Kåñëa bij de herinnering aan Zijn glimlach,
Zijn manier van doen, dat het hart raakt, en ook Zijn scherpe
grappen vol dubbelzinnige betekenissen, die er bijvoorbeeld
op wezen, dat ze Hem in een säìketa-kuïja 1 in het geheim
moesten ontmoeten.
De gopés zeggen nu, “We zouden die herinneringen willen
vergeten, maar dat kunnen we niet. We zijn verzonken in gedachten aan Jouw prachtige glimlach (prahasitam), Jouw
zachte blik (prema-vikñaëam), Jouw intieme spel met ons (viharaëam) en Jouw romantische gesprekken met ons op eenzame plekken (rahasi saàvidaù). Op die manier worden we
constant aan Jou herinnerd. Deze vier prachtige trekken
brengen zegen in het hart (dhyäna-maìgalam), maar zijn ook
de oorzaak, dat het hart wordt geagiteerd (kñobhayanti hi). O
bedrieger, de herinnering aan deze vier aspecten alleen al
veroorzaakt grote verstoring in ons hart.
1

Het woord säìketa wijst op iedere toegewezen ontmoetingsplaats voor
het Goddelijk Paar. Het is niet noodzakelijkerwijs een specifieke plek.
Hoewel er ook een specifiek dorp is, dat Säìketa heet, dat tussen Nandagräma en Varñäëä ligt, liggen er meer van die säìketas over Vraja verspreid.
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“Je bedriegt met Jouw glimlach, Je bedriegt met Jouw lieve
woordjes en Je bedriegt met Jouw intieme spel. Je bedriegt bij
alles, wat Je doet. De binnenkomst van Jou in ons hart geeft
ons aanvankelijk enige vreugde, maar later wordt Jouw aanwezigheid daar als vergif ervaren en vermoord Je ons.”
Çréla Jéva Gosvämé becommentarieert dit vers alsvolgt. Kåñëa zegt, “O gopés, Jullie weten, dat Ik moeilijk te vangen ben,
waarom geven jullie dan uitdrukking aan verlangens om met
Mij intiem plezier te maken? Soms zeggen jullie, ‘Leg alsjeblieft Jouw handen op mijn hoofd’, soms zeggen jullie, ‘Zet
alsjeblieft Jouw lotusvoeten op onze borsten’ en dan zeggen
jullie weer, ‘Jouw glimlach en al het andere aan Jou is zo verleidelijk.’ Waarom zeggen jullie dat? Als jullie genegenheid
voor Me hebben, luister dan gewoon naar Mijn hari-kathä en
weest daarmee tevreden. Waarom willen jullie Me persoonlijk
zien?”
In antwoord hierop zeggen de gopés, “Jijzelf bent de reden,
dat we niet eenvoudig tevreden zijn met alleen het horen van
Jouw spel. Het probleem ligt in Jouw voorgaande liefdesonderhandelingen, in pürva-räga.”
Waar verwijzen de gopés naar? Als Kåñëa de koeien gaat
hoeden, gebeurt dat met de enige bedoeling om de gopés te
ontmoeten. Waar Hij ook in Vraja gaat, Hij loopt er met de
intentie om hen daar te ontmoeten. Bijvoorbeeld, ’s morgens
vroeg gaat Hij naar de Yamunä Rivier en zegt, dat Hij daar
een bad gaat nemen. Maar Hij gaat niet baden. Hij staat eenvoudig onder een kadamba-boom op de oever van Yamunä
om de gopés op te wachten, omdat Hij weet, dat ze er dagelijks
langs komen om hun waterpotten te vullen. Onder voorwend165
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sels, zoals deze, regelt Hij alles zodanig, dat Hij kan gaan en
staan, waar zij gaan en staan. Als Hij weet, dat ze naar Giriräja Govardhana gaan om een eredienst te houden, vindt Hij
ook weer een excuus om er naartoe te gaan. Dit is de aard van
pürva-räga, bezorgde anticipatie op ontmoetingen met de
geliefde.
De gopés willen Kåñëa ook heel graag ontmoeten en ze vinden eindeloze excuses uit om dat voor elkaar te krijgen. Ze
zeggen tegen hun superieuren, dat ze een eredienst voor Gauré (de metgezellin van Çré Çiva) of Sürya (de Zongod) gaan
uitvoeren. Maar soms, als ze juist op het punt staan Kåñëa te
ontmoeten, komt een van hun superieuren langs, zoals Jaöélä
of Candravalé’s echtgenoot, Govardhana-malla – en al hun
plannen worden getorpedeerd.
De gopés weten, dat Kåñëa met opzet zorgt, dat ze naar
Hem kijken. Ze weten, dat Hij Zijn fluit speelt om hen aan te
trekken en dan glimlacht Hij, ook al heeft Hij geen enkele
reden om te glimlachen. “Door dit te doen”, zeggen ze nu,
“heb Je ons sterke verlangen om bij Jou te zijn en Jou lief te
hebben doen toenemen.
“Maar nu ben Je verdwenen en datgene, dat je liet toenemen, veroorzaakt ons nu zoveel pijn, dat we niet langer in
leven kunnen blijven. Misschien gaan we wel dood.”
Het voorvoegsel pra- in prahasitam betekent ‘op een uitmuntende manier’ en prahasitam betekent ‘de beeldschone
glimlach of lach’. Bij iedere gelegenheid glimlacht Kåñëa hen
op charmante wijze toe en werpt Zijn vluchtige blik over de
gopés, soms van achter een boom en soms vanuit een kuïja.
Op de een of andere manier past Hij de kunstgreep toe om
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hen de pijlen van Zijn speerachtige blikken uit Zijn mooie
lotusgezicht toe te werpen, die de diepe boodschap van zijn
hart dragen; dit spel wordt prema-vikñaëam genoemd.
De gopés gaan door met het geven van een voorbeeld van
het derde aspect van Kåñëa’s onweerstaanbare trekken, namelijk Zijn vertrouwelijke spel (viharaëam), “De manier, waarop
Je ons voorbij liep, met één hand op de schouder van Jouw
vriend en in de andere hand een lotus, waarmee Je ronddraaide, kan met niets anders worden vergeleken.”
Hij legt Zijn hand op de schouder van een vriend als teken
aan de gopés, “Ik wil bij jullie zijn en Mijn hand op jullie
schouder leggen.” Zo spint hij ook een lotus om aan hen over
te brengen, “Mijn hoofd en hart tollen van verlangen rond om
bij jullie te zijn. Als Ik jullie niet snel zie, ga Ik dood.” Hij
stuurt de gopés dergelijke signalen, als Hij met Zijn koeherdersvrienden op stap is en de gopés hen van een afstand observeren en Zijn signalen ontsluiten.
In dit vers betekent het woord viharaëam ‘een speciaal
soort diefstal’. Het Sanskriete werkwoord hå betekent ‘stelen’.
Volgens deze bepaalde definitie wijst viharaëam niet op het
stelen van geld, maar het stelen van een hart. In dit verband
betekent viharaëam ook ‘met vrienden lopen’ en ‘met een
dame lopen’. Wanneer de gopés viharaëam uitspreken om op
hun aantrekkingskracht voor Kåñëa in pürva-räga te wijzen,
nog voordat ze een intieme ontmoeting met Hem hebben gehad, kan het niet betekenen ‘met een dame lopen’. In dit geval loopt Kåñëa ontspannen met Zijn vrienden rond en de
reden, dat Hij op die manier loopt, is om Zijn verlangen naar
een ontmoeting met de gopés kenbaar te maken. Hij slentert
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wat rond en legt op nonchalante wijze één hand op de schouder van een vriend en draait met de andere hand een lotus in
de rondte. Op deze manier trekt Hij intentioneel aan hun
hart. Bij het zien hiervan raken ze verloren en worden ze gek.
Deze scène is veruit superieur aan de scène van hun ontmoeting – veruit, veruit superieur.
Venu-géta wordt in pürva-räga gezongen, maar Gopé-géta
wordt gezongen in de afzondering, die plaats heeft na de eerste ontmoeting. En toch, zelfs in die afzondering kunnen de
gopés denken, “We hebben Kåñëa nooit ontmoet.” De eerste
betekenis van viharaëam, ‘met vrienden lopen’, wijst op pürva-räga. Maar als de gopés spreken over het spel, dat plaats
had, nadat ze Kåñëa hadden ontmoet, zoals Zijn wandeling
met Rädhikä, Lalitä, Viçäkhä, Citrä enzovoort, dan is de
tweede betekenis, ‘lopen met een dame’ van toepassing.
Soms, wanneer Rädhä en Kåñëa zij aan zij lopen te wandelen, legt Kåñëa Zijn hand op Haar schouder, of op de schouder van een andere gopé. Dan bespeuren de gopés een kruipende klimplant, die zich rond een tamala-boom omhoog slingert. Ze zien de bloesems, waarmee die klimmer volhangt, en
de bloemen, die de boom verfraaien, zijn in verrukking van
elkaars gezelschap en lachen vrolijk. En als er maïjarés in die
kruipende klimplant zitten, doen ze vrolijk mee met lachen.
De gopés herinneren zich dit incident nu, evenals een conversatie, die op dat moment plaats had, “Kijk eens! Wat een
uitstraling heeft die klimplant!” merkte Kåñëa op, waarmee
Hij erop wees, dat het geluk van de klimplant te danken was
aan zijn stevige omarming van de boom. Met deze woorden
informeerde Hij de gopés over Zijn verlangen hen op over168
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eenkomstige wijze te ontmoeten, waarvan ze op zegenrijke
wijze bedwelmd raakten, terwijl hun diepe gevoelens van liefde voor Hem zich steeds verder intensiveerden.
Maar nu is Kåñëa niet langer in hun gezichtsveld en herinneren ze zich hun confidentiële spel met Hem, namelijk de
manier, waarop Hij glimlachte, Zijn liefdevolle blik, Zijn
amoureuze spel en Zijn intieme gesprekken met hen.
De gopés zeggen, “Keer op keer heb Je de aandrang in
Jouw hart om bij ons te zijn tot uitdrukking gebracht. Als we
ons dit herinneren, krijgen we grote hoop, dat we Jou weer
heel snel ontmoeten.”
Ieder van de vier aspecten – prahasitam, prema-vékñanam,
viharaëam en rahasi saàvidaù – is superieur aan het voorgaande, zodat het vierde aspect het allerbeste is. Zoals gezegd
betekent prahasitam ‘glimlachen’ of ‘lachen’. Wanneer er met
dat glimlachen ook nog blikken met een toenemende liefde en
genegenheid worden geworpen, wordt het prema-vikñaëam
genoemd. Het amoureuze spel van de gopés met Hem (viharaëam) is superieur; zoals de goddelijke geliefden in elkaars
ogen staren en vol zegen glimlachen, lopen zij arm in arm
door het bos. Hieraan superieur zijn hun geheime conversaties (rahasi saàvidaù), waarin alle andere drie elementen zijn
ingesloten en waarbij ze elkaars hart raken door de onpeilbare gevoelens, die zich daarin afspelen, tot uitdrukking te brengen. Op die manier zijn er gradaties op het gebied van perfectie – goed, beter, best.
De zinsnede rahasi saàvidaù heeft ook zijn eigen specialiteit. Kåñëa’s liefdevolle gesprekken met de gopés raken hun
hart zo diep, dat ze erin worden ingebed. Het gevolg is, dat de
169

GOPÉ-GÉTA
__________________________________________________________________________

gopés de herinnering aan die intieme gesprekken nooit meer
kunnen uitwissen, zelfs niet al zouden ze het uit wanhoop
wensen.
Ze komen tot de conclusie, “Wij hadden het idee, dat deze
interacties waren gebaseerd op ware liefde, maar nu zien we
in, dat Je niets anders dan een bedrieger en een hypocriet
bent. Je hebt tegen ons nooit uit de grond van Jouw hart gesproken; Je praatte alleen om ons erin te laten lopen. Als Je
liefde en genegenheid voor ons zou hebben, zou Je aan ons
verschijnen, maar dat doe Je niet.”
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ANNEER JE MET JOUW VRIENDEN DE

koeien gaat hoeden, zwerf Je door het bos,
dat bedekt is met scheuten van rijst, tarwe
en gras, die scherper zijn dan naalden. Maar Jouw lotusvoeten zijn teer en zijn zachter dan een delicate lotusbloem; deze scherpe scheuten geven Jou zeker pijn. Alleen al het idee verstoort onze gedachten en maakt ons
ongerust.
cl/iSa YaÜ]JaaÀarYaNa( PaXaUNa(
Nail/NaSauNdr& NaaQa Tae PadMa(
iXal/Ta*<aaªurE" SaqdTaqiTa Na"
k-il/l/Taa& MaNa" k-aNTa GaC^iTa

calasi yad vrajäc cärayan paçün
nalina-sundaraà nätha te padam
çila-tåëäìkuraiù sédatéti naù
kalilatäà manaù känta gacchati
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calasi – Je gaat; yat – wanneer; vrajät – vanuit het koeherdersdorp;
cärayan – hoeden; paçün – de dieren; nalina – dan een lotusbloem;
sundaram – mooier; nätha – O meester; te – Jouw; padam – voeten;
çila – door scherpe randen van graan; tåëa – gras; aìkuraiù - spruitende planten; sédati – ervaren pijn; iti – aldus denkend; naù – ons;
kalilatäm – misverstand; manaù – ons verstand; känta – O liefste;
gacchati – voelen.

Vertaling

O

meester, O liefste, wanneer Je Vraja verlaat om de
koeien en andere dieren mee uit grazen te nemen,
moeten Jouw voetzolen, die zachter zijn dan een

lotus, grote pijn ondergaan op scherpe steentjes, grassen en
randen van droge granen. Als we hieraan denken, maken we
ons grote zorgen.
Bhäva-prakäçika Våtti
De gopés zeggen, “Je geeft niet alleen pijn aan anderen, Je
geeft Jezelf ook pijn en hierom maken we ons grote zorgen.”
Hier impliceren ze, dat Kåñëa zo een groot verlangen heeft
om hen pijn te doen, dat Hij Zichzelf pijnigt in de wetenschap,
dat zij het zullen voelen. Ze zeggen, “Als Je met Jouw vrienden de koeien gaat hoeden, zwerf Je door het bos, dat bezaaid
ligt met spruiten van rijst, tarwe en gras, die scherper zijn dan
naalden. Toch zijn Jouw lotusvoeten zachter dan een tere lotusbloem; het is zeker, dat die scherpe scheuten Jou pijn doen.
Deze ene gedachte brengt ons hoofd in de war en maakt ons
onrustig.”
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Het woord kalila betekent ‘verwarring leidend tot verdriet’
en Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft de speciale betekenis van kibbelen onthuld. Hij zegt, dat de woorden van de
gopés op een andere manier kunnen worden geïnterpreteerd,
in welk geval ze zeggen, “Kalilatäm – Ons verstand lokt (la)
argumenten (kali) uit en daardoor worden we in beslag genomen door het gevecht met ons eigen verstand.” Hij beschrijft hoe de gopés met hun verstand overhoop liggen en hoe
hun verstand vergelding zoekt.
De gopés zeggen, “O verstand, als de voeten van Kåñëa echt
pijn zouden hebben, wanneer Hij de koeien hoedt, waarom
gaat Hij dan iedere dag naar buiten? Als Hem dit werkelijk
pijn zou doen, zou Hij niet naar buiten gaan. Waarom maak jij
jezelf onnodig zorgen om Hem?”
Hun hoofd en hart antwoorden, “O verdwaasde koeherdersmeisjes, jullie kunnen jezelf niet indenken, hoeveel zachter Kåñëa’s voeten zijn dan de lotusbloemen, maar jullie moeten weten, dat ze uiterst teer zijn. Natuurlijk doorboren kiezels, stenen splinters en scherpe plantenscheuten Zijn tere
lotusvoeten en voelt Hij pijn. Als ik hierover nadenk, word ik
in smart ondergedompeld.”
De gopés zeggen, “O verstand, O hart, Kåñëa zet Zijn voeten niet op deze zaken neer. Hij heeft een paar ogen, dus Hij
vermijdt alle scherpe voorwerpen, die pijn kunnen veroorzaken; Hij loopt over het hele zachte zand.”
“Zo is het niet,” werpt het verstand tegen. “De koeien hebben niet het benul om alleen op zacht zand en gras te lopen.
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“Ze rennen hier en daar naartoe,” vervolgt het verstand,
“ze betreden velden, waar die scherpe stenen liggen, en Kåñëa
volgt ze op de voet.”
De gopés zeggen, “Het is waar, dat die koeien niet intelligent zijn, maar Kåñëa heeft een paar ogen, dus waarom zou
Hij over stenen en scherpe scheuten rennen, die Zijn voeten
beschadigen?”
Hun verstand antwoordt, “Jullie beschikken niet over het
minste spoor van liefde. Als jullie dat wel zouden doen, hadden jullie kunnen weten, dat Kåñëa, die achter de koeien aanholt, geen tijd heeft om na te denken, waar Hij naartoe rent.
Hij rent eenvoudig door heel Våndävana heen en ziet die
scherpe stenen helemaal niet liggen. Ze doorboren zeker Zijn
voeten en ik kan die gedachte niet verdragen.”
Nu ze toegeven, dat hun hoofd en hart de waarheid vertellen, zeggen de gopés, “Misschien heeft Brahmä ons deze geboorte als gopé gegeven alleen om al deze ellende te ondergaan.”
Hierop antwoordt hun verstand, “O ongelukkige gopés, ja,
misschien heeft hij dat gedaan; en in dat geval moeten jullie
lijden. Jullie kunnen in leven blijven om te lijden, of jullie
kunnen hier blijven en Kåñëa’s pijn verdragen. Wat mijzelf
betreft, aangezien ik word vergezeld door jullie levensadem,
ga ik jullie lichaam verlaten en wanneer ik dat doe, gaan jullie
dood.”
De gopés zeggen tegen Kåñëa, “Je foltert ons onafgebroken
met een hoeveelheid lijden, zowel bij ontmoeting (saàyoga)
als in afzondering (viyoga). Als Je het bos inloopt om Jouw
koeien te hoeden, voelen we ons door afgescheidenheid van
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Jou oneindig bedroefd. Veel koeien lopen alle richtingen uit
en om ze van hun zwerftochten af te houden, moet Je ze achterna rennen en met grote moeite proberen ze bij elkaar te
houden. Je rent over ruwe, oneffen paden zonder een moment
te stoppen en terwijl Je dat doet, doorboren ruwe granen en
andere scherpe objecten Jouw lotusvoeten. Als we hieraan
denken, verdrinken we in treurnis en zijn we niet langer in
staat ons geduld te bewaren.
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura openbaart een diepe
invoer van de woorden van de gopés. Ze bedoelen te zeggen,
“Koeien zijn slechts dieren. Ze hebben geen wijsheid, noch
het vermogen om te denken, ‘Kåñëa zal ons altijd volgen, ongeacht waar we naartoe gaan. Zijn voeten zullen worden beschadigd en Hij zal niet kunnen stoppen om te rusten.’ Als ze
dit zouden begrijpen, zouden ze niet hier en daar naartoe rennen over ruwe, oneffen paden. Het zijn louter dieren zonder
intelligentie en onderscheidingsvermogen.”
Nu zeggen de gopés, “Deze stenen, scherpe grassen en uitschietende sprieten kunnen Jouw voeten binnendringen, maar
ze dringen niet Jouw hart binnen; ze dringen ons hart binnen.
Wij voelen de pijn, omdat Jij onze nätha en känta bent.” Känta betekent geliefde – maar nog veel meer dan geliefde. Nätha
wijst doorgaans op een minnaar, maar in dit geval betekent
het ‘schenker van pijn’. Dus wanneer de gopés zeggen, “O
nätha,” zeggen ze eigenlijk, “O Jij, die ons altijd pijn geeft.”
Kåñëa zegt, “Maken jullie je geen zorgen om Mijn voeten.
Vergeet gewoon ieder ongemak, waarvan jullie denken, dat Ik
het kan voelen.”
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De gopés antwoorden, “Maar Je bent onze geliefde; we
kunnen niet ophouden eraan te denken.”
Als een echtgenoot of een minnaar niet op het verwachte
tijdstip van een plaats terugkeert, kan zijn dierbare vrouw of
lieveling er niet aan ontkomen zich zorgen te maken over een
mogelijke calamiteit, die is voorgevallen, waardoor ze hem
nooit meer te zien krijgt. Ze maakt zich grote zorgen en komt
later te weten, dat alles goed is. Op dezelfde wijze drukken de
gopés hun gevoel uit, “Je bent onze geliefde, dus we zijn eraan
gebonden dit te voelen. Indien ons hart geen liefde voor Jou
zou hebben, zouden we totaal geen pijn ervaren. Onze gehechtheid aan Jou is de wortel van al ons verdriet, maar het is
tegelijkertijd onze natuurlijke neiging.”
De woorden van de gopés zijn volkomen waar. Alleen vanwege gehechtheid voelt men pijn en verdriet. Ze vervolgen,
“Onze gehechtheid aan Jou is de schuldige partij. We weten,
dat we voor Jou geen liefde en genegenheid zouden moeten
hebben, maar het feit is, dat we het wel hebben; dus wat moeten we doen? Ons gebed is nu, dat we Jou in alle ernst verzoeken, om deze gehechtheid uit ons hart te verwijderen.”
Kåñëa kan van repliek dienen, “Het is jullie hoofd en hart;
jullie kunnen het er zelf uit verwijderen. Ik ben niet verantwoordelijk voor jullie verstand en hart.”
Hierop antwoorden de gopés, “Onze gehechtheid aan Jou is
niet onze schuld; dat is Jouw schuld, want Je bent onze beminde geliefde en Je bent zo onwaarschijnlijk aantrekkelijk.
Als Jij niet zo toegenegen en aantrekkelijk zou zijn geweest,
zouden wij voor Jou geen liefde hebben gekoesterd en alles
zou goed zijn geweest. Jij hebt Jezelf zo mooi en zo’n verleide176
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lijke minnaar gemaakt, dat ons verstand ons heeft verlaten en
naar Jou is toegegaan. Waarom heb Je dat gedaan? Jij alleen
kunt onze gehechtheid verdrijven, want Jij hebt nu de beschikking over ons hoofd en hart.
“Als Je ons een plezier wilt doen, zwerf dan niet door het
bos. Kom hier en blijf bij ons. Dat is de remedie.” In ieder
vers van Gopé-géta bidden de gopés, “Verschijn alsjeblieft aan
ons.”
In het voorgaande vers hebben ze de woorden dhyänamaìgalam uitgeproken. Het woord dhyäna betekent over het
algemeen ‘meditatie’, maar in het geval van de gopés betekent
het eenvoudig, dat ze zich Kåñëa herinneren. De herinnering
van de gopés is niet zoals die van de meditatie van een yogé.
Wanneer de gopés zich Kåñëa herinneren, vergeten ze de rest.
Wat ze ook aan het doen zijn, of ze nu wandelen, praten, of
koken, ze zijn altijd ondergedompeld in sahaja-samädhi, een
natuurlijke, diepe verzonkenheid in Çré Kåñëa. Het woord
sahajäyate betekent ‘van nature, aangeboren’. Hun complete
absorptie in alles, dat met Kåñëa te maken heeft, dient zich
automatisch en van nature aan.
Çréla Vyäsadeva moest enige moeite doen om bhakti-yoga
te praktiseren en op die manier bereikte hij samädhi. De gopés
daarentegen hoeven geen sädhana-bhakti te praktiseren, omdat hun hart is verzadigd van een prema, die zich op de hoogste niveau’s van mahäbhäva bevindt. Ze komen nimmer uit
samädhi; ze gaan er eenvoudig steeds dieper in. Hun samädhi
verdiept zich, wanneer ze Kåñëa zien, en verdiept en verdicht
zich in hun herinnering, wanneer Hij uit het zicht is.
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Sommige mensen vinden dit raar; ze vragen zich af, wat nu
eigenlijk hoger is, Kåñëa ontmoeten of van Hem afgescheiden
zijn. We zullen deze onderwerpen begrijpen, wanneer we er
enige realisatie van hebben, maar voor nu kunnen we aan de
gopés bidden, zoals Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura en
Çréla Jéva Gosvämé hebben gebeden, “Brahmä, noch iemand
anders kan deze onderwerpen uitleggen zonder jouw genade.
Men kan ze alleen door jouw genade begrijpen.” Als de gopés
ons hun genade geven, worden we gekwalificeerd om de ware
aard van hun spel te bevatten, die niet kan worden begrepen
op basis van intellectuele analyse. Op dit moment moeten we
deze onderwerpen aanhoren, zodat we een gretigheid voor
rägänuga-bhakti gaan ontwikkelen. De vrucht van het horen
van deze onderwerpen is, dat we er tenslotte achter komen,
dat we er niet buiten kunnen. Op dat moment schenken de
gopés ons hun genade en zijn wij in staat iets van hun ongelimiteerde glorie te appreciëren.
In de praktijk van vaidhé-bhakti voert men op het altaar in
de tempel voor het Godsbeeld van Kåñëa een ärati ceremonie
uit. Çré Kåñëa heeft reeds artikelen, die miljoenen keren superieur zijn aan alles, dat de aspirerende toegewijde kan offeren;
maar toch biedt de toegewijde Hem uit plichtsbesef artikelen
aan ter verering. Hij offert een boterlamp, water in een schelp
en een doek en daarna biedt hij voedsel aan; maar hij heeft er
geen gevoel bij. De vedische geschriften stellen, dat zelfs al
voert men arcana miljoenen levens lang uit, het niet zeker is,
dat men een smaak ontwikkelt voor rägänuga-bhakti. Als iemand echter onderwerpen hoort en bespreekt, zoals die uit
Gopé-géta in gezelschap van een Vaiñëava, die aan hem supe178
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rieur is, en hij praktiseert bhakti onder leiding van die Vaiñëava, zal hij zeker smaak en gretigheid voor rägänuga-bhakti
gaan ontwikkelen. Dit wordt zelfs nog effectiever, als hij associeert met een Vaiñëava, die rasika en bhävuka is en die deze
ontwerpen heeft gerealiseerd. We kunnen ons het gevolg van
dergelijke associatie niet voorstellen. Op die manier zullen we
de onderwerpen van ontmoeting en scheiding leren begrijpen.
Het volgende spel onthult, hoe in de ontmoeting afgescheidenheid kan bestaan. Ooit had in Prema-sarovara een voorval
plaats, dat Çré Kåñëa dwong Våndävana te verlaten. Çrématé
Rädhikä zat in Zijn armen bij Hem op schoot te luisteren naar
Zijn heerlijke woorden. Er kwam een hommel bij Haar
brommen en Ze werd bang. Kåñëa’s koeherdersvriend, Madhumaìgala, joeg de hommel met zijn stok weg en toen hij terugkwam, schepte hij op, “Ik heb madhusüdana verjaagd en
hij komt nooit meer terug.” Madhusüdana betekent ‘hommel’,
maar is ook een benaming voor Kåñëa. Çrématé Rädhikä hoorde deze woorden en nam aan, dat Madhumaìgala had gezegd,
“Kåñëa komt nooit meer terug.” Zelfs al zat Ze bij Kåñëa op
schoot, Ze werd onmiddellijk in een oceaan van pijnlijke gevoelens van afgescheidenheid geworpen en begon te huilen,
“Waar is Kåñëa? Waar is Kåñëa? Waar is Kåñëa?” Haar zielsangst werd zo groot, dat Ze flauwviel.
Dit stadium van liefde voor Kåñëa – gevoelens van afgescheidenheid tijdens de ontmoeting – wordt prema-vaicittya
genoemd. Prema-vaicittya wordt ervaren op het moment van
ontmoeten, terwijl divyonmäda en citra-jalpa 1 plaats vinden
1

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura legt in zijn commentaar op Bhramara-géta uit, dat er tien fasen van goddelijke waanzin (divyonmäda) zijn,
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op momenten van afzondering. Geluk en verdriet worden
tijdens de ontmoeting tegelijkertijd gevoeld en in afzondering
eveneens. In prema-vaicittya is Rädhikä extern bij Kåñëa,
maar innerlijk heeft Ze het gevoel, dat Ze van Hem is afgescheiden. In divyonmäda en citra-jalpa, wanneer Ze extern
van Hem is afgescheiden, denkt Ze, “Nu ben Ik bij Kåñëa.”
Innerlijk ontmoet Ze Hem ten volle en dit geeft Haar hart
vreugde.
Çré Kåñëa merkte de gevoelens van Çrématé Rädhikä op in
Haar afzondering en ontmoeting met Hem en dacht, “Rädhikä en de gopés voelen juist Mijn aanwezigheid, wanneer we uit
elkaar zijn. En soms voelen ze zich van Mij afgescheiden, terwijl Ik bij hen ben. Op die momenten is er niets, dat Ik kan
doen om hen te helpen. Hun gevoelens van afgescheidenheid
tijdens een ontmoeting geeft hen groot verdriet. Het beste zou
zijn, dat Ik ver genoeg wegga, zodat ze Me innerlijk kunnen
ontmoeten. Ik moet Våndävana voor altijd verlaten, want het
is beter, dat Ik de pijn voel, zodat zij enigszins gelukkiger
kunnen zijn.”
De gopés hebben dezelfde gevoelen over Kåñëa. “Zolang
Kåñëa het leuk vindt, maakt het niet uit, hoeveel pijn en verdriet we ervaren.” Ze vinden enige troost, nadat Kåñëa naar
Mathurä en Dvärakä is gegaan en ze zitten in Våndävana te
denken, “Kåñëa is gelukkig met Zijn koninginnen, Zijn zonen
en al Zijn andere metgezellen en Hij vindt het ook leuk om
Kubjä te ontmoeten. Laat Hem maar gelukkig zijn; we zullen
Hem niet storen.”
die tot uitdrukking worden gebracht door de tien onderdelen van citrajalpa, of gevarieerd gestoord emotioneel gepraat.
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Op dezelfde manier vindt Kåñëa enige troost, wanneer Hij
in Mathurä en Dvärakä zit, “De gopés zijn enigszins verlicht
van hun gevoelens van afgescheidenheid. Ik wil, dat ze gelukkig zijn, en zij vinden dat geluk in die gevoelens en sentimenten. Als Ik in Våndävana zou blijven, zou het mogelijk kunnen
zijn, dat ze zoveel afgescheidenheid van Me ervaren, dat ze
dood zouden gaan.” Die sublieme sentimenten gelden vooral
voor Çrématé Rädhikä, die de gevoelens van afgescheidenheid
in divyonmäda en praläpa proeft. Haar liefdesgevoelens zijn
beschreven geworden in de commentaren van onze äcäryas op
Bhramara-géta.
De reden, dat de gopés in hun zielsangst van afzondering
van Kåñëa niet dood gaan, is, dat ze denken, “Kåñëa zou
enorm veel verdriet hebben, als wij zouden sterven. Om deze
reden moeten we blijven leven.” En Kåñëa denkt hetzelfde,
“Als Ik dood zou gaan, zouden de gopés onbeschrijflijk veel
pijn hebben.” Hij en de gopés willen niets anders dan elkaars
geluk, dit wordt zuivere liefde genoemd.
We horen, dat Kåñëa vertrok uit Våndävana om Kaàsa te
vermoorden en om bij Vasudeva en Devaké te zijn, maar dit
waren slechts externe redenen. De meest essentiële en voornaamste reden was om de gopés een plezier te doen. Bovendien moeten we ons afvragen, of Hij werkelijk uit Våndävana
vertrok. Dat vertrek naar Mathurä en de moord op Kaàsa
worden alsvolgt in Çrémad-Bhägavatam, Hoofdstuk Vierenveertig en Vijfenveertig beschreven, waar het de achtereenvolgende gebeurtenissen betreft.
Toen Kåñëa en Balarama vertrokken uit Våndävana en met
Akrüra naar Mathurä gingen, ging Nanda Bäbä ook naar Ma181
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thurä. De dag na hun aankomst bracht Kåñëa Kaàsa om.
Kaàsa’s broers vochten met Kåñëa en Balaräma, en Balaräma
heeft hen allemaal omgebracht. Later op dezelfde dag herinstalleerde Kåñëa Ugrasena als koning van Mathurä met een
grote viering met bloemenoffers en veel kostbare toebehoren.
Ugrasena was voorheen koning geweest, maar Kaàsa had
zich zijn positie toegeëigend. Na de dood van Kaàsa voerde
Kåñëa de abhiñeka ceremonie uit (een bad met heilzame ingrediënten) om hem wederom als koning te inaugureren.
Nadat Ugrasena was geïnstalleerd, hadden belangrijke leden van de Yadufamilie, zoals Vasudeva, Devaké, Ugrasena
en Akrüra, een lange ontmoeting met elkaar, waarin ze besloten, “We moeten goed op Kåñëa letten, want nu Hij Kaàsa uit
de weg heeft geruimd, zal Hij proberen naar Våndävana terug
te keren. Nanda Bäbä zit te wachten in een tuin in de buitenwijken van de stad. We moeten ons best doen er zeker van te
zijn, dat Kåñëa en Baladeva niet met hem naar Våndävana
teruggaan. We zullen hen op hun hart drukken, dat Ze de
zonen van Vasudeva en Devaké zijn, niet van Yaçodä en
Nanda.”
De leden van de Yadufamilie waren Kåñëa die dag zeer erkentelijk. “Je bent de zoon van Devaké en Vasudeva,” zeiden
ze tegen Hem, “en wij zijn Jouw verwanten en familieleden.
Denk niet, dat Yaçodä en Nanda Jouw moeder en vader zijn
en denk niet, dat Jouw ware thuis Våndävana is. Eigenlijk
behoor Jij tot Mathurä en zijn wij Jouw natuurlijke aanverwanten.”
In die tussentijd zat Nanda Bäbä in zijn kamp buiten Mathurä op Çré Kåñëa en Balaräma Prabhu te wachten. Op de
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avond van de tweede dag, toen het donker was geworden,
benaderden Krsna en Baladeva hem. Ze gingen bij hem op
schoot zitten, ieder aan een kant. “Waarom bent u aan het
huilen?” vroegen Ze hem, maar Nanda Bäbä kon geen woord
geven. Kåñëa begreep zijn gedachten en zei, “Bäbä, u bent
Mijn vader, waarom zeggen ze dan, dat Devaké en Vasudeva
Onze moeder en vader zijn? Alle Mathuräväsé’s proberen Ons
ervan te overtuigen, dat We dit moeten aanvaarden.” Tijdens
die conversatie hebben Kåñëa en Baladeva en Nanda Bäbä
nog vele gerelateerde onderwerpen besproken.
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura legt in zijn commentaar uit, dat iedereen op die plek wil wonen, waar hij de meeste liefde en genegenheid krijgt. Kåñëa krijgt zoveel liefde van
Nanda en Yaçodä, wier prema veruit superieur is aan die van
Vasudeva, Devaké en alle andere Mathuräväsé’s. Waarom
bleef Hij dan in Mathurä en ging Hij niet met Nanda Bäbä
terug naar Vraja? Volgens de regels van prema had Hij met
hem moeten meegaan, maar volgens Çrémad-Bhägavatam
heeft Hij dat niet gedaan. Wat is de siddhänta of de samenvattend filosofische waarheid in dit verband?
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura zegt, dat prema twee
kamers (prakoñöas) heeft: in de eerste wordt het manifeste
spel (prakaöa-lélä) uitgevoerd en in de tweede heeft het ongemanifesteerde spel (aprakaöa-lélä) plaats. In prakaöa-lélä gingen Kåñëa en Baladeva niet terug naar Våndävana, maar in
aprakaöa-lélä gingen Ze wel terug.
“Våndävanaà parityajya padam ekaà na gacchati – Kåñëa
zet nimmer een voet buiten Våndävana; geen voet.” Deze
uitspraak wijst op aprakaöa-lélä, waar Hij Zich altijd in Våndä183
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vana bevindt. In prakaöa-lélä daarentegen verlaat Hij Våndävana soms en soms gaat Hij er naar binnen. Çréla Viçvanätha
Cakravarté Öhäkura heeft gezegd, dat het tegengesteld zou
zijn aan bhakti-räsa, indien Kåñëa in aprakaöa-lélä niet altijd bij
degenen zou zijn, die Hem het meest liefhebben.
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D

E MAAN IS SCHITTEREND MET ZIJN DIFfuse stralen en Jouw gelaat heeft dezelfde,

beeldschone verschijning. Jouw gezicht is in
feite mooier, wanneer het deels schuil gaat achter het
stof, dat opwaait van de hoeven van de koeien, en achter
Jouw haarkrullen.
idNaPair+aYae Naql/ku-NTalE/r(
vNaåhaNaNa& ib>a]dav*TaMa(
DaNarJaSvl&/ dXaRYaNa( Mauhu r(
MaNaiSa Na" SMar& vqr YaC^iSa

dina-parikñaye néla-kuntalair
vana-ruhänanaà bibhrad ävåtam
dhana-rajasvalaà darçayan muhur
manasi naù smaraà véra yacchasi
dina – van de dag; parikñaye – bij de eindstreep; néla – donkerblauw;
kuntalaiù – met lokken haar; vana-ruha – lotus; änanam – gezicht;
bibhrat – uitstallen; ävåtam – bedekt; dhana – opgewaaid door het
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veelvoud van Jouw koeien; rajaù-valam – vol stof gesmeerd; darçayan – tonen; muhuù – herhaaldelijk; manasi – in het hoofd; naù - onze; smaram – Cupido; véra – O held; yacchasi – Je plaatst.

Vertaling

O

geliefde held, op het eind van de dag kom Je terug
uit het bos met Jouw lotusgezicht deels bedekt door
Jouw blauwzwarte lokken krullend haar en licht

gesluierd achter een zeer dunne laag stof, die opwaait van de
hoeven van de menigte koeien. Op momenten, dat Je ons
herhaaldelijk Jouw beeldschone lotusgezicht toont, dat zo
smaakvol is geornamenteerd, wek Je amoureuze verlangens
in ons op.
Bhäva-prakäçika Våtti
Dina-parikñaye – Dina betekent ‘dag’ en kñaya betekent
‘eind’. Dina-parikñaye betekent, dat het eind van de dag is
aangebroken. Het is avond. De zon beweegt zich naar de horizon, maar is nog niet ondergegaan. Enige tijd eerder, rond
drie uur, hadden de koeien naar tevredenheid gegrazen en
riep Kåñëa ze bij elkaar, “Dhiri, dhiri (kom bij Me)” en “niri,
niri (kom naar het water)” en “chu, chu (ga water drinken)”
en “tiri, tiri (kom uit het water naar de oever)” en “hio, hio
(kom we gaan).” De koeien hebben gedronken en gegeten en
ze zijn gereed om naar huis terug te keren. Ze herinneren zich
hun kalveren en roepen, “Hamba! Hamba! Hamba! (ik
kom).” Dan gaat Çré Kåñëa op Zijn fluit spelen, verzamelt Zijn
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vrienden en de koeien en bereidt Zich voor om naar huis terug te keren.
Néla-kuntalaiù – Néla betekent ‘donkerblauw of zwart’ en
kuntalaiù betekent ‘door krullend haar’. Vana-ruhänanaà
bibhrad ävåtam – Änanam betekent ‘gezicht’ en ävåtam betekent ‘bedekt’. Çré Kåñëa’s prachtig krullende, blauwzwarte
haar reikt tot op Zijn schouders en bedekt deels Zijn gezicht,
dat op een lotusbloem lijkt, die wordt bedolven onder de bijen. Het woord bibhrad verwijst naar Krsna’s exhibitie van de
uitgelezen bekoring van Zijn gezicht, dat lijkt op de prachtig
schijnende maan.
Dhana-rajasvalam – Raja verwijst naar het pollenachtige
stof van de aarde. Die raja is dhana, rijkdom, en hier verwijst
het naar go-dhana, de rijkdom van koeien. De koeien rennen
en keren terug naar hun stal en hun kalf. Kåñëa had hun namen geroepen door bekoorlijk op Zijn fluit te spelen en ze
haastten zich om bij Hem te komen, waarbij ze dachten, “Kåñëa roept me.” Als ze rennen, waait het stof van hun hoeven
op in de lucht en dwarrelt neer op de bladeren van de bomen
in de omgeving. Dit pollenachtige stof valt ook op Çré Kåñëa
en vormt een fijne sluier over Zijn gezicht, lichaam en kleding.
Als Kåñëa met de koeien terugkeert, neemt Hij ze in Zijn
armen en omhelst ze. Zijn innerlijke motief om dit te doen is
alleen om Zijn geliefde gopés Zijn lotusgezicht te laten zien,
dat door dit stof wordt verfraaid, en om aan hen over te brengen, dat Hij ernaar verlangt hen te omarmen. En de ware reden, waarom Hij op Zijn fluit speelt is niet om de koeien te
verzamelen, maar om de gopés te roepen. Bij het horen van
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het diepe geluid van Zijn fluit staan de gopés op de weg, in de
kuïjäs en op de daken van het paleis alleen om Hem te zien
terugkeren.
Kåñëa’s gedrag kan worden vergeleken met dat van iemand,
die poseert voor het maken van een portret. Die persoon
glimlacht of gaat op een bepaalde manier staan om een goede
foto te waarborgen. Op dezelfde manier denkt Kåñëa, dat de
gopés moeten komen om Zijn lotusgezicht te zien. Daarom
lacht Hij, omarmt de koeien en praat tegen Zijn vrienden niet
één keer, maar keer op keer met het motief Zich aan de gopés
te tonen. Als Hij ziet, dat de gopés niet naar Hem kijken,
denkt Hij, “Ze moeten Mijn gezicht zien. Hun verliefdheid zal
alleen maar toenemen en zal hen bij Me brengen.”
Smaraà véra yacchasi – Wanneer de gopés zich tot Kåñëa
richten met de woorden, “O held (véra),” bedoelen ze ‘held in
mädhurya-räsa’. “Jij bent in staat ons te geven, wat we willen,” zeggen ze tegen Hem. “Jij hebt het vermogen om smara
te geven, dus Jij bent onze held.” In deze context refereert
smara aan het Sanskriete werkwoord små met het achtervoegsel ëi, dat betekent ‘zich herinneren’. Het heeft te maken met
een ervaring van iets, dat iets anders in gedachten brengt. Bijvoorbeeld, de gopés zien Kåñëa keer op keer Zijn gezicht tonen, dat is verfraaid met het stof van de aarde, dat opwaait
van de rennende koeien, en die schoonheid wekt käma in hun
hart.
Iets dat normaal gesproken zou worden beschouwd als een
karakterfout, dient ervoor om Kåñëa of Çrématé Rädhikä onmetelijk veel mooier te maken. Als er modder op Kåñëa’s
gezicht spat, of als het stof van de aarde erop valt, neemt Zijn
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schoonheid miljoenen keren toe. Het stof van de koeien, die
door het land van Vraja rennen, maakt van Hem zo een
prachtige verschijning, dat de gopés vol käma zijn, wanneer ze
ook maar aan Hem denken. In het spel van Kåñëa en de gopés
betekent käma niet ‘lust’, het betekent prema. De gopés zeggen tegen Kåñëa, “We willen niet door Jou worden aangetrokken. We willen onverschillig blijven, maar hoe kunnen we
onverschillig blijven, wanneer Jij ons telkens Jouw gezicht laat
zien?”
Laten we nu naar Särärtha-darçini van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura gaan en naar Vaiñëava-toñaëé van Çréla Jéva
Gosvämé. In hun commentaar op Vers Elf hebben beide äcäryas de ruzie van de gopés met hun verstand besproken, met
de gopés aan de ene zijde en hun hart en verstand aan de andere zijde. Zoals eerder gezegd zeiden de gopés tegen hun
verstand, “Waarom ben je zo onrustig, geprikkeld en bezorgd,
wanneer Kåñëa de koeien gaat hoeden? Er is geen reden voor
jouw rusteloosheid. Wat heeft het voor zin om zo verstoord te
zijn?”
Hun verstand antwoordde, “Jullie zijn totaal niet rasika; jullie beschikken zelfs niet over een druppel rasa. O gopés, door
jullie onwetendheid zijn jullie verstoken van gevoel. Kåñëa wil
naar het bos gaan en ik wil, dat Hij gaat, maar ik wil niet, dat
hij moeilijkheden ervaart. Hij moet in het bos gaan spelen,
maar Hij mag niet te lijden hebben.”
“Waarom ben je dan zo bezorgd?”
“Ik ben bezorgd, omdat Hij achter de koeien aanloopt. Die
koeien dwalen naar plekken, die vol liggen met scherpe gras-
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scheuten, randen van droog graan, stenen scherven en andere
dingen, die Hem pijn doen.”
Hierop antwoordden de gopés, “Jij wordt eenvoudig verblind door prema. Dit is helemaal niet waar. Kåñëa heeft een
stel ogen. Hij ziet, waar het veilig is om te lopen en zet alleen
Zijn voeten neer, waar het gras als zijde aanvoelt en waar het
zand zacht is.”
Hun verstand gaf van repliek, “O gopés, jullie denken dit,
omdat jullie noch intelligent, noch rasika zijn. Koeien kennen
geen wijsheid of discriminatie. Ze blijven niet op vereffende
paden lopen. Ze dwalen af en Kåñëa gaat ze achterna om ze
op het pad terug te brengen.”
De gopés zeiden, “Ja, we zijn het ermee eens, dat Kåñëa
naar die plekken gaat; maar Brahmä heeft ons gemaakt om te
lijden, dus lijden we.”
Hun verstand zei hen toen, “Het is voor jullie goed om hier
te blijven en te lijden, maar ik doe dat niet. Ik ga jullie lichaam samen met jullie levensadem verlaten. Ik moet vertrekken. Jullie moeten hier achterblijven en in jullie eentje
zitten lijden.”
Nu zeggen de gopés tegen Kåñëa, “Door niet bij ons te zijn,
laat Je ons lijden. Wanneer Je de koeien hoedt, voelen we ons
van Jou afgescheiden en worden we geteisterd door verdriet.
Maar we voelen niet alleen pijn op dat moment; we voelen
hetzelfde verdriet, wanneer we bij Jou zijn. Hoe kan dit? Tegen de avond keer Je met Jouw koeien en vrienden terug naar
de koestal in het dorp Våndävana. Op dat moment is Jouw
gezicht licht versluierd achter het stof van de koeienhoeven en
achter Jouw prachtige, blauwzwarte haarlokken. Waarom laat
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Je dat stof Jou gezicht bedekken? Dit moet Je niet toelaten,
want dan kunnen we het niet in zijn geheel zien.”
De gopés willen Kåñëa’s gezicht duidelijk zien, maar tegelijkertijd raken ze er volkomen door gefascineerd, wanneer het
wordt bedekt met een dunne laag stof en het eruit ziet zoals
de maan, die opkomt uit de duisternis. Ze zeggen, “De maan
is schitterend met zijn diffuse lichtstralen en Jouw gezicht
heeft dezelfde beeldschone verschijning. Jouw gezicht is in
feite mooier, wanneer het deels is verscholen achter het stof
opwaaiend van de koeienhoeven en door Jouw krullende
haar.”
Wanneer ze zeggen, dat het stof van de hoeven een rijkdom
is, wijzen ze erop, dat het van immense waarde is, zoals het
door Çré Kåñëa wordt aangewend om de schoonheid van Zijn
lotusgezicht te vergroten. Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft dit ook aangetoond onder verwijzing naar het Sanskriete woordenboek, Viçva-prakaça, waar dhana (rijkdom)
verwijst naar go-dhana (de rijkdom van koeien).
Çré Kåñëa wordt blij van hun woorden en denkt, “Ik ben uitermate fortuinlijk. Het hoeden van deze koeien in het bos
van Våndävana heeft Me de gelegenheid gegeven om jullie,
gopés, te ontmoeten. Alleen via het medium van de koeien,
kan Ik ongestoord bij jullie zijn.” Kåñëa voelt Zich schuldig
aan de koeien en is blij, wanneer het stof van hun hoeven zich
aan Zijn gezicht hecht. Dit is Zijn innerlijke gevoel.
Hij heeft ook een innerlijke reden om een pauwenveer te
dragen. Het fraaie dansen van de pauwenhaan en pauwenhen
met elkaar zet Hem aan om ook te dansen. De pauwenveer
stimuleert Zijn liefde voor de gopés, want pauwenveer verleidt
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Hem met hen te dansen. Rasa-lélä werd in feite geïnspireerd
door het dansen van de pauwen. Om deze reden heeft Kåñëa
hun veren op Zijn hoofd gezet en om die reden vormen ze
tevens een rijkdom.
De gopés zijn eraan gewend om Kåñëa gade te slaan, wanneer Hij met de koeien terugkomt van de weidegronden met
Zijn armen in een omhelzing om de kop van de koeien. Ze
observeren Hem ook, wanneer Hij naar Zijn koeherdersvrienden aan het zoeken lijkt te zijn. Voor gewone mensen
lijkt het, alsof Hij eenvoudig de koeherdersjongens en de
koeien zoekt. Hij wil Zijn ware motivatie niet openlijk prijs
geven, maar het gaat Hem er alleen om naar de gopés uit te
kijken. Bovendien zoekt Hij onder miljoenen gopés naar één
gopé in het bijzonder. Nu zeggen de gopés in hun lied van afgescheidenheid, “Wanneer we Jou op die manier zien zoeken,
worden we rusteloos en voelen, dat we zonder Jou geen moment langer kunnen leven. Als we zien, dat Je de koeien en de
koeherdersjongens omhelst, wensen we, dat Je met ons hetzelfde doet.” Dit wordt smara genoemd.
“In afzondering van Jou lijden we verschrikkelijk,” vervolgen de gopés, “vanaf de ochtend, totdat we Jou weer zien.
Maar dan, als we Jou zien, lijden we nog meer dan voorheen,
omdat ons verlangen om Jou te zien is toegenomen. Tegen die
tijd kunnen we doorgaan voor een dorstig persoon, die op de
oever van de Gaìgä staat en denkt, ‘Gaìgä is hier. Ik ben van
heel ver gekomen om dit water te drinken en ik ben door zoveel moeilijkheden heengegaan om hier te komen. Het water
is prachtig en zoet, maar er is geen toegangspunt (ghäöa), waar
ik het water kan bereiken.’ Het is heel moeilijk. We hebben
192

_____________________________________________________________________________________

dorst en ‘stromend water’ is in grote hoeveelheden beschikbaar, maar we kunnen het niet drinken. Jouw gezicht is uitermate aantrekkelijk vanwege het stof, dat het deels verbergt;
maar de koeherdersjongens en de koeien zijn aanwezig, wanneer Je van het hoeden terugkomt en ook onze vaders en
moeders. De smara, die Je ons op dat moment geeft, stelt ons
niet tevreden; het doet ons juist alleen pijn.
“Jij gaat ervan uit, ‘Wie Mijn gezicht ziet, zal verdrinken in
een oceaan van geluk’ en dit geldt vooral voor ons; smara zal
zeker in ons hart verschijnen. Je weet dit en dat is de reden,
waarom Jij Jouw gezicht telkens laat zien. Je wilt onze smara
vergroten, maar omdat Je ons niet kunt geven, wat we willen,
vergroot die smara juist ons verdriet.”
Volgens de gopés roept Çré Kåñëa hen met de belofte, dat
Hij hen alles zal geven, dat ze verlangen. “Kom, pak aan,”
kondigt Hij aan. Maar wanneer ze komen, bedriegt Hij hen en
geeft hen alleen verdriet, rampspoed en zielsangst. Ze willen
vermijden om Hem te zien, maar Hij roept hen op en ze kunnen niet wegblijven. De melodie van Zijn fluit trekt hen met
kracht naar Zich toe en ze zijn gedwongen Hem te zien; maar
wanneer ze arriveren, heeft er geen ontmoeting plaats.
Ze zeggen tegen Hem, “Je hebt ons gek gemaakt met de
melodie van Jouw fluit. Je hebt ons midden in de nacht naar
dit afgelegen bos gesleept en nu lopen we te huilen en hier en
daar te zwerven, zonder dat we Jou kunnen zien. We zijn tot
de conclusie gekomen, dat Je zeker een held bent, want Je
bent een expert in het geven van ellende aan anderen; Je bent
hierin inderdaad uiterst vrijgevig. Je toont Jouw courage in
het vermoorden van miljoenen gopés, maar Je moet wel be193
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grijpen, dat de zielsangst, die Je bij ons hebt veroorzaakt, op
Jouw hoofd zal neerkomen. Hiervoor zal Je verantwoordelijk
worden gehouden.
“Je hebt dharma van ons afgenomen, de religieuze principes van het nakomen van plichten en verantwoordelijkheden
jegens familie en dynastie; en Je hebt onze verlegenheid, geduld, kuisheid en andere vrouwelijke deugden ontvreemd.
Hoewel Je alles van ons hebt afgenomen, kunnen we nog
steeds niet doen, wat Jij ons wilt laten doen: doodvallen. Op
hetzelfde moment wil Je niet dat we sterven, omdat – als we
sterven – Jij niet in staat bent iemand anders te vinden, die
zoveel kan lijden als wij hebben gedaan zonder te sterven. Je
ziet ons creperen en dat stemt Jou tevreden. O Kåñëa, Je bent
zeker een held.”
Er valt een punt op te merken in Vaiñëava-toñaëé – Hoewel
dina-parikñaye over het algemeen ‘het eind van de dag’ betekent, bedoelen de gopés in deze context te zeggen, dat ze aan
het eind van hun leven zijn aangekomen. Ze brengen hun
tragische stemming aldus tot uitdrukking, “We hebben onze
tolerantie verloren en staan op het punt te sterven, dus kom
alsjeblieft direct hier naartoe om ons te ontmoeten.” Dit punt
is heel belangrijk. Het is niet moeilijk om de standaard betekenis van dina-parikñaye te begrijpen, maar het is wel moeilijk
om de innerlijke roerselen en de bezieling van de gopés te
bevatten.
We zeiden eerder, dat néla-kuntalaiù ‘door lokken krullend
zwart haar’ betekent. Schoonheid woont eigenlijk in zwartheid. Ongeacht hoe groot jouw ogen zijn, ze zijn niet mooi, als
er geen zwarte stip in het midden staat. Jouw gezicht kan
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mooi zijn, maar het is niet zo mooi, als het haar wit is in plaats
van zwart. Wat zou er gebeuren, als het zwarte haar van de
gopés werd afgeknipt? Dat kun je niet voorstellen. Op dezelfde manier is de beminnelijkheid van de gopés grandioos, maar
als de zwarte Kåñëa niet bij hen zou zijn, zou alles anders zijn.
Wanneer Kåñëa’s gezicht gedecoreerd is en deels wordt verborgen onder Zijn zwarte haar, wordt het nog mooier en dan
is er smara.
In een van zijn commentaren legt Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura een specifiek punt uit met betrekking tot het
unieke fortuin van de familielijn van de koeherdersgemeenschap – de jonge gopas en de jonge gopés, de vaderlijke gopas
en de moederlijke gopés. Het zien van Kåñëa’s prachtige gelaat is bedoeld voor gopas en gopés alleen. Niemand behalve
zij kunnen het volkomen zien en proeven. Vasudeva noch
Devaké, noch de Dvärakaväsé’s kunnen het zien. Bovendien
zou de smara niet op precies dezelfde wijze in het hart van de
gopés verschijnen, als ze Kåñëa zouden zien, wanneer Hij Zijn
gouden kroon draagt met rijke koninklijke toebehoren. De
enige wens van de gopas en gopés is deze, “Mag ik altijd Kåñëa’s bekoorlijke gezicht blijven zien.” Ze willen niet Dvärakädhéça Kåñëa, Mathureça Kåñëa of een andere gedaante van
Kåñëa zien. Ze willen Hem alleen zien in Zijn gedaante van
koeherdersjongen.
In hun Veëu-géta, waar ze de schoonheid van Çré Kåñëa bespreken, terwijl Hij de koeien hoedt, zeggen de gopés, dat Hij
van nature op een wonderbaarlijke wijze is gedecoreerd. Hij
draagt twee soorten touw om koeien vast te binden: een op
Zijn tulband en de andere over Zijn schouder. Opgerold op
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Zijn tulband ligt een type touw om bij het melken de achterpoten van de koe vast te binden en over Zijn schouders draagt
Hij het touw om een kalf bij een koe te zetten om de melkproductie op gang te brengen. Deze zijn geen gewone touwen
– ze verbinden het verstand en het hart van de gopés met Kåñëa. De gopés hebben op dat moment zoveel smara, niet alleen door het zien van het prachtige visioen van Zijn gezicht,
maar ook door de manier te zien, waarop Hij de touwen
draagt.
Nu zeggen ze, “Je hebt ons smara gegeven en tevens zoveel
pijn door ons Jouw gezicht te tonen. We wilden het niet zien.
We zaten op onze kamer in huis achter gesloten deuren en er
kwam iemand aan en opende die deuren. Hij ging ons hart
binnen, stal het en sleurde ons met kracht hier naartoe.”
Muhur manasi naù smaraà véra yacchasi. Hier verwijst manasi naar Kämadeva, de presiderende godheid van het verstand,
en het is de geest, die smara manifesteert. De gopés zeggen,
“Je sleept ons naar Jou toe en dan stop Je die smara in ons
hoofd door ons Jouw gezicht te tonen. Waarom laat Je Jouw
gezicht herhaaldelijk zien? We willen een remedie voor onze
smara, maar in plaats daarvan neemt de smara toe. We weten,
dat Jij een held bent, maar Jouw heldhaftigheid strekt zich
alleen uit tot het geven van smara en het vermoorden van
gopés.”
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E ERVAREN ZOVEEL ZIELSANGST EN

bevinden ons in een tragedie, die tragischer
is dan iedere andere. Neem alsjeblieft deze
zielsangst weg.
Pa[<aTak-aMad& PaÚJaaicRTa&
Dari<aMa<@Na& DYaeYaMaaPaid
cr<aPaªJa& XaNTaMa& c Tae
rMa<a Na" STaNaeZvPaRYaaiDahNa(

praëata-käma-daà padma-järcitaà
dharaëi-maëòanaà dhyeyam äpadi
caraëa-paìka-jaà çantamaà ca te
ramaëa naù staneñv arpayädhi-han
praëata – degenen die zich hebben overgegeven; käma – de verlangens; dam – vervullen; padma-ja – door Çré Brahmä; arcitam – vereerd; dharaëi – van de aarde; maëòanam – het ornament; dhyeyam –
het juiste object van meditatie; äpadi – gedurende de tijd van verdriet; caraëa-paìkajam – de lotusvoeten; çantamam – grenzeloze

197

GOPÉ-GÉTA
__________________________________________________________________________

zegen geven; ca – en; te – Jouw; ramaëa – O minnaar; naù – onze;
staneñu – op de borsten; arpaya – zet alsjeblieft; adhi-han – O vernietiger van alle soorten verdriet.

Vertaling

O

dierbaarste geliefde, O vernietiger van alle verdriet,
Jouw lotusvoeten, die alle verlangens van Jouw
overgegeven toegewijden vervullen, worden vereerd

door Brahmä, die uit de lotus werd geboren, en zijn de ornamenten, die de aarde verfraaien. Door erop te mediteren verdwijnt alle rampspoed en wanneer ze dienstverlening aanvaarden, schenken ze de hoogste zegen. Wees zo goed om
zulke lotusvoeten op onze borsten te plaatsen.
Bhäva-prakäçika Våtti
De woorden praëata-käma-dam hebben hier twee betekenissen: “Je vervult onmiddellijk alle verlangens van degenen, die
zich aan Jou hebben overgegeven (praëata)” en “Je schenkt
niets minder dan käma in het hart van degenen, die zich aan
Jou hebben overgegeven.”
Käma is de overtreffende uitdrukking van Kåñëa’s genade.
Hier betekent käma echter prema, bovenzinnelijke liefde, de
verheven liefde van de kämätmika-bhakti 1 van de gopés. Als
1

“Kämätmika-bhakti en kämänuga-bhakti – Men kan zijn inherent constitutionele natuur in onvermengde prema bereiken door hetzij de gevoelens van de gopés (kämätmika) te ontwikkelen, of de liefde van Kåñëa’s
ouders, vrienden en dienaren (sambandhätmika). Deze twee gemoedsgesteldheden zijn de toevlucht van Kåñëa’s eeuwig perfecte metgezellen.
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men Çré Kåñëa benadert onder leiding van een kämätmikabhakta, geeft Kåñëa hem kämänuga-bhakti1.
Padmajärcitaà dharaëi-maëòanam – Padmajarcitam betekent ‘vereerd door Brahmä’ en dharaëi-maëòanam betekent
‘ornament van de aarde’. Beide termen zijn bijvoeglijk naamwoorden om de loetusvoeten (caraëa-paìkajam) van Çré Kåñëa te beschrijven. “Jouw lotusvoeten, die de ornamenten van
de aarde vormen, worden constant vereerd door Brahmä.”
Hier zeggen de gopés, “Zoals Jouw lotusvoeten de ornamenten van het hart van de aarde zijn, zo zijn ze ook het ornament
van ons hart.”
Dhyeyam äpadi – Äpadi betekent ‘ten tijde van verdriet’.
Als iemand de lotusvoeten van Kåñëa herinnert, wordt hij of
zij van alle vormen van hindernissen, ellende en rampspoed
bevrijd. Een geval hiervan is Kåñëa’s verschijning aan de gopés, toen ze het zingen van Gopé-géta hadden voltooid. Op dat
moment ging een gopé naar Hem toe en hield Zijn beide handen in de hare. Een andere gopé legde Zijn armen op haar
schouders. Een ander kwam naar Hem toe met tämbülabeöékä (betelnoot) in haar handen en weer een ander zette
Zijn lotusvoeten op haar borsten. Een andere gopé had een
dermate boze bui, dat Ze Hem op een afstand vanuit de hoeken van Haar ogen stond aan te staren en terwijl ze op Haar
lippen beet, wilde die gopé Hem pijnigen door Hem te beschieten met de pijlen van Haar ogen. Een andere gopé keek
naar Hem, alsof ze Hem in haar hart wilde sluiten, waar ze
Hem stevig omarmde, waarbij ze dacht, dat ze zich met Hem
Een kämänugä-bhakta is iemand, die gretig is om te volgen in het kielzog
van kämätmika-bhakti” (Jéva-dharma, Hoofdstuk 21).
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alleen op een eenzame plek bevond. Eenvoudig door haar
absorbtie in Hem raakte die gopé zo vol spirituele vreugde,
dat haar haar in extase overeind ging staan en al haar ellende
op slag was verdwenen.
De gopés ervaren geen materiële ellende, dus wat is dan wel
hun ellende? De enige rampspoed, die hen treft, is afgescheidenheid van Kåñëa en die pijn van afgescheidenheid verdwijnt
alleen, wanneer ze Hem ontmoeten. Ze bidden in dit vers van
Gopé-géta, “O ramaëa (verrukkelijke minnaar), zet alsjeblieft
Jouw lotusvoeten op ons hart, zodat ons lijden in afzondering
van Jou en onze aandoening van käma kan stoppen.”
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft de woorden van
Kåñëa en de gopés in het voorgaande vers geopenbaard, “Jij
geeft ons altijd ellende en rampspoed,” zeiden de gopés, “ongeacht of we Jou ontmoeten of van Jou zijn afgescheiden.”
“Waarom hebben Jullie Me dan nodig?” antwoordde Kåñëa. “Jullie moeten Me verlaten en ver uit de buurt blijven.
Kom niet meer naar Me toe en roep Me niet meer aan.”
Bij het horen hiervan werden de gopés bang en dachten,
“Nu hebben we Kåñëa boos gemaakt.” Nu proberen ze Hem
gerust te stellen en spreken dit dertiende vers om Zijn gedeprimeerde bui (mäna) te kalmeren.
Çantanaà ca te – Eén betekenis ervan is ‘altijd plezierig’.
De gopés zeggen, “Tegen ons ben Je altijd vriendelijk. Het is
waar, dat die scherpe woorden uit onze mond kwamen, maar
we meenden echt niet, wat ze zeiden. Het was een vergissing.
We hebben Jou nodig, alleen Jou en niemand anders.”
Praëata-käma-dam – Hier zeggen ze, “Jij vervult ieder verlangen van Jouw overgegeven zielen. Zelfs een schoffeerder,
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die zich aan Jou overgeeft, verwaarloos Je niet; integendeel,
Je vergeeft hem. In feite vergeef Je hem niet alleen, Je zegent
hem zelfs.”
Kåñëa’s spel, waarin Hij de slang Käliya onderwerpt, is
hiervan een voorbeeld. Käliya was gekeerd tegen zowel de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods als Zijn vogeldraagdier,
de grote toegewijde, Garuòa. Käliya was ook boos op zijn
vrouwen, omdat ze hem hadden gezegd, “Stel je niet teweer
tegen Krsna.” Toen Kåñëa in de Yamunä Rivier sprong om
met hem te vechten, beet hij Kåñëa in alle weke delen van
Zijn lichaam, waar Zijn vitale organen liggen, inclusief Zijn
hart. Normaliter zou iemand sterven, die op die plaatsen zou
worden gebeten.
Käliya werd louter door de interventie van zijn vrouwen gered. Toen ze Kåñëa voor het eerst met hem zagen vechten,
bleven zijn vrouwen zwijgen. Ze baden niet, dat Kåñëa hem
Zijn genade schonk, want ze beschouwden hun echtgenoot als
een idioot. Toen Kåñëa echter op zijn kappen sprong en ze
een voor een verbrijzelde, namen zijn vrouwen een verandering in zijn verstand en zijn hart waar.
Toen Käliya bloed begon op te geven, dacht hij, “Deze jongen is sterker dan Garuòa. Ik kreeg het voor elkaar om aan
Garuòa te ontsnappen en op de vlucht te slaan, maar ik kan
dat nu niet doen en ik sta op het punt van sterven. Ik had
nooit gedacht, dat iemand zoveel macht kon hebben. Nu realiseer ik me, dat de woorden van mijn vrouwen juist waren. Hij
is geen gewoon persoon. Misschien is Hij God Zelf; daarom is
Hij misschien zo sterk. Wie Hij ook is, hetzij God of iemand
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anders, Hij is onoverwinnelijk.” Op dat punt gaf Käliya zich
over aan Çré Kåñëa, “Nu geef ik me aan Jou over.”
De vrouwen van Käliya hadden eerst gedacht, “We willen
geen echtgenoot hebben, die grof is en zich teweer stelt tegen
Kåñëa. Hij moet sterven.” Toen hij echter enigszins onderdanig werd, waren ze tevreden. Kåñëa had Zijn voeten op de
kappen van Käliya gezet, dus een verandering in zijn hart was
onvermijdelijk voor hem. Toen die transformatie plaats had,
gebeurde het plotseling en de vrouwen van Käliya begonnen
meteen te bidden, “Nu hij Jouw toegewijde is geworden en
Jou bidt om genadig te zijn, wil Je hem alsjeblieft Jouw genade geven. We willen niet langer tot weduwen worden gemaakt.”
Aanvankelijk luisterde Kåñëa niet naar de pleidooien van
de slang, ook al had Käliya zich aan Hem overgegeven, maar
toen de vrouwen van Käliya hun gebeden begonnen aan te
bieden, luisterde Kåñëa wel. “Käliya heeft zich aan Me overgegeven,” overwoog Hij, “dus Ik moet hem Mijn genade geven.” Hij zei tegen Käliya, “Ik kan je niet toelaten hier te blijven, want alle Vrajaväsé’s zijn bang voor jou. Ik weet, dat je
hen niet zal bijten of andere moeilijkheden zal veroorzaken,
want je bent nu een toegewijde. Toch is het beter, dat je gaat.
Ga onmiddellijk naar Ramaëaka-dvépa.”
Käliya aanvaardde deze instructie en Kåñëa verzekerde
hem, “Mijn voetafdrukken zullen altijd op jouw kappen blijven staan en daarom staat Garuòa vanaf nu op vriendelijke
voet met jou.” Käliya verliet toen de Yamunä en Vraja met de
voetafdrukken van Çré Kåñëa op zijn kop en mediteerde erop.
Dit spel toont aan, dat zelfs al komt een schoffeerder naar
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Kåñëa en Hem smeekt om genade, Kåñëa hem zal vergeven en
hem Zijn genade zal schenken.
Padma-järcitam – Padma-ja verwijst naar Brahmä, die
voorheen vele overtredingen tegen Çré Kåñëa had begaan. Hij
had geschenken gegeven aan Hiraëyakaçipu, Kiraëyäkña, Rävaëa en andere demonen en met dergelijke gunsten werden
die demonen machtig en vochten met Kåñëa en met Zijn incarnaties, zoals Çré Rämacandra.
Toen Kåñëa de demoon Aghäsura vermoordde, zag Brahmä, dat er een licht zo helder al bliksem uit de kop van Aghäsura losbarstte en in de lucht bleef hangen. Toen Kåñëa en
Zijn koeherdersvrienden en kalveren uit de maag van de demoon kwamen lopen, ging dat licht de lotusvoeten van Kåñëa
binnen.
Brahmä begreep, dat deze koeherdersjongen niemand anders was dan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Toen
wilde hij meer spel van Bhagavän zien, maar hij wilde, dat zijn
eigen macht de oorzaak zou zijn van de aanzet ervan. Hij
dacht, “Ik wil wel eens zien, wat er gebeurt, als ik Kåñëa’s
macht afdek met mijn begoochelende vermogen (mäyä).” Hij
ontvoerde de kalveren en de koeherdersjongens en bracht ze
naar een grot, waar hij ging zitten wachten om te zien, wat
Kåñëa zou gaan doen. Toen vertrok hij naar zijn planeet, Satyaloka, voor de duur van een moment op zijn planeet, hetgeen een compleet jaar was volgens de tijdschaal op aarde.
Toen hij terugkeerde, zag hij echter, dat Kåñëa met de kalveren en de koeherdersjongens aan het spelen was evenals
voorheen.
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“Wie zijn die kalveren en jongens?” vroeg Brahmä zich af.
“Ik heb ze zojuist in een grot gezet.” Met de vier ogen op twee
van zijn hoofden keek hij vooruit naar de grot en met zijn
andere vier ogen keek hij achteruit naar Kåñëa. Nu kon hij
beide groepen kalveren en koeherdersjongens tegelijkertijd
zien en hij kon niet bepalen, welke groep de echte was.
Tenslotte begreep hij, “Dit is niet het werk van mijn mäyä.
Het is Kåñëa’s mäyä.” Op dat moment sloot hij zijn ogen, viel
plat op de aarde en huilde. Toen hij zijn ogen opende, zag hij
geen kalveren of jongens meer. Hij zag alleen Kåñëa en hij
zag, dat ieder kalf en iedere jongen met zijn fluit en andere
toebehoren nu verschenen als Kåñëa in Zijn vierarmige aspect
van Çré Näräyaëa. Waarom zag hij Kåñëa in deze gedaante?
Zijn vererenswaardige Heer is Garbhodakaçäyé Viñëu (een
expansie van Näräyaëa, die een expansie is van Kåñëa), niet
de oorspronkelijke Allerhoogste Çré Vrajendra-nandana Çyämasundara van Vraja.
Brahmä riep nu uit, “Oh, Hij is mijn eerbiedwaardige Godheid!”
Hij sloot zijn ogen weer en toen hij ze opende, zag hij Kåñëa
alleen, die er precies hetzelfde uitzag als voorheen en ook
dezelfde kleding droeg. Kåñëa hield wat rijst en yochurt in
Zijn hand en zocht bezorgd naar Zijn kalveren en vrienden.
Hij keek, alsof Hij geen idee had, wat er aan de hand was.
Op die manier had Brahmä een overtreding aan de lotusvoeten van Kåñëa begaan. Hij had Bhagavän en Zijn koeien
en kalveren moeilijkheden bezorgd en hij had nog vele andere
overtredingen begaan. Nu hij zich dit realiseerde, viel hij aan
Kåñëa’s lotusvoeten en bood Hem allerlei gebeden aan. Deze
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gebeden zijn vastgelegd in Çrémad-Bhägavatam, Canto Tien,
Hoofdstuk Veertien,
tad astu me nätha sa bhüri-bhägo
bhave ’tra vänyatra tu vä tiraçcäm
yenäham eko ’pi bhavaj-janänäà
bhütvä niñeve tava päda-pallavam
Çrémad-Bhägavatam (19.14.30)

Mijn lieve Heer, ik bid daarom om zo fortuinlijk te zijn, dat ik
in dit leven als Brahmä of in een volgend leven, waar ik ook
geboren mag worden, onder een van Jouw toegewijden kan
worden gerekend. Ik bid, dat waar ik me ook mag bevinden,
zelfs onder de dierlijke levenssoorten, ik me aan toegewijde
dienst aan Jouw lotusvoeten kan wijden.
tad bhüri-bhägyam iha janma kim apy aöavyäà
yad gokule ’pi katamäìghri-rajo-’bhiñekam
yaj-jévitaà tu nikhilaà bhagavän mukundas
tv adyäpi yat-pada-rajaù çruti-mågyam eva
Çrémad-Bhägavatam (10.14.34)

Mijn grootst mogelijke goede fortuin zou zijn om welke geboorte in dit bos van Gokula ook te nemen en mijn hoofd gebaad te krijgen in het stof, dat van de lotusvoeten van welke
inwoner ook afvalt. Hun hele leven en ziel is de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods, Mukunda, naar het stof van wiens lotusvoeten in de vedische mantras nog steeds wordt gezocht.

Brahmä bad, “Jij bent de Allerhoogste God van al degenen,
die de hoogsten zijn. Niemand kan Jouw onbevattelijke kwaliteiten tellen. Zelfs al zou het mogelijk zijn de atomen te tellen, nadat de Aarde tot poeder was geslagen, is het nog niet
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mogelijk de onpeilbare transendentale kwaliteiten van de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods in te schatten.”
Wie zou kleine poederdeeltjes kunnen tellen? Baladeva
Prabhu kan ze tellen en Nityänanda Prabhu kan ze ook tellen,
maar zelfs Zij kunnen Kåñëa’s transcendentale eigenschappen
niet inschatten. Baladeva Zelf kon de ware betekenis van dit
spel niet inzien. Toen Kåñëa Zich uitbreidde om de kalveren
en koeherdersjongen te worden, was Baladeva zich niet bewust, wat er gaande was en Hij bleef er een heel jaar onkundig van. Zelfs nadat Hij te weten was gekomen, wat had plaats
gehad, kon Hij het nog alleen met Kåñëa’s zegen begrijpen.
Baladeva Prabhu kan de arena van de rasa-dans niet binnengaan in een mannelijke gedaante. Hij is zich dus niet bewust, dat Çré Kåñëa speelt en danst met de gopés. Omdat Hij
een zeer sterk verlangen heeft om het spel van mädhurya-rasa
binnen te gaan, heeft Hij nog een andere gedaante als Anaìga
Maïjaré om die zoete relatie te proeven.
Daarmee zeggen de gopés, dat zowel Käliya als Brahmä
overtredingen tegen Kåñëa’s lotusvoeten hadden begaan,
maar dat Kåñëa hen Zijn genade schonk, toen ze naar Hem
toekwamen en zich overgaven.
Dharaëi-maëòanam – Maëòanam verwijst naar decoraties,
die de schoonheid versterken. Bijvoorbeeld, onze tilaka is
maëòanam. We versieren ons lichaam met ornamenten
(äbharaëa) en decoraties (maëòanam). Halskralen en ringen
zijn ornamenten, omdat ze niet aan het lichaam gehecht zitten, terwijl versieringen gemaakt van zalven en pasta’s, die
zich direct op het lichaam hechten, decoraties zijn.
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De gopés versieren hun wangen met afbeeldingen van makaré (de vrouwelijke makara). Makara betekent ‘krokodil’,
maar in dit verband verwijst het naar een bepaald type zeeschepsel. Het kan niet wijzen op een krokodil, want krokodillen zijn zeer gevaarlijk en gevaarlijke zaken kunnen kåñna-lélä
niet binnengaan. Kämadeva is gevierd, omdat hij op een makara rijdt en zijn vlag ook het embleem van een makara
draagt. De makara wordt altijd geassocieerd met armoureuze
liefde.
De gopés zeggen tegen Kåñëa, “Jouw voeten zijn het ornament van de aarde.” Wanneer ze het woord ‘aarde’ gebruiken,
bedoelen ze niet de aarde, waarop we lopen. Integendeel, ze
wijzen op de personificatie van deze planeet aarde, Dharaëédevé, of Bhü-devé, die de lotusvoeten van Çré Kåñëa altijd als
een ornament op haar borst houdt. De innerlijke betekenis
van de gopés is alsvolgt, “Als Jouw lotusvoeten een ornament
zijn voor de borsten van Bhü-devé, waarom maak Je ze dan
ook geen ornament voor de onze?”
Dharani-mandanam heeft hier nog een andere betekenis.
De gopés denken, dat hun borsten de ornamenten van Kåñëa’s
voeten moeten zijn. Om Hem een plezier te doen, willen ze
dat alle delen van hun lichaam een ornament zijn van Zijn
voeten, handen en hele lichaam. Hij ziet er het mooiste uit,
wanneer Hij bij de gopés is. Wanneer ze niet bij Hem zijn, kan
Hij Zijn hoogste uitstraling niet manifesteren. Op deze manier
worden er twee betekenissen gegeven: ze willen Hem als ornament op hun borsten hebben en zij willen het ornament van
Zijn lotusvoeten zijn.
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Ze vervolgen, “Als iemand zich Jouw lotusvoeten herinnert, verdwijnt alle ellende. Wat is hiervan het bewijs? Toen
Gargäcärya Jouw horscoop beschreef, zei hij tegen Jouw moeter en vader, ‘Om de transcendente zegen van de koeherders
van Gokula te vergroten, zal dit kind altijd ten gunste van
jullie optreden. Alleen met Zijn genade zullen jullie alle moeilijkheden overwinnen.’ Gargäcärya is vermaard als kenner
van verleden, heden en toekomt en hij heeft gezegd, dat alle
onheil iemand onmiddellijk verlaat, als hij zijn toevlucht tot
Jou neemt en zich Jouw lotusvoeten herinnert. Maar wij ervaren zoveel zielsangst en wij bevinden ons in een ramp, die
erger is dan iedere andere ramp. Neem alsjeblieft deze doodstrijd weg. We nemen geen genoegen met eenvoudig herinneringen aan Jou. We moeten Jouw lotusvoeten op ons hoofd en
ons lichaam voelen. Dat betekent, dat Je ons zal moeten ontmoeten.”
Als we alle ellende van de wereld, inclusief het lijden in de
hel, op de ene schaal van de weegschaal leggen en de gevoelens van afgescheidenheid van de gopés op de andere schaal,
zouden we kunnen zien, dat de ellende in het hart van de gopés veel groter is. Ze zeggen tegen Kåñëa, “Onze ondraaglijke
bedruktheid kan alleen worden verlicht, als ons hart met Jouw
lotusvoeten in aanraking komt. Dat zal voor ons de bron van
alle geluk zijn. Santamaà ca te – het zal ons onpeilbare zegen
geven.”
Arpaya ädhi-han – Ädhi betekent ‘ellende’ en han betekent
‘iemand die verwijdert’. Arpaya ädhi-han wijst op iemand, die
allerlei soorten ellende verwijdert, ziekten en alles dat ongunstig is. Omdat de ellende van de gopés hun käma is, bidden ze
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alsvolgt, “De käma, die in ons hart woont, kan door Jou op
magische wijze worden verwijderd. Als Jij Jouw lotusvoeten
op ons hart plaatst, zullen al onze kwellingen stoppen.
“Door dit te doen zal Jij geen enkel ongemak ervaren. Integendeel, het zal heel gemakkelijk en plezierig voor Jou zijn.
Het zal Jou gelukkig maken, want Jij bent onze minnaar (ramaëa). O liefste, luister alsjeblief naar ons gebed en word blij
om hier met ons te spelen.”
Over het algemeen betekent çantamam ‘geluk’, maar het
betekent ook ‘alom heilzaam’. Een toegewijde, die sädhanabhakti uitvoert, wordt verlicht van allerlei soorten ongunstigheden: (1) aprärabdha, de opeenstapeling van zondige reacties, die zich in een sluimerende staat bevinden; (2) küöa, zonden die de neiging hebben om zaden te produceren, hetgeen
betekent, dat ze als zondige verlangens beginnen vorm te krijgen; (3) béja, zaden die zich reeds als zondige verlangens hebben genesteld (de verlangens om zondige activiteiten uit te
voeren, die zich in het hart van het levend wezen bevinden,
worden päpa-béja genoemd, zaden der zonden); (4) prärabdha, vruchtdragende zonden; en (5) avidya2, onwetendheid of
2

Avidyä betekent spirituele onwetendheid, illusie. Onwetendheid bestaat
in vier soorten: datgene, dat niet-permanent is, aanzien als permanent;
hetgeen vol ellende is, aanzien als zegenrijk; hetgeen onzuiver is, aanzien
als zuiver; en hetgeen niet het zelf is, aanzien als het zelf. Avidyä is een
van de vijf soorten ellende, die door bhakti wordt vernietigd.
“Er zijn vier stadia van reacties op zondige activiteiten. Zondige reacties kunnen in dit leven worden ervaren, ze kunnen latent blijven voor
toekomstige levens, de reacties kunnen zich als verlangens in een zaadvorm bevinden, of de neiging hebben om zaden van verlangen te worden.
In ieder geval worden alle soorten zondige reacties één voor één versla-
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illusie. Waarom laat de ellende ons niet in de steek? Komt
het, omdat we ons niet volkomen hebben overgegeven?
De ellende van oprechte toegewijden zal zeker verdwijnen,
maar Kåñëa denkt, “Om prema voor Mij te krijgen, moeten ze
doorgaan met hun beoefening van bhakti. De effecten van
hun voorgaande karma zijn reeds tot niets teruggebracht, dus
deze oprechte toegewijden zijn niet langer onderhevig aan
geboorte en dood. Maar als ze niet meer worden geboren, hoe
kunnen ze dan bhakti beoefenen en prema bereiken?” Het zal
voor dergelijke toegewijden niet mogelijk zijn om naar Vraja
te gaan, want men kan daar niet naartoe gaan, tenzij het hart
is doordrenkt van kåñëa-prema. Çré Kåñëa creëert vervolgens
omstandigheden, waarin zulke toegewijden een volgende geboorte nemen en kunnen doorgaan met hun beoefening van
sädhana-bhakti.
Als men oprecht hari-näma chant en Kåñëa’s spel hoort,
wordt al zijn karma verbrand. Zulke toegewijden hebben niet
langer prärabdha-karma – geen materieel lichaam en geen
plaats in de materiële wereld – dus hoe gaan ze bhakti beoefenen? Kåñëa houdt dit in Zijn hoofd en maakt op genadevolle wijze een paar regelingen, zodat ze naar deze wereld kunnen terugkeren, een materieel lichaam kunnen aanvaarden en
de associatie van een zuivere toegewijde kunnen ontvangen;
dit is essentieel. In dergelijke associatie kunnen ze vooruitgang maken door de stadia van niñöhä, ruci, äsakti en bhäva te
doorlopen en dan prema te bereiken.

gen, indien een persoon zich bezighoudt met toegewijde dienst aan Çré
Viñëu” (Pädma Puräëa).
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Zoals hierboven gezegd, om deze associatie te krijgen moet
men een geboorte nemen, maar men zal zeker niet worden
geboren, als reeds alle prärabdha-karma en aprärabdhakarma zijn verbrand. Er zijn dus een paar mensen in deze wereld, die geen zondige of vrome reacties hoeven te incasseren,
wier hart een paar indrukken (saàskäras) draagt als gevolg
van hun associatie met een zuivere toegewijde in het verleden
en die een schijn (äbhäsa)3 van de Hare Kåñëa mantra chanten. Door Kåñëa’s zegen proeven deze toegewijden geluk en
verdriet, dat overeenkomstig is met prärabdha-karma.
Waarom moet er zowel geluk als verdriet zijn? Als er geen
verdriet zou zijn, zou er geen gevoel van afgescheidenheid van
Kåñëa bestaan. Zonder gevoel van afgescheidenheid kan de
toegewijde het chanten van hari-näma niet praktiseren, “Hare
Kåñëa, Hare Kåñëa,” waarbij hij huilt en tranen plengt. Zonder deze gemoedsgesteldheid, is de heilige naam niet de zuivere naam (çuddha-näma). Men dient zeker te proberen op
deze manier te chanten, maar alleen proberen zal niet voldoende zijn. Dit is de reden, waarom Kåñëa de toegewijden te
lijden geeft; zodat ze met tranen in hun ogen hari-näma gaan
chanten en in hun hart het diepe gevoel ervaren, “O Kåñëa,
red ons, red ons!”

3

Näma-äbhäsa is de schijn van de heilige naam. Het is het stadium van
chanten, waarin men wordt gereinigd van zonden en overtredingen, maar
waarin men nog niet het zuivere chanten heeft bereikt.
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E NECTAR VAN JOUW LIPPEN VERgroot het plezier van de romantische ont-

moeting en verdrijft alle verdriet van afzondering van Jou.
SaurTavDaRNa& Xaaek-NaaXaNa
SvirTave<auNaa Sauïu cuiMbTaMa(
wTarraGaivSMaar<a& Na*<aa&
ivTar vqr NaSTae_DaraMa*TaMa(

surata-vardhanaà çoka-näçana
svarita-veëunä suñöhu cumbitam
itara-räga-vismäraëaà nåëäà
vitara véra nas te ‘dharämåtam
surata – het plezier van amoureuze ontmoeting; vardhanam – dat
toeneemt; çoka – alle verdriet; näçanam – dat verdrijft; svarita - vibreerde; veëunä – met Jouw fluit; suñöhu – overvloedig; cumbitam –
kuste; itara – andere; räga – gehechtheden; vismäraëam - vergetel-
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heid veroorzaken; nåëäm – mensen; vitara – verspreid alsjeblieft;
adhara – van de lippen; amåtam – de nectar.

Vertaling

O

held, de nectar van Jouw lippen vergroot het plezier
van de amoureuze ontmoeting en verdrijft alle verdriet van afzondering van Jou. Jouw ambrozijnen

lippen worden door Jouw zingende fluit hartstochtelijk gekust
en ze maken, dat ieder menselijk wezen, die deze nectar
drinkt, zelfs maar voor één keer, al zijn andere gehechtheden
vergeet. O held, maak alsjeblieft, dat we de nectar van Jouw
lippen drinken.
Bhäva-prakäçika Våtti
Alle woorden in dit vers hebben een diepe inhoud met twee
specifieke betekenissen van het woord adharämåtam – ‘Jouw
lippen (adhara) nemen de dood weg (a-måta)’ en ‘de nectar
(ämåta) van Jouw lippen’. “Jouw lippen hebben vele wonderbaarlijke kwaliteiten,” zeggen de gopés tegen Çré Krsna. “Ze
zijn nectarisch en hun sap is ook als nectar. Geef ons alsjeblieft die nectar. Hoewel Je ons hier achterliet en wij hier zitten dood te gaan, neemt ons verlangen naar surata toe, wanneer we aan de nectar van Jouw lippen denken.”
Surata wijst op een bijzonder verheven staat van prema,
waarin de gopés Kåñëa intiem willen ontmoeten (prema viñeçamaya sambhoga-icchä); ze willen een ontmoeting vol käma.
Zoals eerder uitgelegd, su betekent ‘op een speciale manier’
en rata betekent ‘met elkaar mengen’. Surata verwijst naar
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Kåñëa en de gopés, die elkaar op een speciale manier ontmoeten en groot plezier beleven, waarbij de adharämåta van Çré
Kåñëa deze vreugde in de overtreffende trap vergroot. Wat
betreft het woord surata kan ik niet meer uitleggen dan dit. Ik
heb praktisch alles verborgen gehouden.
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura zegt, dat de gopés zich
tot Kåñëa richten als Dhanvantari, de incarnatie van Kåñëa,
die de medische tak van de Veda’s, genaamd Äyur-veda, naar
de wereld bracht. “O Dhanvantari,” zeggen ze, “we zoeken
het medicijn, dat de aandoening van käma, waaraan we sterven, kan genezen en we zijn naar U toegekomen, omdat we
weten, dat U het kroonjuweel van geneesheren bent. Geeft U
ons alstublief dat bepaalde medicijn, dat ons kan redden.”
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura legt uit, dat suratavardhana betekent ‘datgene, dat surata doet toenemen’. Stel
je iemand voor met een ziekte en zijn huisarts verbiedt hem
bepaalde voedingsstoffen te gebruiken. De dokter kan hebben gezegd, “Eet geen tamarinde.” Wanneer die zieke persoon echter tamarinde ziet, kan hij het niet weerstaan en als
gevolg hiervan verergert zijn ziekte. Op dezelfde manier smeken de gopés Kåñëa om hen enig medicijn te geven om hun
aandoening van käma te genezen, terwijl ze tegelijkertijd erkennen, dat het medicijn hun aandoening zal verergeren.
Çoka-näçanaà betekent ‘datgene, dat ellende vernietigt’.
De gopés zeggen, dat al hun ongeluk door Kåñëa’s adharämåta
zal worden vernietigd. Hoezo? De smaak van Zijn adharämåtam is zo ambrozijn, dat ze al het andere vergeten.
Wanneer een patiënt zoveel te lijden heeft, dat een pijnlijke
operatie moet worden uitgevoerd, kan zijn dokter hem een
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morfineïnjectie als anaestheticum geven. Onder invloed van
dit anaestheticum raakt de patiënt bewusteloos en kan geen
pijn meer voelen. Op dezelfde manier zeggen de gopés, “Het
drinken van de nectar van Jouw lippen laat ons al het andere
vergeten, inclusief ons lichaam en alle gewaarzijn van de wereld om ons heen; en op die manier verdwijnt al ons lijden.”
“Maar hoe kunnen jullie je deze nectar van Mij veroorloven?” vraagt Kåñëa. “Deze nectar is zeer kostbaar. Ik kan
hem alleen aan jullie geven, indien jullie bereid zijn een hele
hoge prijs te betalen.”
“Er bestaat voor Jou geen rechtvaardiging om dit te zeggen,” antwoorden de gopés. “Jij bent heldhaftig, als het aankomt op liefdadigheid. Er kan iemand bij een stervend persoon staan kijken, die weet hoe hij die persoon kan redden en
niets voor zijn hulp wil ontvangen. Jij bent zoals die persoon,
die ernaar staat te kijken; Je staat te kijken hoe wij sterven, Je
beschikt over het medicijn, dat ons kan redden en je kunt het
ons zomaar geven.”
Svarita-veëuna – Kåñëa vult Zijn fluit (veëu) met Zijn adharämåta. Hij maakt svara (näda, of geluidsvibratie) en daarom
wordt het geluid van de fluit veëu-näda genoemd. Ieder
woord bevat een geluidsvibratie en het woord kléà 1 is hetzelf-

1

“De definitie van kléà wordt alsvolgt door dit vers in Çrémad-Bhägavatam (10.29.3) begrepen, ‘vanaà ca tat-komala-gobhé raïjitaà, jagau
kalaà väma-dåçäà manoharam – Çré Kåñëa zag de ongebroken schijf van
de volle maan gloeien met de rode uitstraling van pas aangebrachte vermiljoen, alsof het ’t gezicht was van de geluksgodin. Hij zag ook de kamuda lotussen opengaan in antwoord op de aanwezigheid van de maan
en het bos werd zacht door zijn stralen verlicht. Zo begon God lieflijk op
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de geluid, dat van Kåñëa’s lotuslippen afvloeit en in Zijn fluitspel doorklinkt. Dit geluid is niet-verschillend van Kåñëa’s
adharämåta en wanneer het uit Zijn fluit voortvloeit, stroomt
de nectar van Zijn lippen door de fluit heen en wordt gehoord
als veëu-näda.
Daarom zeggen de gopés, “Svarita-veëuna – De nectar van
Jouw lippen stroomt in het geluid van Jouw bamboefluit. De
fluit is mannelijk, waaruit blijkt, dat zelfs mannelijke zielen
deze smaak niet willen missen, laat staan de dames. Die fluit is
gewoon een stuk bamboe, hij is mannelijk en heeft geen bewustzijn. Toch probeert hij altijd Jouw lippen te kussen en wil
ze nooit loslaten.”
Kåñëa kan de gopés vertellen, “Als een dame de aandoening
van käma heeft opgelopen, moet ze een dieet vermijden, dat
ongunstig voor haar toestand is: haar gehechtheid aan rijkdom, echtgenoot, zonen, zusters, dochters en andere verwanten. Geef ze allemaal op, zodat Ik jullie kan geven, wat jullie
zoeken.”

Zijn fluit te spelen en trok de geest aan van de gopés met hun prachtige
ogen.’
“Het was avond. De maan was goud en vol en rees op aan de compleet rode, oostelijke horizon. De oostelijke richting is de geliefde van de
maan. Het leek, alsof de maan met zijn stralen, die als zijn handen zijn,
een grote hoeveelheid rode kleurstof had gepakt en het gezicht van de
oostelijke horizon aan het decoreren was. Toen Kåñëa dit zag, zette Hij
meteen Zijn fluit aan Zijn lippen en speelde een hele zoete melodie (jagau kalaà). Die zoete melodie ligt besloten in de zaad-mantra, kléà. Bij
het horen hiervan dachten Rädhä, Lalitä en de andere gopés, ‘Hij roept
alleen mij; niemand anders’.
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De gopés antwoorden, “Geef ons eerst Jouw adharämåta,
want dat stelt ons in staat om al die gehechtheden op te geven.
De nectar van Jouw lippen heeft zulke buitengewone kwaliteiten, dat alle gehechtheden verdwijnen van iemand, die het
drinkt.”
Itara-räga-vismäraëaà nåëäm – Nåëäm betekent ‘van de
mensheid’ of ‘van menselijke wezens’. De gopés zeggen, “Al
degenen, die deze nectar hebben geproefd, zowel mannen als
vrouwen, vergeten al hun materiële gehechtheden en denken,
‘Ik moet altijd de nectar van Kåñëa’s lippen drinken’; dus Je
hoeft Je geen zorgen te maken over ons slechte dieet. Deze
adharämåta is niet alleen een wondermedicijn, het verdrijft
ook de neiging om een slecht dieet te gebruiken. We realiseren ons, dat we onze aandoening opnieuw hebben opgelopen
en om deze reden zijn we opnieuw naar Jou toegekomen om
het medicijn in ontvangst te nemen. Aangezien Je uiterst vrijgevig bent in het weggeven van giften als liefdadigheid, zijn
we van mening, dat Je ons deze nectar zal geven gewoon om
ons te beschermen.”
Het commentaar van Çréla Jéva Gosvämé is praktisch hetzelfde als dat van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura. Er is
echter wel een bijzonderheid in de manier, waarop Jéva Gosvämé de woorden itara-räga-vismäraëaà uitlegt met betrekking tot de smaak voor zintuigobjecten in deze wereld.
In dit verband treffen we een verwijzing naar het gebed van
Våträsura in Çrémad-Bhägavatam aan,
na näka-påñöhaà na ca pärameñöhyaà
na särva-bhaumaà na rasädhipatyam
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na yoga-siddhér apunar-bhavaà vä
samaïjasa tvä virahayya käìkñe
Çrémad-Bhägavatam (6.11.25)

Våträsura bidt, “Ik heb geen verlangen naar Svarga, noch wens
ik Dhruva’s planeet of zijn positie. Ik wens ook Brahmä’s post
niet, ook al beschikt Brahmä over een enorm grote macht; en
afgezien daarvan, ik ben niet geïnteresseerd in het stoppen van
geboorte en dood (bevrijding). Ik wil niets anders dan dienst
aan Jou verlenen met mijn lichaam, mijn verstand in herinnering aan Jou en met mijn woorden bij het uitvoeren van Jouw
kértana.”

De gopés hanteren hetzelfde idee, “Degenen, die het medicijn
van de nectar van Jouw lippen innemen, kunnen hun vader en
moeder, lieve vrouw of man en al het andere van deze wereld
zonder moeite vergeten. Ze kunnen Svarga-loka en Brahmaloka en al het andere tot en met onpersoonlijke bevrijding
(mukti) rustig vergeten.”
De nectar van Kåñëa’s lippen komt voort door Zijn fluit en
gaat dan het oor van de toehoorder binnen. Het oor wordt
dan als een tong, die de nectar proeft, en de luisteraar kan alle
wereldse gedachten vergeten. Hoeveel meer is iemand gezegend, die de nectar van Kåñëa’s lippen rechtstreeks proeft?
Iemand, die niet over dit extreem grote fortuin beschikt, maar
gewoon die nectar aanhoort, is toch zeer fortuinlijk. Verder,
als men het geluid van Kåñëa’s fluit niet kan horen, kan men
wel over Zijn spel en vermaak horen. Die persoon is ook fortuinlijk. De gopés horen Kåñëa’s fluitmelodie en anderen, zoals de herten en de koekoeks, kunnen het ook horen. Wanneer de pauwen de fluit horen, staken ze al hun activiteiten en
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beginnen te dansen. En degenen, die dit spel zien, kunnen ook
vrij worden van hun smaak voor al het andere.
De herten en de koekoeks zijn inderdaad fortuinlijk, maar
het grootste geluk hebben de gopés, die rechtstreeks Kåñëa’s
originele adharämåta kunnen proeven. De herten en de koekoeks kunnen deze adharämåta niet rechtstreeks proeven,
maar ze kunnen naar Kåñëa’s fluitspel luisteren. En er zijn
anderen, die over Kåñëa’s spel kunnen horen. Ze horen, dat
Kåñëa op Zijn fluit speelt en dat alle menselijke wezens, dieren, vogels en andere schepselen in Våndävana Zijn fluitspel
horen. Als gevolg van het luisteren naar vertellingen over Zijn
spel en vermaak ontwikkelen ook deze personen de ambitie
om Zijn fluit te horen. Ze zullen zeker al hun verlangen opgeven om van de vormen en kwaliteiten van deze wereld te genieten. Ze zullen nooit Svarga willen, of zelfs bevrijding van
geboorte en dood.
De gopés zeggen, “De nectar van Jouw lippen is zo smakelijk, dat niemand ons kan kwalijk nemen, dat we ernaar verlangen deze te proeven. Niet alleen de dames van Vraja worden door die nectar aangetrokken; zelfs een droog, mannelijk
stuk bamboe genaamd veëu wil het hebben. Als een droge
bamboefluit dit verlangen niet kan opgeven, laat staan dat wij
dat kunnen.”
De nectar van Kåñëa’s lippen is niet gemakkelijk te verwerven. Gewone toegewijden kunnen het niet hebben, terwijl
Kåñëa’s metgezellen het kunnen krijgen door Zijn mahäprasäda, zoals de restanten van Zijn betelnoot (tämbüla). Hij
proeft de betel en dan geeft Hij hen Zijn adharämåta in de
vorm van Zijn restanten. Hij proeft purés, rijst, dhal, pakoräs
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en andere toebereidingen en Zijn restanten worden als mahäprasäda uitgedeeld. Deze restanten worden ook adharämåta
genoemd.
Alleen een gevorderde, rasika toegewijde realiseert zich,
dat mahä-prasäda Kåñëa’s adharämåta is. Een gewone toegewijde kan zeker denken op deze manier, maar hij kan het niet
realiseren. Hij kan zich bewust zijn, dat het mahä-prasäda is,
maar in feite kan alleen een gevorderde toegewijde het als
zodanig proeven. Het tiende canto van Çrémad-Bhägavatam is
rasa zelf. Het is rechtstreeks mahäbhäva en rasaräja, dat wil
zeggen, het is direct Çrématé Rädhikä en Çré Kåñëa. Als we na
het eren van mahä-prasäda Çrémad-Bhägavatam willen pakken, dat het hart van Kåñëa is, wassen we eerst onze handen.
Maar deze regel geldt alleen voor degenen, die bhakti in deze
wereld praktiseren. Het is niet van toepassig op Kåñëa’s metgezellen in Goloka-Våndävana. Çré Kåñëa’s boek, dat verhaalt
over Zijn ambrozijnen spel en vermaak en Zijn mahä-prasäda
zijn Hijzelf.
Zoals mahä-prasäda Çré Kåñëa’s adharämåta is, zo is Zijn
zingen of spreken tegen iemand ook Zijn adharämåta. Echter
niemand behalve de gopés kan Zijn oorspronkelijke adharämåta proeven. De gopés huilen er nu om en ze zeggen tegen
Hem, “We gaan dood en we krijgen het niet.”
Wij kunnen tevreden zijn met het horen van de nectar van
Kåñëa’s spel, want er is aan ons geen andere soort adharämåtam beschikbaar, maar de gopés willen alleen het origineel.
Anders dan anderen nemen zij geen genoegen met eenvoudig
de restanten van betelblad en andere toebereidingen geproefd
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door Kåñëa. Wat hen betreft, zijn Zijn lippen (adhara) het
amåtam; niets anders.
Çréla Jéva Gosvämé legt uit, dat de drie zinsneden: suratavardhanaà, çoka-näçanaà en itara-räga-vismäraëaà alle drie
bijvoeglijk naamwoorden zijn, die het zelfstandig naamwoord,
adharämåtam kwalificeren.
Surata-vardhanaà – Dit ambrosium vergroot het verlangen
om het te drinken; het laat iemand hunkeren om telkens opnieuw te proeven.
Çoka-näçanaà – Als deze nectar wordt ontvangen, wordt al
het lijden vernietigd. Het lijden betreft het niet zien van Kåñëa. Als Kåñëa de gopés ontmoet, proeven de gopés nectar en
verdwijnt onmiddellijk hun lijden.
Itara-räga-vismäraëam – Niet alleen wordt het lijden vernietigd, maar alle soorten wereldse gehechtheden verdwijnen
eveneens onmiddellijk.
Çréla Jéva Gosvämé legt verder uit, dat deze adharämåtam
het hoogste doel van het menselijk leven is. Er zijn vier algemene doelstellingen van het leven: religiositeit, rijkdom, lustbevrediging en bevrijding. Het vijfde doel is kåñëa-prema (païcama-puruñärtha) en het bereiken van deze adharämåtam is
zelfs hieraan bovengeschikt. Met andere woorden, dit vormt
het laatste objectief van degenen, die hunkeren naar kåñëaprema.
Hij geeft de volgende analogie. Als op één plek veel bloemen staan, bestaat de gecombineerde geur van die bloemen
uit het aroma van iedere bloem afzonderlijk; maar we kunnen
niet de ene geur van de andere onderscheiden. Op dezelfde
wijze is Çré Kåñëa’s originele adharämåta zeer aromatisch, zo222
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als het aroma van de fluitmelodie, de adharaàåta, die door de
fluit stroomt. Beide aroma’s worden zo intens met elkaar
vermengd, dat het zeer moeilijk is de ene van de andere te
onderscheiden; alleen een rasika Vaiñëava kan dat.
Er kan nog een ander voorbeeld worden gegeven. We kunnen een mengsel van melk en water niet scheiden. We proeven beide tegelijk als een enkele, gecombineerde substantie,
maar een zwaan kan ze wel onderscheiden. De zwaan zal de
melk drinken en het water laten staan. Op dezelfde manier
hebben rasika Vaiñëava’s het vermogen om onderscheid te
maken tussen de nectar van Kåñëa’s lippen (adharämåtam) en
de klank van Zijn fluit (veëu-näda). Als ze beide kunnen
proeven, verdubbelt hun plezier.
Svara betekent ‘melodie’ of specifieker ‘trillende toon’. De
melodieën uit Kåñëa’s fluit klinken, alsof ze trillen, vibreren,
en van de hoge tonen langzaam naar de lage tonen golven en
weer van de lage naar de hoge tonen gaan. Iedereen, die deze
klanken hoort, valt flauw.
Waarom klinkt de fluit op die manier? De fluit heeft eigenlijk geen beheersing over de manier, waarop hij klinkt. Hij
wordt gek door het proeven van de nectar van Kåñëa’s lippen
en gaat ervan beven.
De gopés zeggen tegen Kåñëa, “Jouw fluitspel vergiftigt de
hele wereld. Als die fluit zo gek wordt bij de aanraking van de
nectar van Jouw lippen, wat komt er dan van ons terecht, als
we proeven? We hebben het reeds geproefd, hetgeen de reden is, waarom we helemaal gek zijn. Nu moet Je komen om
ons leven te herstellen, want we gaan dood zonder die nectar.”
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A

LS JE ONS WILT REDDEN, MOET JE ONS
meteen komen bezoeken; anders gaan we

dood.
A$=iTa YaÙvaNa( Aiö k-aNaNa&
}aui$=YauRGaaYaTae TvaMaPaXYaTaaMa(
ku-i$=l/ku-NTal&/ é[qMau%Ä Tae
_Ja@ odq+aTaa& Pa+Mak*-Õ*XaaMa(

aöati yad bhavän ahni känanaà
truöir yugäyate tväm apaçyatäm
kuöila-kuntalaà çré-mukhaï ca te
‘jaòa udékñatäà pakñma-kåd dåçäm
aöati – reizen; yat – wanneer; bhavän – Jij; ahni – tijdens de dag; känanam – naar het bos; truöih – ongeveer 1/2700 van een seconde;
yugäyate – wordt als een heel millennium; tväm – Jou; apaçyatäm –
voor degenen die niet zien; kuöila – krullen; kuntalam – met haarlokken; çré – mooi; mukham – gezicht; ca – en; te – Jouw; jaòaù –
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dwaas; udékñatäm – voor degenen die gretig kijken; pakñma – van
oogleden; kåt – de schepper; dåçäm – van de ogen.

Vertaling

O

liefste, zonder dat we Jou kunnen zien, wanneer Je
overdag door het bos zwerft en speelt, ervaren we
ieder moment als duizend jaar. Dan tegen de avond

na Jouw terugkeer uit het bos, wanneer we gulzig naar Jouw
verbluffend mooie lotusgezicht met krullende lokken staren,
worden we helemaal verstoord door het af en toe knipperen
van de ogen. Op dat moment komt de schepper van oogleden
ons voor als een dwaas.
Bhäva-prakäçika Våtti
De algemene betekenis van dit vers wordt gegeven in de vertaling. Aöati betekent ‘loopt’ of ‘gaat’. Bhavän betekent ‘Jij’
onder verwijzing naar Çré Kåñëa, omdat de gopés hier spreken.
Ahni betekent ‘overdag’ en specifiek ‘in de ochtend’. En känanam wijst op våndä-känanam, de bossen en tuinen van
Våndävana.
De gopés zeggen tegen Kåñëa, “Je ziet er ’s morgens ontzettend mooi uit, wanneer je omringd door vele vrienden naar de
weidegronden van Våndävana loopt, zodat Jouw koeien kunnen grazen. Op dat moment laat Je ons lijden aan de hartziekte van käma.”
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Truöi yugäyate tväm apaçyatäm – Een truöi is een hele kleine
tijdseenheid – een fractie van een seconde – en een yuga1
heeft een duur van miljarden jaren. De gopés vervolgen,
“Wanneer Je de koeien meeneemt om in Våndävana te grazen, voelen we zoveel afzondering, dat het korste ogenblik,
een deel van een seconde, voor ons lijkt op miljoenen mille nnia.”
Kuöila-kuntalaà çré-mikhaà ca te – Kuntalam betekent
‘haar’ en kuöila-kuntalaà betekent ‘golvend haar’. De gopés
zeggen, “Je ziet er ook uitstekend uit, wanneer Je in de avond
terugkeert met Jouw golvende haar, dat hier en daar over een
deel van Jouw lotusgezicht valt. Ook op dat moment geef Je
ons een intense beklemming en folter Je ons met de aandoening van käma.”
Jäda udékñatäm – Udékñatäm betekent ‘van degenen die
zorgvuldig met grote gretigheid rondkijken om te kunnen
zien’. “We zijn verschrikkelijk gretig om Jouw lotusgezicht te
zien,” zeggen de gopés. “Iedereen in Våndävana, wie het ook
zijn – vader, moeder, man, vrouw of kind – zegt, dat Brahmä,
de schepper van oogleden, eigenlijk dom en dwaas (jaòa) is.
Hij heeft ons maar twee ogen gegeven en zelfs die twee ogen
hebben een ooglid, dat ons uitzicht onderbreekt. Als wij op de
plek van Brahmä zouden zitten en hij op de onze, zouden wij
hem miljoenen ogen zonder oogleden hebben gegeven.”
1

De Veda’s leggen uit, dat er vier yugas of tijdperken zijn: Satya-yuga,
Tretä-yuga, Dväpara-yuga en Kali-yuga. Deze vier yugas roteren als kalendermaanden. De duur van iedere yuga is verschillend. Men zegt, dat
ze een duur hebben van respectievelijk 1.728.000; 1.296.000; 864.000 en
432.000 jaar.
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Dit is de algemene betekenis van deze zinsnede en er is nog
een andere. Kåt betekent ‘de schepper’, maar het betekent
ook ‘hij die kapt’. Te jaòa kan ook op twee manieren worden
begrepen, want als in het Sanskriet een woord eindigt op een
‘e’ en het gaat vooraf aan een woord, dat begint met een ‘a’,
wordt de ‘a’ weggelaten. Op die manier kan te jaòa ook worden begrepen als te ‘jaòa met andere woorden te ajaòa. In dat
geval zeggen de gopés, “Iedereen, die zijn eigen oogleden kan
wegsnijden en zich daarmee in staat stelt om altijd zonder
obstakel te kunnen zien, is zeker zeer wijs (ajaòa). Wij zijn
niet bij machte om dat te doen, maar als iemand zo intelligent
en deskundig is om dat wel te doen, is die persoon zeker rasika en bhävuka.”
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura onthult de woorden
van de gopés nader. Huilend en zoekend naar Kåñëa zeggen
ze, “Het is niet Jouw fout, dat wij in zielsangst verkeren door
afzondering van Jou. Het is ons eigen ongeluk. We lijden in
Jouw afwezigheid aan ondraaglijke gevoelens van afgescheidenheid en hetzelfde gebeurt, wanneer we Jou ’s avonds terugzien. Wanneer Je met de koeien en koeherdersjongens van
de weidegronden naar huis terugkomt, zien we Jou slechts een
ogenblik. We willen naar Jouw schoonheid kijken, maar dat
kunnen we niet. We hebben nooit genoeg tijd om Jou tot onze
volle tevredenheid te bekijken, want zodra we Jou in het zicht
krijgen, ga Je naar het huis van Moeder Yaçodä. Afgezien
daarvan, wanneer we naar Jou kijken belemmeren onze oogleden ons uitzicht en soms staan onze ogen vol tranen. Soms
stuiven de hoeven van de koeien zoveel stof op, dat we Jou
niet kunnen zien en tegelijkertijd komen Nanda Bäbä, Moe228
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der Yaçodä en alle andere ouderen eraan om Jou te begroeten. Verder, als Jaöilä, Kuöilä of onze echtgenoten zouden
zien, dat we naar Jou stonden te kijken, zouden we een berg
torment over ons heen krijgen. We zijn dus niet vrij om naar
Jou te staan kijken. Er zijn talloze problemen en we begrijpen, dat ze allemaal door ons eigen ongeluk worden veroorzaakt. Dit ongeluk maakt, dat we onder alle omstandigheden
lijden, zowel in afzondering van Jou als in een ontmoeting met
Jou.”
Tväm apaçyatäm betekent ‘voor degenen, die Jou niet zien’.
De gopés zeggen, “Om negen uur ’s morgens neem Je de
koeien naar de weidegronden mee uit grazen en op dat moment zijn wij niet de enigen, die zich van Jou afgezonderd
voelen. Iedereen in Vrndavan lijdt, omdat niemand Jou meer
kan zien. Alle Vrajaväsé’s lijden, inclusief Nanda Bäbä, Yaçodä en zelfs de kalveren kunnen niet met Jou meegaan. Dus wij
niet alleen, maar alle Vrajaväsé’s lijden, want de tijd wil voor
ons niet verstrijken. Het lijkt, alsof de tijd stil staat. Als we
Jou niet zien, staat de tijd stil en daarom kom Je niet naar ons
toe. Zoveel yugas verstrijken en toch kom Je niet.”
Stel voor, dat iemand erg ziek is en gilt van de pijn. ’s
Nachts kan hij niet slapen. Hij staart naar de klok, die het
trage verstrijken van de tijd aangeeft: een uur, twee uur, drie
uur, vier uur. De patiënt kijkt constant op de klok en vraagt
zich af, “Wanneer is het ochtend? Wanneer is het ochtend?”
Voor die persoon lijkt een minuut of een seconde op een
maand of meer.
Op dezelfde manier voelen volgens de gopés alle Vrajaväsé’s, dat een ogenblik in Kåñëa’s afwezigheid lijkt op een yuga.
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Waarom denken de gopés op deze manier over de Vrajaväsé’s?
De oorzaak is hun mahäbhäva voor Kåñëa, hun aanhankelijkheid aan Hem. Niemand anders kan daadwerkelijk voelen,
wat zij voelen. Hun prema is zo verheven, dat voor hen een
moment van afzondering aanvoelt als een yuga; en omgekeerd, in een yuga van een ontmoeting verstrijkt de tijd voor
hen heel snel.
Dat is het niet voor ons. Deze ervaring is alleen voor degenen, die de diverse stadia van prema hebben doorlopen.
Niemand anders kan voelen, wat zij voelen, die niet alleen
prema hebben bereikt, maar ook sneha, mäna, praëaya, räga,
anuräga enzovoort. Dit gevorderde stadium van afgescheidenheid komt alleen, wanneer men al deze stadia heeft doorlopen. Hoewel alleen de gopés op deze manier voelen, denken
ze, “Iedereen voelt meer afgescheidenheid dan wij en iedereen is verder gevorderd dan wij.” Hun idee is, wanneer de
koekoeks ophouden met zingen, komt dat, omdat ze in dezelfde stemming zitten te huilen als zijzelf. Dit is een symptoom van mahäbhäva.
Truöi yugäyate – Een kñana is 32/25 seconde en een truöi is
een 2.700ste deel van een kñana. Een truöi is een fractie van een
seconde, maar wanneer de gopés Kåñëa niet zien, duurt het zo
lang als een yuga. Kåñëa hoedt de koeien gedurende drie praharas2 van de dag, die de andere Vrajaväsé’s ervaren als drie
maanden en die voor de gopés aanvoelen als miljoenen yugas.
Alleen de gopés kunnen dit voelen vanwege hun unieke aanhankelijkheid aan Kåñëa. Hun liefde reikt in de stadia van
2

Een prahara is een periode van ongeveer drie uur. Ieder etmaal bestaat
uit acht praharas.
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modana en Çrématé Rädhikä proeft madana-bhäva jegens
Hem.3
Als een man overlijdt, zullen zijn vader, moeder en vrouw
allemaal verdriet om hem hebben, maar de persoon, die het
meest aan hem gehecht is, zal het meeste huilen. Het kan zijn
vrouw zijn, maar als ze een of andere relatie heeft met een
andere man, kan ze heel blij zijn met de dood van haar echtgenoot. Als een zoon bij zijn vader en moeder veel lijden
heeft veroorzaakt, zullen ze verdriet hebben bij zijn overlijden, maar misschien niet zoveel. Als hij hen echter zeer gehoorzaam is geweest, zullen ze onafgebroken om hem huilen.
De mate van afgescheidenheid, die een persoon voelt, is afhankelijk van de omvang van zijn liefde.
De gopés zeggen tegen Kåñëa, “In de avond staan we gretig
op het pad te wachten en denken, ‘Wanneer komt Kåñëa?
Wanneer komt Kåñëa?’ Als Je dan terugkeert, beschouwen
we Brahmä, die onze oogleden heeft geschapen, als een dwaas
zonder wijsheid en intelligentie. Hij had alleen aan gewone
mensen oogleden moeten geven. Waarom heeft hij ze aan ons

3

Modana is het eerste stadium van adhirüòha-mahäbhäva, waarvan sommige symptomen het hart beroeren van degenen, die zich in aanwezigheid van een getroffene bevinden, en er ontstaat een aanname, dat Çré
Kåñëa ongemak ervaart, wanneer Hij in feite volmaakt tevreden is. Wanneer mahäbhäva nog verder toeneemt, krijgt het een uiterst vergevorderde conditie. De overspelige emotie, waarin mahäbhäva triomfeert
wegens de gelijktijdige manifestatie van alle typen transcendente emoties, wordt madana geoemd. Deze madana-bhäva is eeuwigdurend en
stralend manifest alleen in Çré Rädhä en doet zich alleen voor op het
moment van ontmoeting. Het wordt oof madanäkya-mahäbhäva genoemd.
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gopés gegeven? Om deze reden zeggen we, dat Je ons zoveel
lijden geeft, of het nu in afzondering is, of wanneer we Jou
ontmoeten.”
De uitleg van het woord pakñma-kåta van Çréla Jéva Gosvämé is overeenkomstig met die van Çréla Viçvanätha Cakravarté
Öhäkura, die zegt, dat kåt betekent ‘snijden’ of ‘onderbreken’.
De gopés zeggen, “Degenen, die deskundig genoeg zijn om
hun oogleden af te snijden, zijn in tegenstelling tot Brahmä
intelligent en heel rasika. Wij kunnen dit niet doen, dus wij
zijn ook niet intelligent. We willen Kåñëa zien, wanneer Hij ’s
avonds terugkeert, maar we kunnen het niet. We hebben geen
kans Hem lang genoeg te zien, hetzij in de ochtend, overdag,
of ’s nachts.”
De gopés zingen hun lied in de nacht, “Als Je ons wilt redden, moet Je meteen komen om ons te ontmoeten; anders
gaan we dood.”
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W

AAROM HEB JE ONS IN HET BEGIN GE-

roepen? Het sloeg eenvoudig nergens op.
We begrijpen, dat we door Jou zijn bedrogen, maar door ons te bedriegen ben Jij ook bedrogen
geworden.
PaiTaSauTaaNvYa>a]aTa*baNDavaNa(
AiTaivl/&gYa Tae_NTYaCYauTaaGaTaa"
GaiTaivdSTavaeÓqTaMaaeihTaa"
ik-Tav YaaeizTa" k-STYaJaeNa( iNaiXa

pati-sutänvaya-bhrätå-bändhavän
ativilaìghya te ’nty acyutägatäù
gati-vidas tavodgéta-mohitäù
kitava yoñitaù kas tyajen niçi
pati – echtgenoten; suta – kinderen; nvaya – lijn (familie van echtegenoot); bhrätå – broers; bandhavän – verwanten (van gopés); ativilaìghya – volkomen verwaarlozen; te – Jouw; anti – in de aanwezigheid; acyuta – O onoverwinnelijke; ägatäù – gekomen zijn; gati – van
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onze bewegingen; vidaù – die de bedoeling begrijpen; tava – Jouw;
udgéta – door het luide fluitspel; mohitäù – verbijsterd; kitava – O
bedrieger; yoñitaù – jongedames; kaù – die; tyajet – zou verlaten; niçi
– in de nacht.

Vertaling

O

Acyuta, Je weet heel goed, dat wij – behekst door
het luide lied van Jouw fluit – onze echtgenoot,
onze zonen, broers, vrienden en onze hele familie

hebben afgewezen. Doordat we hun wensen negeerden, hebben we geen orders gehoorzaamd en kwamen we naar Jou
toe. O bedrieger, wie anders dan Jij laat jongedames, zoals
ons, in de steek, die op deze manier midden in de nacht naar
Jou zijn toegekomen.
Bhäva-prakäçika Våtti
De algemene betekenis van de woorden in dit vers is alsvolgt.
Pati betekent ‘echtgenoot’, suta betekent ‘zoon’ en anvaya
verwijst naar de schoonfamilie van de gopés. De vader van de
echtgenoot wordt de schoonvader van de bruid, zijn moeder
wordt haar schoonmoeder, zijn zuster wordt zijn schoonzuster
enzovoort. Al deze relaties hebben betrekking op relaties van
de echtgenoot.
Bhrätå-bändhavan – Bhrätå betekent ‘broers’ en bandhavan
verwijst naar zijn eigen vader, moeder, broers, zusters en alle
andere verwanten. Zij zijn allemaal bandhu, terwijl de verwanten van de echtgenoot, met andere woorden, de schoon-
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familie van de gopés, in dit vers worden aangemerkt als anvaya.
De gopés, wier familieleden hen hadden voorkomen het
huis te verlaten, toen Kåñëa hen voor het eerst riep met Zijn
fluitmelodie, zingen dit vers ook. Sommigen bevonden zich in
het huis van hun echtgenoot en werden door hun echtgenoot
voorkomen hun man en zijn familie achter te laten. Anderen
waren in hun ouderlijk huis en zij werden door hun eigen familieleden tegengehouden. Die gopés hadden kamerarrest
gekregen, maar het vuur van afgescheidenheid in hun hart
verbrandde ieder achtergebleven obstakel voor hun ontmoeting met Kåñëa.1
1

“Srlla Çukadeva Gosvämé verbergt het confidentieel gewenste doel van
de gopés voor materialistische mensen. Met de woorden duùsaha enz.
drukt hij de externe reden uit, evenals de diepe innerlijke betekenis, die
dierbaar is aan toegewijden met kennis van confidentiële toegewijde
dienst.
“Eerst spreekt hij voor materialistische mensen – ‘Çré Kåñëa stond bevrijding toe aan de gopés.’ Dit betekent, dat het onheil (açubha) in hun
wezen verdween, toen de gopés de acute pijn van afgescheidenheid van
hun meest dierbare geliefde ervoeren. Het resultaat van hun gunstige activiteiten werd daarmee ook verbrand, omdat ze in hun meditatie de zegen van de omhelzing van Acyuta (Kåñëa) hadden ervaren. Daarom was
de gebondenheid aan activiteiten uit het verleden verbrand, ze bereikten
de Superziel door Hem te zien als hun buitenechtelijke minnaar (paramour) en ze gaven hun lichaam op gemaakt van drie geaardheden van de
natuur.
“Nu spreekt hij voor toegewijden – Op het moment van intense meditatie ervoeren de gopés extreem verdriet vanwege het vuur van afgescheidenheid van hun geliefde en ze kregen tevens het ongeëvenaarde
geluk van een ontmoeting met Hem. Op die manier werd hun verlangen
vervuld. Verder vernederde het immense lijden van de afzondering van
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Hij ging hun hart binnen, waar ze Hem stevig omhelsden,
en gingen toen met Hem naar rasa-lélä.
Ativilaìghya betekent ‘volkomen negeren’. De gopés zeggen tegen Kåñëa, “Hoewel het over het algemeen wordt beschouwd als zeer oneerbaar om zijn superieuren ongehoorzaam te zijn, hebben we de orders van onze superieuren veronachtzaamd en zijn hier naartoe gekomen om Jou te zien. Ze
wilden ons bij de polsen vastbinden, maar toch zijn we als
dove of gekke personen gekomen.”
Te ‘nty acyutägatäù – De gopés zeggen, “O Acyuta (onfeilbare), Je bent uit ons gezichtsveld verdwenen (cyut). Je hebt
gefaald (cyut) in het vertonen van Jezelf aan ons. Is daarom
de naam Acyuta niet tegengesteld aan Jouw daden?”
Kåñëa kan vragen, “Waarom zijn jullie dan naar Me toegekomen?”

hun meest dierbare geliefde alle onheil. Het ondraaglijke vuur van afgescheidenheid van een geliefde overschrijdt de kracht van alle dingen, die
de dood teweegbrengen, te beginnen met de bosbrand en om te eindigen
met het käla-küöa vergif (het zware, verse vergif van een slang). In dit
vuur zag alle onheil af van de trots op zijn ernst en begon te beven, toen
het zijn nederlaag toegaf.
“Zodra Çré Acyuta in de meditatie van de gopés kwam, manifesteerde
zich hun transcendente lichaam gemaakt van prema met de beschikking
over een juist begrip van zelf en Hij omhelsde hen. De opluchting, die de
gopés op dat moment kregen, versloeg alles, dat materieel en spiritueel
gunstig is. Dat wil zeggen, in vergelijking met de zegenrijke omhelzing
van hun geliefde, die in hun meditatie verscheen, bleken het materiële
geluk van miljoenen universa en de spirituele zegen van duizenden realisaties van Brahman zeer inferieur te zijn” (Bhävänuväda van Särärthadarçiné, Chapter 29, Verse 10).
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“Jij was degene, die ons heeft opgeroepen,” antwoorden de
gopés. “We zijn hier niet uit onszelf gekomen; we hadden geen
verlangen om te komen. Jij bent de oorzaak, dat we hier naartoe zijn gekomen.”
Çré Kåñëa zegt, “Nee, nee, Ik heb jullie niet geroepen.”
“Ja, Je riep ons wel. Ontken het niet. Gati-vidas tavodgétamohitäù – Je speelde niet op Jouw fluit omwille van de voorzienigheid. Je deed het bij vol bewustzijn in de wetenschap
van alle consequenties. Je wist, dat we door Jouw fluitmelodie
onweerstaanbaar zouden worden aangetokken en dat we zeker onmachtig waren onszelf in te houden om niet naar Jou
toe te rennen.”
Kåñëa vraagt, “Als jullie Mijn intenties en Mijn aard kennen, waarom zijn jullie dan gekomen?”
“Je hebt ons met Jouw fluitspel geroepen,” herhaalden de
gopés. “ ‘Kom! Kom! Kom!’ en we konden onszelf niet inhouden. We weten alles over Jouw aard, maar Jouw fluitspel lijkt
op een machtige betovering; het verbijsterde ons en we kwamen naar Jou toe.
“Kitava yoñitaù – Je bent een bedrieger. Nog erger, Jij bedriegt alleen omwille van het bedrog. Men bedriegt een ander
om er iets uit te halen, maar Jij haalt er niets uit. Dergelijk
gedrag is dwaas. Je had iets uit de ontmoeting met ons kunnen
halen, maar in plaats daarvan ben Je verdwenen zonder er iets
uit te halen. Je hebt ons met Jouw fluitmelodie bedrogen.
Waarom heb Je ons eigenlijk geroepen? Het sloeg kant noch
wal. We begrijpen nu, dat we door Jou zijn bedrogen, maar
door ons te bedriegen ben Jijzelf ook bedrogen.”
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Dit is een heel belangrijk vers. Er zijn hierin zoveel gevoelens verborgen, die niet openlijk kunnen worden besproken.
In Sarärtha-darçana legt Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura de woorden uit van de gopés, die probeerden uit huis weg
te gaan om Kåñëa te ontmoeten, maar die aanvankelijk door
hun verwanten werden voorkomen dat te doen. “We waren
heel blij om thuis te zijn met onze vader, moeder, echtgenoot
en andere verwanten. Waarom heb Je ons hier naartoe geroepen? Om hier te komen moesten we de orders van onze ouders en superieuren negeren en nu zijn we gereed voor onze
laatste ademtocht. We staan op het punt te sterven, dus wat
hebben we ermee gewonnen door hen te negeren?”
Acyuta betekent ‘onfeilbaar’ of ‘iemand die nooit faalt’.
Hier zeggen de gopés tegen Kåñëa, “Jij bent zeker onfeilbaar
in Jouw grote eigengerechtigheid.” Stel voor een jongen, die
bitter huilt om een bepaald speeltje, maar om een of andere
reden geven zijn vader en moeder het hem niet. Ze geven
hem een verscheidenheid aan snoepjes en allerlei ander
speelgoed, maar hij accepteert hetgeen ze hem aanbieden niet
en houdt dezelfde koppige houding dagenlang vol.
De gopés zeggen tegen Kåñëa, dat Hij ook zo is. “O Kåñëa,”
zeggen ze, “Jouw verstand is eenpuntig gericht op eigenzinnigheid. We hebben constant liggen huilen, omdat we Jou
wilden zien en riepen Jou vanwege onze onpeilbare smart.
Toch ben Je vastbesloten ons niet te ontmoeten. Jouw vastbeslotenheid om ons te laten lijden is medogenloos en daarom
ben Je Acyuta; Je faalt ons nimmer in het geven van pijn.
“Voorheen hadden we de indruk, dat Je Acyuta werd genoemd, omdat Je nimmer faalt Jouw vele verfijnde kwalitei238
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ten uit te stallen. Maar nu begrijpen we, dat Je Acyuta bent,
omdat Je nimmer faalt Jouw bedrog te etaleren.”
Kåñëa kan zeggen, “O gopés, jullie zeggen te weten, dat Ik
deze gewoonte van Me niet kan opgeven. Waarom zijn jullie
dan op deze manier in de nacht gekomen?”
Getergd antwoorden de gopés, “We zijn hier niet uit onszelf
gekomen; Jij hebt ons hier naartoe gehaald.”
“Hoe heb Ik jullie gehaald?”
“We werden beheerst door het geluid van Jouw fluit. De
melodie van Jouw fluit riep gretig onze naam. Hij vertelde
ons, dat Jij bitter zat te huilen en op het punt stond te bezwijken. Hij vertelde ons ook, dat Je zonder ons niet kunt leven.
Toen we dit begrepen, werden we een stel gekke vrouwen en
kwamen hier naartoe rennen. We gehoorzaamden onze superieuren niet en maakten ons niet druk om toekomstige consequenties van onze acties. We konden ons op dat moment totaal niet met deze zaken bezighouden.”
Çré Kåñëa zegt, “Als jullie woorden waar zijn, als dit echt de
manier was, waarop jullie hier kwamen, zijn jullie niet wijs. O
onwetende koeherdersmeisjes, jullie zullen ervoor moeten
lijden.”
De gopés antwoorden, “O bedrieger, we zijn op eigen gelegenheid naar Jou toegekomen. Toch waardeer Je ons niet.
Iemand moet een aanzienlijke poging doen om aan goud te
komen, dus hoeveel meer moeite is vereist om cintämaëi (een
wensvervullende edelsteen) te verkrijgen, die zo zeldzaam is?
Jij bent iemand, die zich met buitengewoon geluk van een
cintämaëi voorziet en hem vervolgens weggooit. Zo iemand is
compleet gestoord.
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“Wij zijn als die cintämaëi. Geen man krijgt het voor elkaar
om onze associatie te krijgen. Het is zelfs niet mogelijk voor
Näräyaëa, laat staan voor anderen. Maar toch zijn we hier
naartoe gekomen vanwege Jouw goede fortuin. Jij verkreeg
cintämaëi automatisch zonder er afzonderlijk moeite voor te
doen. Verder heb Je niet slechts één cintämaëi verkregen; er
zijn miljoenen cintämaëi-stenen naar Jou toegekomen. Je zou
Jouw goede fortuin eens moeten begrijpen, maar Je bent
Acyuta. Jij houdt koppig vast aan Jouw gewoonte om te bedriegen.
“Verder ben Je een lafaard. Je bent bang voor de gemeenschap; Je bent bang voor onze echtgenoot en verwanten. En
verder ben Je wreed en hardvochtig, want nu heb Je ons verlaten. Jij kent totaal geen genade. Je bent als een jager, die
veel mooie, lieve herten bejaagt. Je hebt geen idee, hoe kostbaar we zijn en daarin kom Je bedrogen uit. Jij hebt ons bedrogen, maar Jij hebt ook Jezelf bedrogen.”
Kämadeva (Cupido) spreekt over grote heilige verzakers,
zoals Çréla Çukadeva Gosvämé, die hun haar niet knippen,
geen kleding dragen, niet voor zichzelf koken, geen rijk voedsel aanvaarden of er bezittingen op na houden. Kämadeva
zegt, “Kijk eens naar al deze bedelaars! Ze haten me en daarom heb ik hen zo gemaakt. Ze lopen zonder kleren of bezittingen hier en daar te bedelen. Ik heb er gevangenen van gemaakt en ik laat hen lijden.”
Kämadeva denkt, dat dergelijke personen door zijn regelingen worden gedwongen om zonder bezittingen te leven. In
werkelijkheid echter is het de genade van Çré Kåñëa, die het
mogelijk maakt, dat heilige personen geen belangstelling heb240
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ben in wereldse aantrekkelijkheden. Kämadeva denkt, dat hij
de heiligen in het ootje heeft genomen, maar hij wordt in
werkelijkheid door hen in het ootje genomen. Op dezelfde
manier zeggen de gopés tegen Kåñëa, dat Hij in het proces van
Zijn bedrog in werkelijkheid Zichzelf had bedrogen.
In Vaiñëava-toñani legt Çréla Jéva Gosvämé de woorden gatividaù op een speciale manier uit. Gati-vidaù betekent ‘iemand
die de bewegingen en stemmingen van een ander begrijpt’ en
het geldt voor zowel Kåñëa als de gopés. De gopés zeggen tegen Kåñëa, “We begrijpen Jouw motivaties. Als we de melodie van Jouw fluitspel horen, begrijpen we onmiddellijk, dat
Je ons roept en dat Je zonder ons niet kunt leven. We weten,
dat Je erg wellustig bent.”
Het woord gat-vidaù heeft een andere betekenis, wanneer
het op Kåñëa wordt toegepast. De gopés vervolgen, “Jij bent
ook gati-vidaù, want Je weet, dat we niet langer in ons huis
kunnen blijven, als de klanken van Jouw fluit onze oren binnendringen. Je weet, zoals herten naar de jager komen, wanneer ze de fluit van de jager horen, zo komen wij naar Jou toe.
Jij bent zo bedreven in het bespelen van Jouw fluit, dat alle
soorten klanken en melodieën zich in zijn lied mengen. Zijn
melodie trilt en vibreert, wanneer het oprijst van de lagere
tonen naar de hogere tonen en dan weer naar beneden valt.
Jij kent zoveel rägas en rägiëés, die zo mooi zijn, dat iedereen
ertoe wordt aangetrokken. En Je weet ook, welke klank en
melodie geschikt zijn om verschillende mensen en schepselen
aan te trekken. Daarom zijn we naar Jou toe gekomen, als
herten.”
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Kåñëa vraagt, “Ik weet, dat jullie erg stevig in jullie kuisheid
staan en dat jullie niet tegen jullie eigen strikte aard in handelen. Dus waarom zijn jullie gekomen?”
“Jij bent Je volkomen bewust van de invloed van de muzikale arrangementen in de liederen, die Je fluit,” zeggen de
gopés. “Zelfs Indra, Çaìkara en Brahmä worden aangetrokken, wanneer ze die liederen horen. Waarom zouden wij dan
niet reageren? En trouwens, Jij bent ontzettend knap en wij
zijn jongedames, die tot Jou worden aangetrokken, dus waarom zouden we niet worden aangetrokken? We werden gek
gemaakt en we kwamen.”
Kitava yoñitaù kas tyajen niçi – Kitava betekent ‘bedrieger’.
De gopés zeggen, “Niemand behalve Jij kon zulke prachtige,
lieve jongedames op de oever van de Yamunä op een dergelijke, koele, betoverende nacht achterlaten. O fraudeur, geen
bedrieger in de wereld bedriegt zoals Jij – datgene achterlaten, dat Je met bedrog verwerft en zo Jezelf bedriegt. Jouw
bedrog is weerzinwekkend zelfs in de gemeenschap van bedriegers. Je bent waarlijk Acyuta, want Je kunt niet leven
zonder bedrog. Bedriegen is Jouw favoriete eigenschap en
daarmee is Jouw naam gerechtvaardigd.”
Dit vers houdt nog veel meer betekenissen verborgen, maar
ik heb ze met rust gelaten. Jullie zullen in staat zijn ze te begrijpen door bhajana uit te voeren.
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Er zijn vier soorten gopés: svapakña – Çré Rädhä’s persoonlijke
groep; vipakña – Haar rivalen; taöastha – degenen die jegens
Haar neutraal zijn; en suhåd – degenen die vriendelijk tegen
Haar zijn. Ieder vers kan door een van deze vier groepen
worden gesproken en ieder vers heeft vier verschillende betekenissen, die overeenkomen met de respectievelijke stemmingen van de verschillende groepen. Onze äcäryas hebben geen
vier verschillende explicaties voor ieder vers gegeven. De uitleg, die ze niet hebben gegeven en de uitleg, die ze wel hebben gegeven, moeten door de lezers zelf worden gerealiseerd.
De svapakña gopés zijn linker vleugel en behoren tot de
groep van Çrématé Rädhikä. Ze hebben een averechtse houding en drukken dat uit in de manier, waarop ze spreken. De
gopés in de vipakña groep zijn rechter vleugel en behoren tot
de groep van Candrävalé. Ze hebben een meegaande houding
en drukken zich uit in gebeden aan Kåñëa. De suhåd en taöastha gopés zitten tussen de svapakña en de vipakña groepen in,
waarbij de suhåd gopés, zoals Çyämalä, dichter bij de svapakña
gevoelstemming zitten en de taöastha gopés, zoals Bhadrä,
dichter bij de vipakña gevoelstemming.
We moeten begrijpen, dat een gopé, die met een tegendraadse houding in mäna spreekt, zoals Rädhikä, Lalitä, Viçäkhä, of een andere sakhé, zich in de groep van Rädhikä bevindt. Andere keren spreekt Candrävalé, soms Çyämalä en
soms Bhadrä. Soms kan de stemming van een gopé ook veranderen, omdat ze bij het zingen van het ene vers na het andere
veel conflicterende gedachten en gevoelens ervaart. Soms
voelen de gopés extreem geluk en soms intens verdriet. Hun
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buien veranderen als golven in de zee; soms zijn die golven
erg hoog en soms rollen ze in een of andere richting.
Ik hoop, dat jullie enige smaak voor deze onderwerpen
ontwikkelen, die zeer diepgaand zijn en moeilijk zijn binnen
te dringen. Wees altijd voorzichtig, vermijd wellustige gedachten en beschouw de bovenzinnelijke sentimenten van de gopés
niet als aardse lust.
Bid tot dit boek en bid aan deze verzen. Deze verzen zijn
mantras, die de woorden bevatten, die werden uitgesproken
door Çré Kåñëa en de gopés en die ons worden gegeven, opdat
we ze kunnen begrijpen en kunnen volgen. In hun commentaren hebben Çréla Jéva Gosvämé en Çréla Viçvanätha Cakravarté
Öhäkura aan de gopés om hun genade gebeden. Zelfs Çréla
Çukadeva Gosvämé kan al deze onderwerpen niet helemaal
begrijpen, maar door hun gratie en genade heeft hij er iets van
geproefd. En wij bidden ook aan hun lotusvoeten, dat we iets
kunnen begrijpen. Wat we ook spreken, wat we ook denken
en wat we ook proeven, is alleen te danken aan hun goedheid.
Zonder hun liefdadige mededogen kan niemand deze onderwerpen realiseren.
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I

N DIE CONVERSATIES HEB JE ONS IETS

afgesmeekt, dat we onwillig zijn openlijk uit te
drukken.
rhiSa Sa&ivd& ôC^YaaedYa&
Pa[hiSaTaaNaNa& Pa[eMavq+a<aMa(
b*hdur"ié[ Yaae vq+Ya DaaMa Tae
MauhuriTaSPa*ha MauùTae MaNa"

rahasi saàvidaà håc-chayodayaà
prahasitänanaà prema-vékñaëam
båhad-uraù-çriyo vékñya dhäma te
muhur ati-spåhä muhyate manaù
rahasi – privé; saàvidam – vertrouwelijke gesprekken; håt-çaya –
van amoureuze verlangens in het hart; udayam – de opkomst; prahasita – glimlachen en lachen; ananam – gezicht; prema – liefhebben;
vikñaëam – vluchtige blikken; båhat – breed; uraù – borstkas; çriyaù
– van de geluksgodin; vikñya – zien; dhäma – de woonplaats; te –
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Jouw; muhuù – herhaaldelijk; ati – buitensporig; spåha - hunkeringen; muhyate – verbijstert; manaù – het verstand.

Vertaling

O

geliefde meester, doordat we Jou op intieme wijze
met ons op geheime plekken hebben zien converseren – Jouw glimlachende gezicht, dat optreedt als

een impuls voor onze amoureuze verlangens, Jouw vluchtige,
liefdevolle blikken naar ons en Jouw brede borstkas, de eeuwige rustplaats van de geluksgodin – is onze hunkering om
Jou te ontmoeten meervoudig toegenomen en gaat ons verstand herhaaldelijk op de loop.
Bhäva-prakäçika Våtti
De meest voor de hand liggende en algemeen gebruikte betekenis van dit vers wordt in zijn vertaling gegeven, maar de
diepere betekenis wordt in de commentaren van de äcäryas
gegeven. In zijn commentaar op het voorgaande vers citeert
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura de gopés, die tegen Çré
Kåñëa zeggen, “Je bent een oplichter en Je bent ook Zelf opgelicht. Waar in de wereld is een jongen te vinden, die zo
wreed en genadeloos is als Jij?
“Wij, tiener gopés, zijn gekwalificeerd, mooi en lief. We zijn
op onze eigen gelegenheid naar Jou gekomen en toch heb Je
ons genegeerd. Voorheen dachten we, dat Je zachtmoedig en
vrijgevig was, maar nu zien we, dat Je geen van deze goede
kwaliteiten hebt. Je bent gewoon een oplichter.
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“We raakten betoverd door het lied van Jouw fluit en toen
zijn we hier naartoe gekomen. Je moet al Jouw slechte kwaliteiten op ons hebben overgebracht en daarom hebben we nu
geen onderscheidingsvermogen en intelligentie meer. Je beschikt in het bijzonder over vijf trekken, de vijf pijlen van
Kämadeva, en deze pijlen heb Je gebruikt om ons hart te
doorboren. Als gevolg zijn we ons verstand kwijt, onze herinneringen en onze intelligentie en nu bevinden we ons hier.
Die vijf pijlen kwamen door onze ogen ons hart binnen en
hebben ons verwond. Nu staat ons hart in brand en dat is de
reden, waarom we hier naartoe zijn komen hollen. Je moet
ons van deze pijn afhelpen.
“Jouw eerste pijl,” leggen de gopés uit, “betreft de conversaties, die we voorheen met Jou op eenzame plekken (rahasi
saàvidam) hadden. In die conversaties heb Je ons iets afgesmeekt, dat we onwillig zijn om openlijk te zeggen. Eigenlijk
heb Je ons om prema gebedeld. Soms smeekte Je met het lied
van Jouw fluit en soms drukte Jij Jouw gebed rechtstreeks in
woorden uit.
“Jouw tweede pijl is de käma in Jouw hart (håcchayodayaà). Bij het zien van ons raakte Je vol käma en gaf
ons aanwijzingen om Jou te ontmoeten, waarbij Je ons met
Jouw verlokkingen hebt overgehaald. Je hebt ons Jouw hart
getoond en we zagen, dat het vol van verlangen was om ons te
ontmoeten.
“Toen we Jouw hart op deze manier zagen branden, kregen
we groot medelijden met Jou en kwamen we hier naartoe
rennen om Jou te redden; en door het zien van het verlangen
in Jouw hart raakte ons hart vol met dergelijke verlangens.
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We bevinden ons nu in dezelfde conditie als Jij. Je moet echter wel begrijpen, dat we hier niet zijn gekomen vanwege onze
eigen conditie, maar vanwege die van Jou.”
Met het woord prahasitänanam verwijzen de gopés naar het
lachen en glimlachen van Çré Kåñëa. Hij wilde, dat de gopés
Hem zouden ontmoeten en met Zijn lachen en glimlachen
heeft Hij hen de inspiratie voor Zijn verlangen naar käma
gegeven. De gopés zeggen, “Jouw derde pijl is Jouw glimlachende gezicht. Een bloem kan glimlachen, maar kan niet
spreken. Jouw gezicht daarentegen glimlacht niet alleen, maar
het vertelt ons iets. Met zijdelingse blikken en gelach smeekt
het ergens om en dat is Jouw vierde pijl.” Vikñaëam betekent
‘zijdelingse blikken’ en prema-vikñaëam verwijst naar vol
hunkering blikken naar de gopés vanuit de hoeken van Zijn
ogen. Hij wil iets van hen hebben en smeekt erom met Zijn
blik.
De gopés vervolgen, “En de vijfde pijl is Jouw brede borstkas.” Wanneer ze over Kåñëa’s borstkas spreken, bedoelen ze
hier werkelijk te zeggen, “We realiseren ons, dat Jouw borst
brandde van verlangen om ons te zien. Jouw hart bonsde en
Je overwoog, hoe Je ons zou ontmoeten. We weten dit van
Lakñmé, die op Jouw borst zit in de vorm van een pluk gouden
haar. Door dit allemaal te zien en te realiseren, dat ieder deel
van Jouw hart vol zit met verlangen om met ons te associëren,
werden we betoverd en werden we gek van verlangen om Jou
te beschermen en Jou te geven, wat Je wilde hebben.”
Deze houding wordt susakhya-praëaya-bhäva genoemd en
is alleen in Çrématé Rädhikä aanwezig, die niet kan bidden op
de manier, waarop dit vers doorgaans wordt vertaald. Can248
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drävalé deelt het gevoel van Rädhikä totaal niet; integendeel,
haar woorden en gevoelens worden in de algemene betekenis
in de vertaling aangetroffen. Terwijl de algemene betekenis
van het vers ook juist is, heeft Çréla Viçvanätha Cakravarté
Öhäkura het vers op deze bijzondere manier uitgelegd. Dit
komt, omdat hij in zijn siddha gedaante als gopé een metgezel
is van Çré Rüpa Maïjaré, de leidster van de intieme dienaressen van Çrématé Rädhikä, die Haar altijd dient en Haar gemoedsgesteldheden verheerlijkt. Çréla Viçvanätha Cakravarté
Öhäkura is niet alleen zeer dierbaar aan Rüpa Maïjaré, maar
men zegt, dat hij een incarnatie van Çréla Rüpa Gosvami is,
wiens gopé gedaante Çré Rüpa Maïjaré is. Dus in zijn commentaar geeft hij uitdrukking aan de stemming van Rädhikä.
Çréla Jéva Gosvämé, die in zijn siddha gedaante als gopé Çré
Viläsa Maïjaré is, een andere assistente van Çré Rüpa Maïjaré, openbaart dezelfde sentimenten als Çréla Viçvanätha
Cakravarté Öhäkura maar met een specialiteit. Hij zegt, dat de
gopés met de woorden håc-chayodayaà en muhyate manaù
tegen Çré Kåñëa zeggen, “Jouw blikken (vikñaëam) vertellen
ons, dat de aandoening van käma in Jouw hart is uitgebroken
en dat Je daarom niet rustig kan blijven zitten. Daarom heb Je
ons geroepen. We hebben ons dit gerealiseerd en omdat we in
de war zijn, kwamen we hier naartoe om Jou verlichting van
Jouw ziekte te geven.” Håt betekent ‘hart’, saya betekent
‘ziekte van de liefde’ en udayam betekent ‘oprijzen’.
Kåñëa vraagt, “Hoe weten jullie, dat Mijn hart vol käma
is?”
De gopés antwoorden met de woorden, ‘rahasi saàvidaà –
solitaire conversaties’, waarbij ze verwijzen naar hun ontmoe249
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ting met Hem, voordat Hij verdween, toen Hij hen op een
eenzame plek iets vertrouwelijks had medegedeeld. Er zijn
zoveel manieren om ideeën uit te drukken: met aanwijzingen
en suggesties (vyaïjana), met tekenen en symptomen (lakñaea) en door rechtstreekse uitspraken (abhidhä). Degenen, die
deskundig zijn in prema drukken hun intenties niet rechtstreeks uit, maar met hinten en suggesties. Bijvoorbeeld, wanneer Vånda-devé ziet, dat Kåñëa een bloemenslinger gemaakt
van gele campaka-bloemen om Zijn hals legt, vertelt ze tegen
Çrématé Rädhikä, “Kåñëa zei tegen me, dat ik Jou naar Hem
moest brengen. Hij wil de bloemenslinger om Jouw hals zijn,
dus ga alsjeblieft meteen naar Hem toe.” Een ander voorbeeld is van Kåñëa, die een koe omarmt, waarvan iedereen
begrijpt, dat Hij een andere intentie heeft.
De gopés hadden de met liefde geladen blikken van Kåñëa
gezien. Ze hadden Hem met dorstige ogen naar hen zien kijken en nu zeggen ze tegen Hem, “Je bent dorstig. Je wilde
nectar drinken en Je keek naar ons om dat verlangen te vervullen, hoewel we er geen behoefte aan hadden. Je hebt ons
ook Jouw borstkas getoond, de woonplaats van alle vormen
van schoonheid, omdat Çré Lakñmé-devé daar woont. Het zien
van Jouw borstkas heeft ons veroorzaakt ook vol verlangen te
raken.”
Er hebben in dit vers twee acties plaats: nadat ze Kåñëa
hebben gezien (vikñya) ervaren de gopés een verlangen (sphrha). De woorden båhad uraù çriyo vékñya en ati-spåhä wijzen
op iets, dat zeer diep gaat. Båhad wijst erop, dat Kåñëa’s gevoel uiterst diep is, en met de woorden uraù çréyo impliceren
de gopés, “We kunnen zien wat in Jouw hart speelt; we voelen
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het en Jouw gezicht bevestigt het. Als Jouw hart vol verdriet
is, drukt Jouw gezicht het uit; als Je grote prema in Jouw hart
hebt, openbaart Jouw gezicht het; en als Je boos bent, toont
Jouw gezicht het ook. Het zegt alles. We keken naar Jouw
gezicht en zagen, dat Je een intens verlangen (ati-spåhä) had
naar onze associatie. Door diep in Jouw hart dit verlangen te
zien, hunkeren (ati-spåhä) we ernaar het te vervullen.”
Het schijnt, dat de gopés hun eigen verlangen tot uitdrukking brengen en smeken om het vervuld te krijgen, maar dit is
de externe betekenis. Volgens de algemene betekenis geven
de gopés uitdrukking aan hun intense verlangen, “We willen
tegen Jouw borst worden aangedrukt.” Maar eigenlijk zien ze
Kåñëa’s ati-spåha, Zijn hunkering naar hen, en zij denken,
“Hoe komt het, dat Kåñëa zo gefascineerd is, hoewel Hij een
man is? Hij kan Zijn gevoelens niet beheersen. Hij probeert
ons met Zijn vijf pijlen van Cupido aan te trekken, maar Hij
faalt. We willen Hem een remedie geven voor het vuur van
Zijn verlangen, maar we raken totaal overstuur, als we proberen uit te denken, wat we moeten doen.”
De algemene betekenis van dit vers is, dat Kåñëa’s brede
borst zeer betoverend is en een van Zijn pijlen van Cupido is.
Volgens deze betekenis wijst het woord çréyo erop, dat Zijn
borst het centrum is van allerlei soorten beminnelijkheid en
schoonheid, en in dit geval zeggen de gopés tegen Hem, “We
zagen Jouw borst en het gevolg was, dat we in de war raakten.” Ik heb ook de innerlijke betekenis van de woorden van
de gopés uitgelegd, “Kåñëa heeft een diep verlangen (atispåha). Nu we dit hebben gezien, hebben we een grote gretig-
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heid (ati-spåha) om Hem te beschermen en om dat verlangen
te vervullen.”
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura en Çréla Jéva Gosvämé
leggen beiden uit, dat muhyate manaù nog een andere betekenis heeft. In het voorgaande vers hebben de gopés tegen
Kåñëa gezegd, “Eerst riep Je ons en toen kwamen we naar Jou
toe, waarvoor we de orders van onze ouders, echtgenoot en
andere verwanten (pati-sutänvaya-bhrätå-bandhavan) moesten negeren. Op dat moment zagen we de vijf pijlen van Kämadeva in Jouw bezit en we zagen, hoe die vijf pijlen eigenlijk
Jouzelf zijn.
“Maar nu zien we, dat die vijf pijlen Jou praktisch op het
punt van de dood hebben gebracht. Vanwege Jouw käma ben
Je in het tiende en laatste stadium aangekomen – de dood.
Daarom zijn we hier naartoe komen hollen en zijn we gek van
bezorgdheid over de vraag, hoe we Jou moeten beschermen.”
De gopés willen Kåñëa op alle manieren ten dienste zijn.
Al dit spel heeft verscheidene betekenissen en diepe gevoelens. Er zijn veel betekenissen van dit vers, die in de commentaren niet zijn besproken, maar die kunnen niet worden onthuld. Het ontsluiten van vertrouwelijke onderwerpen in aanwezigheid van vele personen wordt toepasselijk omschreven
als, het “breken van aarden potten midden op een marktplein,
waar honderdenduizenden mensen aanwezig zijn.” Als vertrouwelijke onderwerpen in een ongekwalificeerd gehoor
worden besproken, wordt de kiem van bhakti in het hart van
het publiek beschadigd en het gevolg is chaos.
Na verloop van tijd, nadat jullie sädhana en bhajana rijp
zijn geworden, manifesteren zich alle details automatisch in
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jullie hart. Ik heb jullie ogen gegeven om het pad te zien, dat
nodig is om dit spel te realiseren. Gebruik ze en denk erover
na en wees gezegend door het chanten van “Hare Kåñëa Hare
Kåñëa Krsna Kåñëa Hare Hare / Hare Räma Hare Räma Räma Räma Hare Hare.
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E LIJDEN AAN EEN HARTKWAAL. JIJ
bent een zeer deskundig geneesheer, dus

geef ons alsjeblieft een remedie om de kwaal
te bestrijden en te verdrijven.
v]JavNaaEk-Saa& VYai¢-r® Tae
v*iJaNahN}Yal&/ ivìMa®l/Ma(
TYaJa MaNaak( c NaSTvTSPa*haTMaNaa&
SvJaNaôd]uJaa& YaNa( iNazUdNaMa(

vraja-vanaukasäà vyaktir aìga te
våjina-hantry alaà viçva-maìgalam
tyaja manäk ca nas tvat-spåhätmanäà
sva-jana-håd-rujäà yan niñüdanam
vraja-vana – in de bossen van Vraja; okasäm – voor degenen die
verblijven; vyaktiù – de verschijning; aìga – O liefste; te – Jouw;
våjina – van verdriet; hantri – de moordenaar; alam – genoeg; viçva-
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maìgalam – voor iedereen gunstig; tyaja – laat alsjeblieft gaan; manäk – een beetje; ca – en; naù – naar ons; tvat – voor Jou; spåhä –
met hunkering; ätmanäm – wier hoofd vol is; sva – Jouw eigen; jana
– toegewijden; håt-rujäm – van de hartkwaal; yat – hetgeen; niñüdanam – vernietigt.

Vertaling

O

Kåñëa, Jouw verschijning verdrijft de zorgen van de
inwoners van Vraja en biedt in ieder opzicht voorspoed aan de wereld. Ons hart, dat alleen naar Jou

verlangt, wordt gekweld door onze hartkwaal. Wil Je door
alle gierigheid op te geven zo goed zijn om ons een beetje
liefdadigheid te geven in de vorm van dat medicijn, dat Jouw
dierbaren kan genezen?
Bhäva-prakäçika Våtti
In het voorgaande vers heeft Çréla Viçvanätha Cakravarté
Öhäkura uitgelegd, dat de vijf pijlen van Kämadeva de vertrouwelijke gesprekken van de gopés met Kåñëa op eenzame
plekken (rahasi saàvidaà) zijn en het aanzwellen van transcendent verlangen in het hart van Kåñëa (håc-chayodayaà),
Zijn lotusgezicht, wanneer Hij op een hele bijzondere manier
glimlacht (prahasitänanaà), Zijn liefdevolle blikken (premavikñaëam) en Zijn brede borstkas, de woonplaats van de geluksgodin (båhad-uraù çriyo vikñya).
In dat vers zeiden de gopés tegen Kåñëa, “We hebben die
vijf symptomen in Jou gezien, dus we weten, dat er een verlangen in Jouw hart woedt.”
Çré Kåñëa vroeg, “Hoe weten jullie dat?”
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De gopés antwoordden, “We weten dit uit onze confidentiële gesprekken met Jou op afgelegen plekken (rahasi saàvidam); van Jouw gezicht, dat een bepaalde glimlach vertoont
(prahasitänanaà); en door Jouw liefdevolle blikken (premavikñaëam) naar ons. Daarom zijn we hier naartoe gekomen –
om Jou verlichting van Jouw käma te geven. We zijn in de war
van onze bezorgdheid en wensen Jou te kalmeren en verlichting te geven.”
De gopés blijven deze stemming houden in het huidige vers,
waarvan de algemene betekenis in de Vertaling staat. Om de
diepere betekenis te onderzoeken, zal ik de punten uit Çré
Vaiñëava-toñaëi bespreken.
Vraja-vanaukasäà vyaktir aìga te – Een van de vele betekenissen van het woord vyakti is alsvolgt, “Jouw innerlijke
conditie is door deze vijf symptomen manifest (vyakta), dus
we weten, dat Je overloopt van käma om ons te ontmoeten.
Wanneer we Jouw verlangen zien, geeft dit tevens inspiratie
voor käma in ons hart. Bijvoorbeeld, als er in de hoofdrivier
een overstroming is, stromen alle zijarmen ook over; de vloed
verspreidt zich overal. Op dezelfde manier is deze bosbrand
van käma Jouw hart binnengekomen en heeft het in brand
gezet en toen we dit herkenden door de vele symptomen ervan te zien, kwam deze bosbrand ook ons hart binnen. Nu
hebben we altijd een brandend gevoel in ons hart en denken
we, ‘Alas, hoe kunnen we een manier vinden om Jouw constant ontstekende käma tot bedaren te brengen?’ Onze onafgebroken gedachten hierover dompelen ons in Jouw gevoel
onder.”
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De gopés leggen verder uit, “Men wordt beïnvloed door de
deugden van de mensen met wie men leeft en men wordt ook
geïnfecteerd met hun slechte kwaliteiten. Op dezelfde manier
heeft de käma in Jouw hart ons hart geïnfecteerd, dat nu constand in brand staat, zoals het Jouwe. Jouw hart brandt met
verlangen, ‘Hoe krijg Ik de associatie van de gopés?’ en nu
brandt ons hart met verlangen naar Jou. Ieder van ons brandt
voor de ander en nu Je niet hier bent, lopen we Jou te zoeken
om Jou onze associatie te geven. Onze liefde en genegenheid
stroomt automatisch naar Jou toe.
“Het is onze natuur om van Jou te houden en daarom hebben we geen rust, totdat we een manier hebben gevonden om
ieder lijden, dat Jou treft, te verdrijven. Als we naar Jou lopen
te zoeken, denken we, ‘Hoe kunnen we het branden van Jouw
käma reduceren?’ We zijn in deze gedachte excessief verzonken geraakt en daardoor is onze genegenheid tot zulke hoogten toegenomen, dat ons hart in stukken is gebroken.”
Dit vers en het volgende leggen uit, waarom het hart van de
gopés breekt van verdriet en tegelijkertijd breekt uit liefde. De
gopés zeggen tegen Kåñëa, “We kunnen niets doen om Jou te
helpen, want Je bent niet hier om ons te ontmoeten,” en ze
smeken Hem aan hen te verschijnen.
“O aìga! O liefste!” Deze aanspreekvorm is vol liefde en
genegenheid. De gopés ervaren een intens gevoel van afgescheidenheid en tegelijkertijd een diepe nederigheid en om
deze redenen spreken ze Kåñëa niet aan met Zijn eigennaam.
Andere keren en op andere plaatsen noemen ze Hem Mukunda en Kåñëa, of ze geven Hem namen, zoals Devaké-suta,
Yaçodä-suta, Vrajendra-nandana en Vrajendra-suta. En soms
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noemen ze Hem Kaàsäri of Aghäri. Maar hier richten ze zich
tot Hem als hun geliefde aìga. Het woord aìga verwijst eigenlijk naar de eigen hand of eigen ander lichaamsdeel, dus ze
zeggen, “Jij bent een onderdeel van ons lichaam.” Als een
lichaamsdeel pijn doet, houden we het dicht bij ons lichaam.
Met dit gevoel zeggen de gopés, “Jij bent onze aìga, dus we
willen Jou dicht bij ons houden.”
Ze vervolgen, “Jouw verschijning in deze wereld is alleen
voor de Vrajaväsé’s, de koeherdersgemeenschap; en voor de
vanaväsés, degenen die in het bos leven.” De woorden vrajavanaukasäà wijzen niet alleen op mannen en vrouwen, maar
ook op koeien, buffels, pauwen, apen; alle schepselen immers
ingesloten. Kåñëa’s verschijning is er niet alleen om het verdriet van de Vrajaväsé’s en de bosbewoners te verdrijven. Hij
is de gedaante van alle voorspoed, want Hij is verschenen met
het doel Zich bezig te houden met sportief tijdverdrijf onder
de Vrajaväsé’s en de bosbewoners van Vraja door met hen te
lachen en hen in ieder opzicht een plezier te doen. Op die
manier heeft Zijn verschijning twee doelstellingen: om verdriet te verlichten en om de gopés en alle anderen gelukkig te
maken.
De gopés zeggen, “Jouw verschijning is gunstig voor het hele universum (viçva-maìgalam). Het is waar, dat Je bent verschenen om ieders angst weg te nemen en iedereen geluk te
brengen. Maar dit is speciaal voor degenen, die in het bos
leven, meer speciaal voor de Vrajaväsé’s en meest speciaal
voor ons, die hier naar Jou zitten te hunkeren. We verlangen
ernaar om Jou van de aandoening van käma in Jouw hart verlichting te geven. We willen Jou een plezier doen met zingen
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en dansen, door Jou bloemen en slingers te geven en door
alles te doen om Jou gelukkig te maken. Als we Jou deze
diensten verlenen, zijn wij ook gelukkig.”
Våjina-hantry alaà viçva-maìgalam – Het woord alam, dat
‘genoeg’ betekent, wordt als een bijwoord gebruikt om zowel
våjina-hantri als viçva-maìgalam te kwalificeren. Dus Kåñëa’s
verschijning is voldoende om verdriet te verdrijven (våjinahantri) en om de hele wereld voorspoed te brengen (viçvamaìgalam). In dat geval is de betekenis, “Van de hele wereld
zijn de Vrajaväsé’s bijzonder en van de Vrajaväsé’s zijn wij,
gopés, bijzonder. Nu zijn we hier naartoe gekomen, dus wees
zo goed om ons hartzeer, onze zielsangst te verdrijven en het
brullende vuur van onze käma te blussen.”
Tyaja-manäk ca nas tvat-spåhätmanäà – De gopés zeggen,
“Geef ons alsjeblieft iets, dat ons verdriet en de brand in ons
hart kan verlichten.” Ze verwijzen naar ‘iets’, maar ze specificeren niet, wat dat ‘iets’ is.
Çré Kåñëa kan zeggen, “Jullie wonen in Våndävana, in Vraja, en wanneer de demonen calamiteiten creëren, vermoord Ik
ze en geef alle Vrajaväsé’s rust en vrede. Dat sluit jullie van
nature in, dus waarom richten jullie een aparte zaak voor julliezelf op? Er wordt reeds voor jullie gezorgd, dus waarom
spreken jullie op deze manier?” Kåñëa drukt Zijn verlangen
uit: “Jullie moeten duidelijk en openlijk zeggen, wat jullie
willen.” De woorden ‘duidelijk en openlijk’ staan niet ge-
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schreven in de commentaren van de äcäryas, maar ik leg hun
woorden uit. Ik haal heel goed water uit de bron.1
Nas tvat-spåhatmanäm – Naù betekent ‘wij allemaal, gopés’
en spåhä betekent ‘hunkeren’.
Kåñëa vraagt aan de gopés, “Waar hunkeren jullie naar?”
De gopés antwoorden, “Jij bent ons zo dierbaar – tot in de
hoogste mate en daarom denken we altijd aan Jou en hoe we
Jou gelukkig kunnen maken. Dit is ons zielsverlangen. We
kunnen niet rustig zijn, tenzij we Jou kunnen zien. We willen
Jou altijd dicht bij ons houden, want anders kunnen we Jou
geen plezier doen. We willen Jou alleen; Jou alleen. Niets
anders kan ons verlichting geven. Onze enige onvrede is, dat
we Jou niet tevreden stellen.”
De gopés veronderstellen, dat Kåñëa kan zeggen, “Alle Vrajaväsé’s hebben liefde en genegenheid voor Mij. Ze bidden
constant tot Bhagavän en aan alle andere grote persoonlijkheden, ‘Maak alstublieft Kåñëa gelukkig’. Wat is het verschil
tussen jullie en alle andere Vrajaväsé’s? Ze willen Me allemaal
bij zich hebben en ze willen Me allemaal een plezier doen, dus
wat is het verschil tussen jullie en de Vrajaväsé’s? Wat willen
jullie nog meer?”
De gopés hebben hun verlangen in hun hart verborgen gehouden. Kåñëa wil het openlijk horen, maar het kan niet openlijk worden gezegd. De gopés zeggen, “Het punt is, dat wij niet
alleen Vrajaväsé’s zijn.”
“Wat zijn jullie dan?” vraagt Kåñëa.

1

De voorgaande äcäryas openbaren hun gevoelens en ideeën aan de commentator en de commentator openbaart ze aan ons.

261

GOPÉ-GÉTA
__________________________________________________________________________

Sva-jana-håd-rujäà – Sva betekent ‘zijn eigen’. De gopés
zeggen, “Jij bent een gopa en wij zijn gopés. Jij bent de zoon
van Nanda Bäbä en wij zijn de dochters van Våñabhänu Bäbä
en alle andere gopas. Wij liggen Jou zo na aan Jouw hart, dat
andere Vrajaväsé’s niet met ons kunnen worden vergeleken.
Wij zijn de Jouwe en Jij bent de onze. Jij bent ons leven (jana). We kunnen zonder Jou niet leven, zoals een lichaam zonder bewustzijn niet kan leven.”
Dit geldt niet voor alle Vrajaväsé’s. Toen Çré Kåñëa naar
Mathurä en Dvärakä ging, liepen alle Vrajaväsé’s in afgescheidenheid te huilen, maar ze konden niet ervaren, wat de gopés
doormaakten. Ze kwamen niet op het punt van de dood, zoals
de gopés deden. Toen Kåñëa Uddhava naar Vraja stuurde, was
het speciaal voor deze gopés bedoeld.
Çré Kåñëa prest hen nu hun specifieke verlangen te onthullen. Daarom geven ze het tot op zekere hoogte prijs, maar
dekken het dan weer af zonder het nader te ontsluieren. Ze
jammeren, “We hebben een hartkwaal (håd-ruj). Jij bent een
zeer deskundig heelmeester, dus geef ons alsjeblieft een of
andere remedie om hem te bestrijden en te verdrijven (yan
nisüdanam).”
Als een ziek mens bij een dokter komt en zegt, “Ik heb hier
ontzettende pijn,” moet hij de dokter niet gaan vertellen, welk
medicijn hij moet voorschrijven. De dokter dient het medicijn
te selecteren volgens zijn eigen diagnose. Als de patiënt een
bepaalde medicatie eist, zal de dokter vanwege zijn arrogantie
boos worden, want de patiënt is niet opgeleid om te weten,
welk medicament geschikt is. Overeenkomstig zeggen de gopés tegen Krsna, “Jij weet, welk medicijn we nodig hebben.
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We weten, dat Je het weet. Dus geef ons gewoon een heel
klein beetje (manak) van het medicijn, dat onze hartkwaal
(käma-roga) kan verlichten.”
Çré Kåñëa ging eens in de gedaante van Çré Vämanadeva
naar Bali Mahäräja en zei, “Ik vraag jou slechts om drie stappen grond met de afmeting van Mijn stappen.” Bali Maharaj
antwoordde lachend, “Waarom vraagt U slechts om drie stappen land? U kunt een koninkrijk nemen of iets anders van
waarde. U kunt vele mooie brähmaëa dames als vrouw krijgen. Ik kan U olifanten, paarden en grote rijkdom geven.
Waarom vraagt U slechts zo weinig?” Çré Vämanadeva antwoordde, “Ik ben een brähmaëa jongen. Ik ben in alle opzichten volkomen voldaan, inwendig en uitwendig. Ik heb niets
nodig.” Op het eind echter nam Hij Bali alles af.
Een bedelaar kan iemand benaderen en sympathie wekken
door te zeggen, “Geef me een klein beetje van iets,” waarbij
hij eigenlijk niet de intentie heeft om slechts een beetje te
nemen. Op dezelfde manier zeggen de gopés, “Geef ons iets –
een beetje maar.” Dit is echter niet hun ware verlangen; ze
denken niet echt, dat ze aan een beetje genoeg hebben. Het
woord håd-rujäm, dat verwijst naar de hartkwaal van de gopés,
is een meervoudig zelfstandig naamwoord. Er zijn miljoenen
gopés. Als slechts één druppel medicijn aan miljoenen gopés
zou worden gegeven, zal er bij niemand een spoor van terug
te vinden zijn; het medicijn zal hen zelfs niet raken. De gopés
zitten te denken, “Het inferno in ons hart laait zo hoog op, dat
al het water ter wereld niet in staat is het te blussen. Als een
gevaarlijk vuur staat te brullen en er wordt een beetje water
op gegooid, doet het water hetzelfde als als ghee en ontsteekt
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een vlam gevolgd door een ontploffing. Dit is het vuur in ons
hart.” Het verlangen van de gopés is alsvolgt, “Kåñëa moet
altijd bij ons blijven, zodat we Hem altijd dienst kunnen verlenen.”
De laatste woorden van dit vers zijn yan niñüdanam. Südana in het woord niñüdanam betekent ‘verwijderen’ en ni verwijst naar niçeña-rüpa. Het woord niçeña wijst op ‘voor altijd’
en impliceert ‘geheel, zodat hetgeen is verwijderd niet terugkomt’. De gopés zeggen tegen Kåñëa, “Geef ons alsjeblieft een
remedie, die onze ellende volkomen teniet doet. En zorg, dat
Je er veel van geeft, want er zijn miljoenen van ons, gopés, en
dit vuur van käma in ieders hart moet voor altijd worden geblust. Als Je maar een beetje geeft, werkt het als ghee en dan
zal het vuur juist hoger worden.”
Çréla Jéva Gosvämé wijst erop, dat de hartkwaal van de gopés
twee aspecten heeft. Het eerste aspect is de symptomen en het
tweede is de aandoening zelf. Bijvoorbeeld, als iemand verkouden is, zijn de symptomen een druppelende neus, dik slijm
en misschien een zware hoofdpijn en koorts. Het tweede aspect is de aandoening zelf. De gopés zeggen tegen Kåñëa, “We
willen, dat Je beide aspecten van de ziekte aanpakt. Een gekwalificeerd geneesheer geeft een medicijn, dat zowel de
symptomen als de bron van symptomen verdrijft.”
“Wat zijn de symptomen van jullie hartkwaal?”
“Branden. We denken altijd aan Jouw geluk. We kunnen
niet in ons huis leven en we zijn volkomen depressief. We zijn
altijd rusteloos; we hebben totaal geen rust. Deze symptomen
moeten worden opgeheven.”
“Hoe moeten ze worden opgeheven?”
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“Je moet ons in voldoende mate een of ander antidotum
geven; anders komt de ziekte telkens op andere manieren
terug. Met andere woorden, als er ziektekiemen achterblijven,
zullen ze zich op diverse manieren blijven manifesteren. De
symptomen zullen blijven bestaan en wij zullen telkens op
nieuwe manieren lijden.” Hoewel de gopés hun gevoel niet
openlijk prijs geven, zeggen ze in feite, “Ook al hebben we
dan gebeden voor een klein beetje medicijn, Je moet het ons
overvloedig toedienen.”
Çréla Jéva Gosvämé heeft niet duidelijk gezegd, welk medicijn moet worden toegediend. Çréla Viçvanätha Cakravarté
Öhäkura heeft enige uitleg gegeven en jullie kunnen dat voor
jezelf lezen; ik presenteer alleen een deel van zijn commentaar. Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura geeft openlijker
uitdrukking aan de materie, terwijl Çréla Jéva Gosvämé op een
bedekte manier spreekt. Volgens Särärtha-darçiné zeggen de
gopés, “Wij zijn onschuldige, pas getrouwde dames en we zijn
zonder overtredingen. Met Jouw fluitspel heb Je ons verstand
en onze intelligentie, ons geduld en onze religieuze principes
gestolen. Je hebt alles weggenomen, dat we hadden, en wij
werden gek. Jij hebt ons op diezelfde nacht geroepen en we
zijn hier naartoe gekomen, maar toen zei Je ons weg te gaan.
Op dat moment intensiveerde onze gretigheid, waarbij we ons
afvroegen, ‘Wanneer zegt Kåñëa, “Blijf” in plaats van ons te
zeggen weg te gaan en naar huis terug te keren.’ “
De gopés denken, dat Kåñëa misschien had gehandeld, zoals
Hij dat had gedaan, om hun gretigheid te vergroten en daarom zeggen ze tegen Hem, “We branden in het vuur van intens
verlangen. Jij was degene, die deze gretigheid in lichterlaaie
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heeft gezet en toen plotseling uit het zicht verdween. Toch
weten we, dat Jij onze geliefde bent en dat wij Jouw geliefden
zijn, dus Je had niet de intentie om ons dit lijden aan te doen.
Je hebt ons echt Jouw intieme associatie willen geven.
“Dit weten we, omdat Jouw geboorte gunstig is voor de hele wereld en van alle mensen ter wereld is het bijzonder waar
voor de Vrajaväsé’s. Van de Vrajaväsé’s is het bijzonder waar
voor de gopas en de gopés en van hen is het bijzonder waar
voor de gopés. We weten, dat Je voor iedereen bent gekomen,
maar in het bijzonder voor ons. We weten, dat Je ernaar verlangt ons te zien en dat is de reden, waarom Je ons vannacht
met Jouw fluitspel hebt geroepen. Toen we hoorden van de
brand in Jouw hart zijn we gekomen om Jou te verlichten.
Maar we willen ook iets voor onszelf. Betaal ons eerst ons
honorarium, daarna zullen we Jou examineren en dan geven
we Jou een medicijn. We zijn geen derdeklas dokters. Wij zijn
hoog gekwalificeerde specialisten, dus betaal ons snel. Je mag
alles geven, wat Je bezit. Misschien ben Je te arm om te betalen; toch moet Je een of andere betaling doen om de oprechtheid van Jouw verlangen naar behandeling aan te tonen. We
willen Jouw hartkwaal van käma wel terugdringen, maar eerst
moet Jij Jouw gierigheid opgeven.”
“Ja, prima,” zegt Kåñëa. “Wat moet Ik jullie geven? Zeg
Me openlijk wat jullie willen.”
Dat is het moment, waarop de gopés zeggen, “Sva-jana-hådrujäà yan niñüdanam – Jij lijdt aan de hartkwaal van käma en
die aandoening is ook ons hart terechtgekomen. Dus Jij moet
ons een medicijn geven, dat de kwaal kan kalmeren.
“Welke medicijn is dat?”
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“Een medicijn, dat ons enige verlichting geeft.”
“Maar wat willen jullie specifiek?”
“Leg Jouw handen op ons hart.”
Bij aangelegenheden van prema is het ongepast om op een
rechtstreekse manier te spreken. Het zou bijvoorbeeld niet
juist zijn te zeggen, “We hebben snoepgoed en allerlei andere
heerlijkheden voor jou meegenomen. Je vroeg ons ernaar, dus
geniet ervan.” En in gevallen van prema, als men zegt, “Oh, ik
houd zoveel van jou, ik ga dood zonder Jou,” neemt de prema
af. Daarom dient deze geest verborgen te worden gehouden.
Als iemands liefde de hoogste kwaliteit heeft, zal hij zijn liefde en genegenheid verborgen houden. Als het rechtstreeks
wordt uitgedrukt, verdwijnt het.
Waarom hebben de gopés dan gezegd, “Je hebt käma in
Jouw hart en we zijn gekomen om Jou te kalmeren?” Misschien steekt hier een mysterie achter, maar wat is dat mysterie? Het lijkt, alsof ze zich openlijk prijsgeven, maar eigenlijk
verbergen ze hun gevoelens en verlangens. Çréla Viçvanätha
Cakravarté heeft iets van hun gevoelens uitgelegd met als enige doel om de prema in het hart van zijn lezers te versterken.
De gopés kunnen in feite hun hart niet openlijk tot uitdrukking brengen. Hun woorden, zoals uitgelegd door Çréla Cakravarté Öhäkura, staan niet in de verzen. Ofwel ze hebben
hun ware gevoelens verborgen gehouden (avahittha), of ze
hebben zich op een humoristische wijze uitgesproken. Maar
zelfs dan kunnen alleen ferme, rondborstige (prakhara) gopés
deze woorden spreken. Lalitä is bijvoorbeeld prakhara, maar
Çrématé Rädhikä is dat niet; Rädhikä is madhya, gematigd, dus
Zij zal Haar intenties niet rechtstreeks uitdrukken. Viçäkhä is
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ook madhya, maar zij is mådvé, op hetzelfde moment ook
flexibel. Lalitä is extreem prakhara, dus zij kan Kåñëa zelfs
bestraffen. Ze kan harde dingen zeggen, vooral als ze boos is.
We moeten op de een of andere manier al deze verschillende
uitspraken van de gopés met elkaar in overeenstemming brengen.
Dus hier drukken de gopés hun ware verlangen niet rechtstreeks en openlijk uit. Alles is verteld, maar tegelijkertijd ligt
alles nog onder zeer bedekte termen en wordt verborgen gehouden. Wanneer de gopés tegen Kåñëa zeggen, “Leg Jouw
handen op onze borsten,” is dit niet wat het op het eerste gezicht lijkt. In het vers, dat begint met, “Yat te sujätacaraëämbu-ruhaà – plaats alsjeblieft Jouw lotusvoeten op
onze borsten,” blijft het ware verlangen van de gopés nog
steeds verborgen, want ze kunnen zich niet rechtstreeks uitspreken.
Çréla Jéva Gosvämé noch Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura openbaren de stemmingen van de gopés in hun geheel.
Men kan hun gevoelens alleen realiseren door de hoogste
rägänuga bhajana-sädhana uit te voeren en zelfs dan is men
nog verlegen. Hij zal zijn intieme realisatie in zijn hart houden
en denken, “Mijn oren mogen dit niet horen.” Alle äcäryas en
Gosvämé’s in onze disciplinaire opvolging hebben ons de instructie gegeven om deze onderwerpen niet openbaar te maken ik wil hierover ook niet veel kwijt. Ik legt dit onderwerp
kort uit. Dat is voor dit moment voldoende. Ik ga niet nog
meer onthullen, want een sädhaka, die nog niet rijp is in zijn
bhakti, mag niet meer horen. Zoals Çréla Jéva Gosvämé heeft
gezegd, “Ik zegt niet meer dan dit. Een bhakta dient sädhana
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en hari-bhajana uit te voeren, dan zal hij alles automatisch
realiseren.”
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A

LS IETS JOUW LOTUSVOETEN BINNENdringt, voelen wij het binnendringen in ons

hart. Hiervoor willen we een medicijn hebben, dus kom alsjeblieft het bos uit. Blijf daar niet langer; kom alsjeblief naar ons toe.
Yatae SauJaaTacr<aaMbuåh& STaNaezu
>aqTaa" XaNaE" iPa[Ya dDaqMaih k-kRXaezu
TaeNaa$=vqMa$=iSa TaÜyQaTae Na ik&- iSvTa(
kU-PaaRidi>a>a]RMaiTa Daq>aRvdaYauza& Na"

yat te sujäta-caraëämburuhaà staneñu
bhétäù çanaiù priya dadhémahi karkaçeñu
tenäöavém aöasi tad vyathate na kià svit
kürpädibhir bhramati dhér bhavad-äyuñäà naù
yat – hetgeen; te – Jouw; su-jäta – zeer fijn; caraëa-ambu-ruham –
lotusvoeten; staneñu – op de borsten; bhétäù – bang zijn; çanaiù –
vriendelijk; priyä – O liefdste; dadhémahi – we plaatsen; karkaçeñu –
ruw; tena – met hen; aöavém – het bos; aöasi – Je zwerft; tat – zij; vyat-
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hate – zijn gegriefd; na – niet; kim svit – we vragen ons af; kürpaadibhiù – door kleine steentjes enz.; bhramati – ontspoort; dhéù – het
verstand; bhavat-äyuñäm – van degenen voor wie Jouw Heershap
hun hele leven is; naù – van ons.

Vertaling

O

liefste, omdat we bang zijn Jouw tere lotusvoeten te
bezeren, zetten we ze voorzichtig op onze harde
borsten. Vanavond wandel Je met diezelfde zachte

voeten ergens in dit afgelegen bos. Hebben Jouw lotusvoeten
geen pijn als ze gewond raken door scherpe steentjes, randen
van droge granen en dat soort zaken? O Jij, die ons eigen
leven is, onze intelligentie is op de loop, want we worden
overweldigd door gedachten aan Jou.
Bhäva-prakäçika Våtti
Çréla Jéva Gosvämé legt uit in zijn commentaar op het voorgaande vers, dat de gopés tegen Kåñëa zeiden, “Geef een
beetje, een heel klein beetje van een remedie, die onze hartkwaal kalmeert en ons plezier geeft; en de remedie moet twee
effecten hebben: het moet alle soorten ellende (våjina-hantry
aÿam) wegnemen en het moet gunstig voordeel (viçvamaìgalam) schenken.”
Kåñëa vroeg, “Een beetje van wat?”
De gopés antwoordden, “Jij bent de geneesheer; de beste
geneesheer, in feite. We hoeven Jou niet te vertellen, wat Je
ons moet geven. Je beschikt zeker over het geschikte medicijn
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om de hartziekte te bestrijden van degenen, die Jouw eigen
leven en ziel zijn.”
Kåñëa zei, “Ik begrijp niet, naar welke hartkwaal jullie verwijzen.”
“Jij bent de dokter, dus Jij moet het weten. Wij weten niet
veel over ziekten, maar Jij wel.”
“Ik begrijp nog steeds niet, waarover jullie het hebben. Jullie zullen specifieker moeten zijn.”
Kåñëa wilde hen hun verlangen rechtstreeks tot uitdrukking
laten brengen, maar de gopés deden dat niet. Ze communiceerden indirect en door middel van hun bewegingen.
Hij drong aan, “Ik zal jullie niets geven, totdat jullie Me de
specifieke aard van jullie hartziekte glashelder hebben medegedeeld inclusief het medicijn, dat jullie willen hebben. Hoe
kan ik anders jullie ziekte bestrijden?”
Toen Hij op dit punt aandrong, begonnen de gopés te huilen, zoals beschreven in het vers, dat begint met yat te sujäta
caranämburuhaà stanesu. Nu zeggen ze, “O dierbare geliefde,
we zullen Jou de aard van onze hartkwaal mededelen en het
medicijn voorstellen, dat we willen hebben. We maken ons
zorgen, omdat Je met Jouw lotusvoeten, die zo bekoorlijk,
teer, zacht en koel zijn, over grove oppervlakken loopt.”
Het woord sujäta in dit vers verwijst naar iemand, die in een
zeer gerespecteerde familie is geboren. Bijvoorbeeld, de lotusbloem is sujäta, omdat hij in zuiver, helder water bloeit; hij
heeft daardoor veel natuurlijke kwaliteiten, zoals zachtheid en
een zoete geur.
Het heeft ook een koelend effect. De gopés gebruiken dit
woord om de kwaliteiten van Kåñëa’s lotusvoeten te beschrij273
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ven en om uiting te geven aan hun angst, dat die voeten worden bezeerd. Zoals ze in dit vers hun bezorgdheid over Kåñëa’s wandelingen in het bos tot uitdrukking brengen, zo hebben ze dat eerder gedaan in Vers Elf,
calasi yad vrajäc cärayan paçün
nalina-sundaraà nätha te padam
çila-tåëäìkuraiù sédatéti naù
kalilatäà manaù känta gacchati
O meester, O liefste, wanneer Je Vraja verlaat om de koeien
en andere dieren mee uit grazen te nemen, moeten Jouw voetzolen, die zachter zijn dan een lotus, grote pijn ondergaan op
scherpe steentjes, grassen en randen van droge granen. Als we
hieraan denken, maken we ons grote zorgen.

Toen zeiden ze, “Wanneer Je naar het bos gaat om de koeien
uit grazen te nemen (yad vrajäc carayan) prikken de stenen,
scheuten en het blad van ruw gras (çila-tåëäìkuraiù sédatéti)
Jouw zeer zachte en tere lotusvoeten.”
Wanneer Çré Kåñëa de koeien overdag uit grazen neemt,
gaat Hij naar welig groene weidegronden. De personificatie
van deze aarden planeet, Påthivé-devé, is een van Zijn koninginnen. Speciaal voor het comfort van Zijn lotusvoeten heeft
ze tegen de tijd van Zijn verschijning in deze wereld zachte,
zijden grassoorten laten groeien. Waar Hij ook gaat, strekt
Påthivé-devé haar tong uit, die honderden duizenden keren
zachter is dan welk tapijt onder Zijn lotusvoeten ook. Er bestaat dus geen kans, dat Zijn voeten scherpe steentjes, randen
van droge granen en scheuten tegenkomen. Bovendien wordt
Våndävana altijd bestuurd door Våndä-devé, die ervoor heeft
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gezorgd, dat er geen enkele steen of ander scherp voorwerp
aanwezig is, dat Zijn voeten kan bezeren.
In dit vers zeggen de gopés, “yat te sujäta-caraëämburuhaà
staneñu – Nu is het nacht en de grond op de oevers van Yamunä ligt bezaaid met scherpe stenen. We vrezen, dat Jouw
lotusvoeten door stenen en scherpe droge granen worden geprikt, wanneer Je door donkere en gevaarlijke plekken
loopt.”
Waarom spreken ze op deze manier? Er is geen reden om
zich zorgen te maken, maar iemand, die tedere gevoelens voor
een ander persoon koestert, denkt op deze manier. Als een
man te laat thuis komt, denken al zijn geliefden, “Waarom is
hij zo laat? Wat is er gebeurd?” Zijn vrouw kan denken, “Is
hij zo laat, omdat zijn trein is ontspoord? Is hij ernstig gewond
geraakt? Wat moet ik doen? Ze kan denken, “Misschien is hij
door overvallers aangevallen! Waarom is hij zo laat?” Ze gaat
herhaaldelijk naar de deur om naar hem uit te kijken en ze
vraagt haar kinderen, “Wat is de reden, dat hij nog niet thuis
is? Wat is de reden?” Haar kinderen zijn jong en kunnen geen
antwoord geven; ze kunnen alleen haar woorden horen, maar
toch vraagt ze het aan hen. Dan vraagt ze zichzelf weer van
alles af, terwijl er in werkelijkheid geen reden is om zich zorgen te maken. Haar man is rustig op weg naar huis.
Op dezelfde manier zijn de gopés bezorgd om het welzijn
van Çré Kåñëa. Waarom?
In het eerste vers van hun Gopé-géta hebben ze gezegd,
jayati te ‘dhikaà janmanä vrajaù
çrayata indirä çaçvad atra hi
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dayita dåçyataà dikñu tävakäs
tvayi dhåtäsavas tväà vicinvate
De gopés zeiden, “O meest beminde, door Jouw geboorte in dit
land van Vraja is de hele omgeving glorieuzer geworden dan
Vaikuëöha en andere planeten. Om deze reden decoreert Lakñmé, de godin van schoonheid en rijkdom, dit land met haar
aanwezigheid. O geliefde, in dit gezegende land van Vraja zijn
alleen wij, gopés, niet gelukkig. We houden ons leven uitsluitend omwille van Jou in stand. We voelen ons in afzondering
van Jou zeer gekweld en zwerven van bos naar bos op zoek
naar Jou. Verschijn daarom alsjeblieft nu aan ons.”

Tvayi dhåtäsavas – Asavas betekent ‘stromen levensadem’. Ze
zeiden tegen Kåñëa, “Jij bent ons leven.” Nu zeggen ze in Vers
Negentien hetzelfde, dhér bhavad-asyuñäà naù. Het woord
asavas in Vers Een heeft dezelfde betekenis als ayuñäà in dit
vers, waarin de gopés zeggen, “Je bent ons leven, Je bent onze
ziel, Je bent ons alles. Als iets Jouw voeten bezeert, doorboort
die pijn onze ziel, want Je bent onze ziel. Jij kunt de prikken
misschien niet voelen, maar wij voelen ze wel.”
Het woord aìga betekent ‘lid’ of ‘lichaamsdeel’. We zorgen
voor verschillende delen van ons lichaam, toch is de levensadem superieur aan al deze lichaamsdelen. We blijven leven,
als een deel wordt geamputeerd, maar als de levensadem het
lichaam verlaat, sterven we meteen.
De gopés vervolgen, “Wanneer al deze scherpe dingen in
Jouw voeten prikken, voelen we dit in ons hart. Het leven
(ayus) woont in het hart en dat is de reden, waarom we Jouw
zachte, aromatische, koelende lotusvoeten daar heel zachtjes
en voorzichtig willen vasthouden. Op die manier ervaar Je
geen ongemak. Loop alsjeblieft niet langer door het bos. Keer
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naar ons terug. We willen Jouw lotusvoeten hier neerzetten,
op ons hart, zodat Je geen pijn voelt. Dit is onze ziekte: ons
hart doet pijn, omdat we weten, dat Jij zoveel verwondingen
oploopt, wanneer Je door de bossen loopt. Dit is het verzengende vuur, dat ons hart verbrandt.”
Kåñëa vraagt, “Waarom moeten jullie Mijn voeten zo
‘zachtjes en voorzichtig’ op jullie hart zetten?”
“Jouw voeten zijn extreem zacht,” antwoorden de gopés,
“en we vrezen, dat onze borsten erg hard zijn.”
“Waarom willen jullie Mijn ontzettend zachte en tere voeten op jullie harde borsten houden?”
“Oh, dat komt, omdat Jouw lotusvoeten ons zo dierbaar
zijn. We willen ze dienen op ons hart, want het hart is superieur aan alle andere lichaamsdelen. We willen ze nergens anders houden.”
De gopés drukken hun gevoel niet rechtstreeks uit, maar in
hun hart zeggen ze, “We houden Jouw lotusvoeten op ons
hart voor Jouw genoegen. Jij wil dit en dat is de reden, waarom we ze daar willen houden.”
Ze vervolgen, “Maar nu zien we, dat Je hier en daar rondzwerft in de dichte, donkere bossen en we lopen te zoeken
naar Jou.”
Kåñëa informeert vervolgens, “Waarom doen jullie zo verward en gestoord?”
Weer antwoorden de gopés, “Jij bent het leven van ons leven,” evenals ze hebben gezegd in het eerste vers van deze
Gopé-géta.
In Çrémad-Bhägavatam en Bhägavad-gétä worden dezelfde
gunstige woorden gesproken in de eerste en de laatste verzen.
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Het eerste vers in Çrémad-Bhägavatam eindigt met dhémahi –
satyaà paraà dhémahi – Ik mediteer op de Allerhoogste Absolute Waarheid, en dhémahi wordt herhaald in het laatste
vers van Bhägavatam (12.13.19),
kasmai yena vibhäsito ‘yam atulo jïäna-pradépaù purä
tad-rüpeëa ca näradäya munaye kåñëäya tad-rüpiëä
yogéndräya tad-ätmanätha bhagavad-rätäya käruëyatas
tac chuddhaà vimalaà viçokam amåtaà satyaà paraà dhémahi
Ik mediteer op die zuivere en smetteloze Allerhoogste Absolute Waarheid, die vrij is van alle lijden en van de dood en die in
het begin dit onvergelijkbare toortslicht van kennis persoonlijk
aan Brahmä heeft geopenbaard. Brahmä sprak het toen tegen
de heilige Närada, die het vertelde tegen Kåñëa-dvaipäyana
Vyäsa. Çréla Vyäsa openbaarde deze Bhägavatam aan de grootste wijzen, Çukadeva Gosvämé, en Çukadeva heeft Bhägavatam
genadevol tot Mahäräja Parékñit gesproken.

In Bhägavad-gétä treffen we hetzelfde principe aan. Çré Kåñëa
begon met Zijn instructies, nadat hij Arjuna had horen zeggen, “Ik geef mezelf aan Jouw voeten over.” Arjuna had dit
vers gesproken,
kärpaëya-doñopahata-svabhävaù
påcchämi tväà dharma-sammüòha-cetäù
yac chreyaù syän niçcitaà brühi tan me
çiñyas te ‘haà çädhi mäà tväà prapannam
Bhägavad-gétä (2.7)

Nu ben ik in verwarring over mijn plicht en heb ik al mijn zelfbeheersing verloren vanwege miezerige zwakheid. In deze
conditie vraag ik Jou met zekerheid te zeggen, wat het beste

278

_____________________________________________________________________________________

voor me is. Nu ben ik Jouw discipel en een ziel in overgave aan
Jou. Geef me alsjeblieft instructies.

In dit vers verwijst het woord prapannam, dat ‘overgegeven’
betekent, naar hetzelfde grondbeginsel van overgave (çaraëägati), dat door Kåñëa wordt beschreven in een van de allerlaatste verzen. Daar zei Hij tegen Arjuna,
sarva-dharmän parityajya
mäm ekaà çaraëaà vraja
ahaà tväà sarva-päpebhyo
mokñayiñyämi mä çucaù
Bhägavad-gétä (18.66)

Laat alle lichamelijke en mentale dharma, zoals varëa en
äçrama, helemaal achterwege en geef je over aan Mij. Ik zal jou
bevrijden van alle reacties op jouw zonden. Vrees niet.

Aan het begin en op het eind van alle vedische geschriften
wordt hetzelfde principe herhaald. Belangrijke waarheden en
instructies worden keer op keer herhaald en daarom herhalen
we “Hare Kåñëa, Hare Kåñëa” keer op keer. Chanten en herinneren is onze sädhana en het is het objectief van alle geschriften; het is alles. Hari-näma is Çré Kåñëa en Çré Rädhä
Zelf en daarom is zuiver chanten ons hoogste doel. Op dezelfde manier wordt het fundamentele objectief van de gopés –
“Jij bent ons leven” – vele keren in Çrémad-Bhägavatam herhaald. Het verschijnt in het bijzonder door de hele Gopé-géta
heen, aan het begin, diverse keren in het midden en ook op
het eind.
De gopés zeggen, “Jouw geluk en onze liefde voor Jou zijn
ons hele leven; en we lijden ondraaglijk, als iets ons leven bedreigt. Dit is onze hartziekte.”
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Çréla Jéva Gosvämé heeft ons in zijn commentaar een hele
goede uitleg gegeven van enkele betekenissen van dit vers,
maar toch verbergt hij nog iets. Hij heeft zijn ideeën niet ten
volle tot uitdrukking gebracht en tenslotte heeft hij geschreven, “Je zal de hele betekenis van dit vers leren kennen door
rüpänuga-bhajana te praktiseren.” Om rüpänuga-bhajana of
rägänuga-bhakti te praktiseren heeft men de genade van de
metgezellen van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods nodig.
Çréla Raghunätha däsa Gosvämé bidt in dit verband in zijn
Stavävalé aan Çréla Rüpa Gosvämé,
gurau mantre nämni prabhu-vara-çacé-garbhaja-pade
svarüpe çré-rüpe gaëa-yuji tadéya-prathamaje
giréndre gändharvä-sarasi madhu-püryäà vraja-vane
vraje bhakte goñöhäläyiñu param ästäà mama ratiù
Çré Svaniyama-daçakam (1)

Hij zegt, “Ik ben jou zoveel verschuldigd, Çréla Rüpa Gosvami. Je hebt me alles gegeven, dat ik voor mijn spirituele perfectie nodig heb in rägänuga-bhajana. Je hebt me geleerd hoe
ik mijn verstand kan beheersen, hoe ik moet denken en hoe ik
moet binnengaan in dit gebied van rägänuga.” Param ästäà
mama ratiù – Hier impliceren de woorden mama ratiù, dat
men grote liefde moet koesteren voor zijn guru, zijn dékñä
mantra, çré hari-näma, Çré Caitanya Mahäprabhu, Çré Svarüpa
Dämodara Gosvämé en Çréla Rüpa Gosvämé samen met de
volgelingen van Çréla Rüpa Gosvämé en zijn oudere broer
Çréla Sanätana Gosvämé. Giréndra betekent Giriräja Govardhana; gändharvä-sarasi is Rädhä-kuëòa; madhu-püyäà verwijst naar Mathurä; vraja-vane betekent Våndävana; en goñöhälayiñu wijst op al degenen, die in Vraja rondlopen. Çréla
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Raghunätha däsa Gosvämé wijst erop, dat we diepe liefde
moeten koesteren voor de lotusvoeten van al deze goddelijke
persoonlijkheden. Hij zegt, “Rüpa Gosvämé heeft me het
vermogen gegeven om mijn verstand en zintuigen te beheersen. Hij heeft me de kracht van spiritueel onderscheid gegeven, vertrouwen in de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en
vrijheid van zintuiglijke en mentale transformaties (lust) tijdens meditatie op het spel van Rädhä en Kåñëa.”
Als we in ons vroege stadium van bhakti het intieme spel
van Çré Çré Rädhä en Kåñëa op eenzame plekken herinneren,
komt een wellustig gevoel ons hart binnen. Het zal zeker komen. Als we het intieme spel van Bhagavän proberen te herinneren zonder de genade en instructies te ontvangen van
onze Gurudeva, Gauräìga Mahäprabhu en Çréla Rüpa Gosvämé, gaan ze zeker naar de diepste hel. Als we deze onderwerpen op eigen kracht proberen binnen te gaan, worden we
geruïneerd. Al onze äcäryas, zoals Çréla Rüpa Gosvämé en
Çréla Raghunätha däsa Gosvämé, Çréla Viçvanätha Cakravarté
Öhäkura, Çréla Bhaktivinoda Öhäkura en Çréla Narottama däsa
Öhäkura kunnen ons hiertegen beschermen en daarom bidden
we eerst om hun genade, voordat we beginnen met onze sädhana-bhajana.
Çréla Raghunätha däsa Gosvämé overkwam alle hindernissen met de genade van Çréla Rüpa Gosvämé en daarom zegt
hij, “Ik herinner me al het spel van Rädhä en Kåñëa zonder
lichamelijke of mentale lust te ervaren.” Als we ons niet in
bhakti bevinden, zoals hij, is het voor ons van essentieel belang om deze onderwerpen zeer voorzichtig te horen en te
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lezen en tot onze äcäryas te bidden en ons te beschermen tegen het misverstand om het spel zelf aan te zien als materieel.
De gopés zeggen duidelijk tegen Kåñëa, “We hebben onze
ziekte begrepen. Als iets Jouw lotusvoeten binnendringt, voelen wij het ons hart binnendringen. We willen hiervoor een
medicijn, dus kom alsjeblieft het bos uit. Blijf daar niet langer;
kom alsjeblieft naar ons toe. We zullen Jouw lotusvoeten dan
heel zachtjes en voorzichtig op ons hart zetten als medicijn
voor de ziekte die daar heerst. Als Je dit niet doet, gaan we
dood. We kunnen alleen ons leven in stand houden, als we
Jouw lotusvoeten in onze handen kunnen nemen en ze met
een intens eigendomsgevoel naar Jou toe (mamatä) op onze
borsten kunnen zetten.”
In Bhakti-rasämåta-sindhu (1.41) wordt prema beschreven
als een diep gevoel van bezit jegens Kåñëa,
samyaì masåëita-svänto mamatvätiçayäìkitaù
bhävaù sa eva sändrätmä budhaiù premä nigadyate
Het gevorderde stadium van bhäva-bhakti, dat het hart veel
meer doet smelten dan in zijn beginfase, dat gevoelens van
transcendentale zegen in hoge mate doet toenemen en dat een
diep gevoel van mamatä (bezitsdrang) in relatie tot Kåñëa
schenkt, wordt door de geleerden gekend als prema.

Prema is bhäva-bhakti, die zeer gecondenseerd (sändrätma) is
geworden. Het gevoel ‘Jij bent van ons en wij zijn van Jou’ is
bekend als mamatä en dit gevoel is ten volle aanwezig in de
gopés. Çréla Jéva Gosvämé zegt, dat de gopés zelf de belichaming van prema zijn in het stadium van mahäbhäva en daarom leeft dit gevoel ten volle in hen alleen.
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Wanneer Çré Kåñëa dit gebed van de gopés hoort, dringen
hun woorden Zijn hart binnen. Hij is hun levensadem en hun
leven zelf, dus als ze huilen en op deze manier spreken, smelt
Zijn hart. “Ik moet Mezelf niet langer verbergen,” denkt Hij.
“Ik moet aan hen verschijnen.” In Çrémad-Bhägavatam zegt
Hij, “Ik ben het hart van Mijn zuivere toegewijden en Mijn
zuivere toegewijden zijn Mijn hart.”
sädhavo hådayaà mahyaà
sädhünäà hådayaà tv aham
mad-anyat te na jänanti
nähaà tebhyo manäg api
Çrémad-Bhägavatam (9.4.68)

De zuivere toegewijde is altijd in de kern van Mijn hart aanwezig en Ik ben altijd in het hart van de zuivere toegewijde aanwezig. Mijn toegewijden kennen niets anders dan Mij en Ik ken
niemand anders dan hen.

Kåñëa geeft op deze manier uitdrukking aan zijn hart en de
dames van Mathurä leggen dit ook uit. Toen Hij en Balaräma
de ring binnenliepen om te vechten met Cäëüra en Muñöika,
begonnen de dames van Mathurä gesprekken te voeren over
de manier, waarop de gopés altijd aan Kåñëa denken ongeacht,
waarmee ze bezig zijn,
yä dohane ’vahanane mathanopalepa
preìkheìkhanärbha-ruditokñaëa-märjanädau
gäyanti cainam anurakta-dhiyo ’çru-kaëöhyo
dhanyä vraja-striya urukrama-citta-yänäù
Çrémad-Bhägavatam (10.44.15)
De dames van Vraja zijn de meest fortuinlijke vrouwen, omdat
ze met hun hoofd aan Kåñëa gehecht en hun keel geblokkeerd
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door tranen constant over Hem zingen bij het melken van de
koeien, dorsen van graan, karnen van boter, mest verzamelen
voor brandstof, rijden op molens, zorgen voor hun huilende
babies, de grond besprenkelen met water, hun huis schoonmaken enzovoort. Door hun verhoogde Kåñëabewustzijn komen
vanzelf alle wenselijke dingen naar hen toe.

Urukrama-citta-yänäù – Het verstand van de gopés is verzonken in Kåñëa, terwijl ze koeken van koemest maken en gebroken tarwe (daliyä) toebereiden, terwijl ze de vloer van hun
huis met modder en koemest aansmeren en terwijl ze hun
baby te slapen leggen. Ze zingen niet, “O baby, je moet slapen.” Integendeel, met een hele lieve, zachte stem zingen ze
de namen van Kåñëa, “Govinda dämodara mädhaveti.” Çré
Kåñëa is altijd in hun hoofd en zij zijn altijd in Zijn hoofd.
Zelfs wanneer Hij weg is in Mathurä of Dvärakä, denken ze
altijd aan Hem.
Hier in dit negentiende vers van Gopé-géta hoort Çré Kåñëa
het gebed van de gopés en denkt, “De gopés huilen en treuren
mistroostig in de pijn van afgescheidenheid van Mij. Ik moet
hen niet langer alleen laten. Ik zal aan hen verschijnen en Mezelf helemaal aan hen geven. Ik heb Me alleen verstopt om
hun gevoelens van afzondering van Mij te kunnen doorschouwen en nu Ik dit heb gezien, ben Ik geheel tevreden.
Nooit eerder heb Ik dergelijk verhoogde sentimenten gezien.
Ik kan Me niet langer voor hen blijven verstoppen.” Er welt
een verlangen naar een diversiteit aan liefdevol spel in Kåñëa’s hart op en Hij denkt, “Ik ga nu met de gopés sporten en
Ik zal van hun woorden een realiteit maken.”
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Çré Kåñëa is äpta-käma, hetgeen betekent, dat al Zijn verlangens automatisch worden vervuld. Hij is ook ätmäräma,
Zichzelf volkomen genoeg; Hij heeft plezier in Zichzelf. Daar
speelt Hij altijd, vrij van verlangens, maar zodra Hij het verlangen ziet van Zijn toegewijden, die Hem een dienst willen
bewijzen, krijgt Hij onmiddellijk het verlangen om hun diensten te aanvaarden.
Çréla Jéva Gosvämé stelt, “Ik heb niet alle gevoelens van de
gopés geopenbaard; niet al hun emoties kunnen worden medegedeeld. Een Vaiñëava dient sädhana-bhajana te praktiseren. Dan komen al het spel en alle devotionele sentimenten
het hart automatisch binnen en kan hij ze ten volle realiseren.” Hij sluit zijn commentaar af door het amoureuze spel en
vermaak van Bhagavän de hoogste vormen van respect aan te
bieden.
Ofschoon Çréla Jéva Gosvämé innerlijk altijd verzonken is in
de relatie van parakéya (het gevoel van overspelige liefde tussen Çré Kåñëa en de gopés), heeft hij uiterlijk consideratie met
maryädä (etiquette). Daarom zijn zijn werken, die handelen
over de Gauòéya siddhänta, dikwijls onpartijdig en wetenschappelijk, waarbij hij zowel degenen in de relatie van svakéya (het gevoel van echtelijke liefde van de gopés voor Kåñëa) respecteert, als degenen in de relatie van parakéya. Dit
heeft een filosofisch platform voor Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura gecreëerd om later de superioriteit van parakéya
openlijk te benadrukken.
Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura had geen boodschap
aan de opvattingen van anderen in deze wereld. Alles, dat in
een gezwinde stroom terechtkomt, wordt door die stroom
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opgenomen en zelfs een olifant kan erdoor worden weggedragen. Op dezelfde manier is Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, die zichzelf niet kan stoppen, door een dergelijke stroming gepakt. Hij spreekt uit zijn hart aangespoord door zijn
eigen extreme gretigheid.

Laten we eens kijken welke verzen van de Gopé-géta de hoogste mate van transcendentale liefde tot uitdrukking brengen.
Tijdens het Ratha-yäträ festival benaderde Mahäräja Pratäparudra, die eenvoudig gekleed was, Çré Caitanya Mahäprabhu,
toen Hij lag te rusten in een tuin en in innerlijk bewustzijn
was ondergedompeld. Mahäräja Pratäparudra liep om Hem
heen en boog zich voor Hem neer. Toen hij naast Hem was
gaan zitten, begon hij langzaam Zijn lotusvoeten zachtjes te
masseren, terwijl hij de verzen van Gopé-géta reciteerde.
Gewekt door het zingen van de koning riep Mahäprabhu
uit, “Wat hoor Ik een zoete nectar! Waar komt dit vandaan?”
Geboeid door de nectar van Gopé-géta luisterde Hij geduldig,
in vervoering, ademloos en roerloos zonder enig teken van
leven te geven. Toen Pratäparudra Mahäräja bij het vers
kwam, dat begint met tava kathamåtam tapta-jévanam, werd de
opmerkzaamheid van Mahäprabhu scherper en Hij dacht,
“Oh, wie is dit, die deze hoogste nectar in Mijn oor giet? Hoe
komt het, dat Ik zulke uitmuntende ambrosia als dit heb gehoord, terwijl Ik rustig in deze tuin lig?” Hij kwam overeind
en zei tegen de koning, “Jij giet elixer in mijn oren. Wie ben
je?” Toen gaf Hij de koning Zijn zegen.
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Het kan lijken, dat Vers Negen het mooiste is in dit hoofdstuk van Çrémad-Bhägavatam, maar dat is het niet. Ons huidige vers, yat te sujäta-caraëämbu-ruhaà staneñu, en de twee
hieraan voorafgaande verzen zijn veruit superieur.
rahasi saàvidaà håc-chayodayaà
prahasitänanaà prema-vékñaëam
båhad-uraù çriyo vékñya dhäma te
muhur ati-spåhä muhyate manaù
Çrémad-Bhägavatam (10.31.17)

O geliefde meester, doordat we Jou op intieme wijze met ons
op geheime plekken hebben zien converseren – Jouw glimlachende gezicht, dat optreedt als een impuls voor onze amoureuze verlangens, Jouw vluchtige, liefdevolle blikken naar ons
en Jouw brede borstkas, de eeuwige rustplaats van de geluksgodin – is onze hunkering om Jou te ontmoeten meervoudig
toegenomen en laat ons verstand het herhaaldelijk afweten.
vraja-vanaukasäà vyaktir aìga te
våjina-hantry alaà viçva-maìgalam
tyaja manäk ca nas tvat-spåhätmanäà
sva-jana-håd-rujäà yan niñüdanam
Çrémad-Bhägavatam (10.31.18)

O Kåñëa, Jouw verschijning verdrijft de zorgen van de inwoners van Vraja en biedt in ieder opzicht voorspoed aan de wereld. Ons hart, dat alleen naar Jou verlangt, wordt gekweld
door onze hartkwaal. Wil Je door alle gierigheid op te geven zo
goed zijn om ons een beetje liefdadigheid te geven in de vorm
van dat medicijn, dat Jouw dierbaren kan genezen?

Deze drie verzen zijn honderden en honderden keer zoeter
dan tava kathämåtam tapta-jévanam, dat louter het spel van Çré
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Kåñëa looft. Dat vers stelt vast, dat hari-kathä nectar (amåta)
is, maar deze drie laatste verzen zijn werkelijke hari-kathä.
Ik heb het vers, dat begint met rahasi saàvidam, waarin de
gopés verwijzen naar hun eerdere, intieme conversaties met
Kåñëa, reeds uitgelegd. Een ander voorbeeld van dergelijke
conversaties staat in Vers Zestien, waarin de gopés tegen Krsna zeiden, “Geef een beetje.”
Kåñëa vroeg hen, “Wat moet Ik geven?”
“Oh, Jij bent zeker een hele goede geneesheer,” antwoordden ze, “de beste ter wereld. Jij weet meer over ziekten dan
wij. Plaats Jouw vingers op ons hart en dan kun Je de aard van
onze ziekte begrijpen en het vereiste medicijn aanbevelen.”
Zodra Çré Kåñëa de gopés aanraakte door Zijn vingers op
hun hart te leggen, voltrok zich iets in Zijn eigen hart. Op die
manier verwijst rahasi-saàvidam naar hun vele intieme dialogen.
Hier is nog een voorbeeld. Toen de gopés voor het eerst in
Vaàçé-vaöa aankwamen, nadat Kåñëa hen met Zijn fluit had
geroepen, vroeg Hij hen op een quasi nonchalante wijze,
waarom ze waren gekomen.
“Jij hebt ons geroepen,” antwoordden ze.
“Nee,” zei Hij, “Ik heb jullie niet geroepen.”
“Oh, ja dat heb Je wel gedaan.”
“Ik heb dat zeker niet gedaan.”
“Heb Je op Jouw fluit gespeeld?”
“Ja, Ik heb op Mijn fluit gespeeld.”
“Dus Je hebt ons geroepen.”
“Ik riep jullie niet.”
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“Dat deed Je wel! Je riep onze namen en door dat te doen
heb Je ons hart compleet gestolen. Je hebt onze waardevolle
en kostbare rijkdom gestolen en Je bent ermee weggerend,
dus wij zijn hier naartoe gehold om Jou te pakken te krijgen.
Geef alsjeblieft onze rijkdom terug en dan zullen we vertrekken.”
“Ik heb niets van jullie.”
“Dat is niet waar. Je hebt het wel en we gaan niet eerder
naar huis, voordat Jij het aan ons terug hebt gegeven.”
Dit is een geval van rahasi-saàvidam, intieme conversaties
op eenzame plekken, en de discussie hieronder is een voorbeeld van håc-chayodayam, de aandoening van käma, die opwelt in het hart.
De gopés zeiden tegen Kåñëa, “We kunnen Jouw hart zien.”
“Wat zien jullie dan?”
“We zien dat het bonst.”
“Waarom doet het dat?”
“Het bonst vanwege Jouw verlangen om met ons te associëren, hetgeen wordt ontsluierd door het vertoon van Jouw vijf
pijlen.”
Dit is de reden, waarom deze laatste drie verzen van Gopégéta superieur zijn aan de verzen, die beginnen met tava kathämåtam. In feite zijn alle verzen, die erop volgen, superieur.
Bijvoorbeeld, Vers Veertien (surata-vardhanam çokanäçanaà) en vooral Vers Elf (calasi yad vrajäc cärayan paçün)
manifesteren de stemmingen van de gopés en hun specifieke
spel met Kåñëa. Hoewel ze prachtig zijn, zijn de acht verzen
vóór tava kathämåtam niet de meest verheven; desondanks
raakte Çré Caitanya Mahäprabhu overweldigd door transcen289
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dente extase en ervoer de añöa-sättvika-bhävas, toen Hij ze
hoorde. Alle bovenzinnelijke extasen, zoals vyabhicäré, vibhäva en anubhäva woedden in Hem. Als Hij de sublieme, latere
verzen van het lied van de gopés zou hebben gehoord, was Hij
zeker nog gekker geworden.
Dit zijn allemaal onschatbare onderwerpen, maar ons hart
kan ze niet op waarde schatten. We zijn nog niet op het niveau van bhakti, waar we ze kunnen herinneren en verzonken
kunnen raken in de gevoelens van de gopés. Als we na honderden en honderden levens gekwalificeerd zijn geworden,
worden we door de genade van Çréla Rüpa Gosvmi, Çréla
Raghunätha däsa Gosvämé en hun metgezellen in staat gesteld
om deze onderwerpen op de juiste wijze te begrijpen.

Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura heeft alsvolgt een doordacht commentaar op dit negentiende vers aangeboden.
Kåñëa vraagt, “O rasika gopés, waar smeken jullie om?”
Ze smeken Hem, “We smeken om een medicijn voor ons
hart.”
“Willen jullie Mijn lotusvoeten dienen door ze op jullie
borsten te zetten? Dit is niet mogelijk. Mijn voeten zijn helemaal tevreden om door de bossen van Våndävana te lopen,
dus Ik zet ze niet neer, waar jullie dat willen. Ik heb helemaal
geen tijd voor die dingen.”
Dit geeft het hart van de gopés diep verdriet en ze beginnen
te huilen bij het zingen van dit vers. In India huilen vrouwen
dikwijls bij de uitdrukking van hun gevoelens in hele zoete
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liederen en het is niet te zien, of ze zingen of huilen. In BåhadBhägavatämåta staat beschreven, dat Gopa Kumära iets hoorde, dat klonk als een heel mooi lied. Hij volgde de klank en
toen hij dichterbij kwam, kon hij niet zien, of de zanger zat te
huilen of dol van plezier was. Hij volgde de klanken nog iets
verder en kwam een kuïja binnen. Daar zag hij zijn guru zitten zingen, die tranen met tuiten huilde en totaal onbewust
was van de externe wereld.
Op dezelfde manier huilen de gopés bij het zingen van hun
mierzoete lied, “Yat te sujäta-caraëämbu-ruhaà staneñu – we
houden Jouw lotusvoeten zachtjes en voorzichtig op ons
hart.” Waarom op hun hart? Het hart is het beste deel van het
lichaam. Iemand, die iets heeft, dat erg waardvol en kostbaar
is, houdt dat bezit dicht bij zijn hart. Zoals gezegd in onze
discussie over het commentaar van Çréla Jéva Gosvämé zeggen
de gopés tegen Kåñëa, “Je bent ons leven; alles aan Jou en
ieder onderdeel van Jou – Jouw voeten, gezicht, handen,
hoofd en al het andere – is ons leven. We willen ons leven in
ons hart bewaren. We willen ons leven heel teder en zachtaardig dienen, maar Jij loopt hier en daar door de bossen van
Våndävana, waar ruige plekken zijn, die vol liggen met scherpe stenen en andere dingen, die Jouw voeten kunnen bezeren.”
Zoals eerder gezegd, er is geen reden om bang te zijn voor
stenen en andere scherpe voorwerpen in Våndävana; daar
bestaat in het geheel geen imperfectie. Zoals in het eerste vers
van Gopé-géta staat, Våndävana is gedecoreerd door Çré Lakñmé-devé, die daar aanwezig is, jayati te ‘dhikaà janmana vrajaù, çrayata indirä. Våndävana is geen woestijn, noch een heu291
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velachtige plaats; in tegendeel, het terrein is heel zacht en
groen. Maar de gopés erkennen dit niet; zij denken juist het
tegenovergestelde, zoals geliefden uit zorg voor hun geliefden
op het moment van scheiden een inherent gevoel van angst
ervaren.
“Alas! Alas!” zeggen de gopés tegen Kåñëa, “Je hebt ontzettend veel lef.” Kåñëa kan zeggen, “Waarom zijn jullie bang
vanwege Mijn wandelingen in Våndävana?”
Er is niet één gopé, maar miljoenen gopés en ze zeggen tegen Kåñëa, “Jouw lotusvoeten zijn zo zacht – veel zachter dan
een lotus. We realiseren ons dit. We nemen ze in onze handen
en plaatsen ze op onze ontzettend zachte borsten. Echter,
wanneer we Jouw lotusvoeten met onze borsten vergelijken,
realiseren we ons, dat Jouw lotusvoeten miljoenen keren
zachter en teerder zijn. We weten, dat in vergelijking met ruwe kiezels en stenen onze borsten zacht zijn, maar ze beschikken niet over de zachtheid en andere goede kwaliteiten van
Jouw lotusvoeten. Daarom houden we ze heel zachtjes en
voorzichtig op onze borsten, zodat Jij geen pijn voelt. Maar nu
loop Je rond in het bos.”
Kåñëa antwoordt, “Als jullie weten, dat Mijn voeten zo
zacht zijn in vergelijking met jullie borsten, waarom proberen
jullie ze daar dan neer te zetten?”
“O geliefde, we weten, dat Je heel blij zal zijn, als we dit
doen. Wij worden ongelukkig door het te doen, maar in de
wetenschap, dat het Jou zeker gelukkig zal maken, vergeten
we al ons lijden en raken we ondergedompeld in de oceaan
van geluk. Als we weten, dat ons gedrag of iets aan ons Jou

292

_____________________________________________________________________________________

een beetje blijdschap geeft, lopen we over van telkens toenemende zegen.”
Çré Kåñëa is in Zichzelf voldaan (ätmäräma) en al Zijn verlangens zijn vervuld (äpta-käma). Er bestaat geen mogelijkheid, dat Zijn plezier kan toenemen – het is reeds onbeperkt.
Niettemin, zelfs al bestaat er geen ruimte om Zijn plezier in
omvang te laten toenemen, dit gebeurt echter wel, wanneer
Kåñëa bij Çrématé Rädhikä is. Hij is Madana, de bovenzinnelijke Cupido, de charmeur van iedereen. Echter, zodra Hij bij
Çrématé Rädhikä is, is Hij Madana-mohana, de persoonlijkheid, die zelfs Cupido verbijstert.
Çréla Raghunätha däsa Gosvämé heeft in zijn Sva-niyamadaçakam gezegd, “Ik zal Rädhä-kuëòa in Våndävana niet verlaten, zelfs niet om Çré Kåñëa persoonlijk aanwezig te zien in
zijn gedaante van Godsbeeld in Badri Näräyaëa, Dvärakä,
Puré en andere plaatsen. Rasika Vaiñëava’s kunnen daar harikathä spreken, maar ik zal Çrématé Rädhikä nooit verlaten
voor een andere plek. Als Rädhikä daar niet is, ga ik er niet
naartoe, zelfs niet als Çré Kåñëa me Zelf roept en zegt, ‘O lieveling, kom naar Dvärakä en dien hier Mijn lotusvoeten’.
Maar als ik hoor, dat Rädhikä daar ook is, ga ik er onmiddellijk naartoe. Ze zou er normaal gesproken natuurlijk nooit
naartoe gaan, maar als Ze gek zou worden en Haar zintuigen
zou kwijtraken en zomaar naar Dvärakä zou gaan, zou ik er
onmiddellijk achteraan gaan. Ik zou er met een grotere snelheid naar toe vliegen dan Garuòa, die sneller vliegt dan het
verstand.”
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Dit roept een discussiepunt op. We horen, dat Çrématé Rädhikä Våndävana verliet en naar Kurukñetra ging. We lezen in Çré
Båhad-bhägavatämåta, dat Çré Kåñëa Våndävana verliet voor
Mathurä en van daaruit naar Dvärakä ging. Çrémad-Bhägavatam beschrijft op levenige wijze hoe Dvärakädhéça Kåñëa
naar Kurukñetra gaat en daar Rädhikä ontmoet. Maar we
weten ook, dat Kåñëa van Mathurä, Dvärakä en Kurukñetra
niet Nanda-nandana Kåñëa of Rädhä-känta van Vraja is. Daar
is Hij Devaké-nandana of Vasudeva-nandana, de zoon van
Vasudeva en Devaké, een manifestatie van Kåñëa.
Çréla Rüpa Gosvämé schrijft in Lalitä-Mädhava, toen Kåñëa
naar Mathurä en Dvärakä ging, was Çrématé Rädhikä in een
dermate staat van afgescheidenheid, dat Ze naar Khelanvana
ging, waar Ze het water van Yamunä inliep en verdronk.
Toen ging Ze via de stralen van de zon naar de Zonplaneet.
Çréla Rüpa Gosvämé zwijgt over hetgeen plaats vond tussen
die tijd en Haar aankomst als Satyabhämä in NavaVåndävana, Dvärakä; hij wil alleen zeggen, dat Ze Rukmiëé
ontmoette, toen ze eenmaal daar was.
Rukmiëé dacht, “Oh, dit meisje is onvoorstelbaar mooi! Als
Kåñëa Haar ziet, wordt Hij tot Haar aangetrokken en houdt
Hij niet langer van mij, zoals Hij nu doet.” Ze probeerde het
nieuwe meisje van de Zonplaneet voor Kåñëa verborgen te
houden in de hoop, dat ze Hem kon voorkomen Haar te zien.
Niettemin zag Kåñëa Haar uiteindelijk en werd op slag verliefd op Haar. Omdat Rukmiëé vasthield aan haar poging om
Kåñëa en Satyabhämä (Rädhikä) uit Elkaar te houden, voelde
Satyabhämä een dermate pijnlijke afgescheidenheid van Kåñëa, dat Ze naar het Käliya Meer in Nava-Våndävana ging met
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het doel door gifslangen te worden gebeten. Ze sprong in het
meer en zonder, dat Ze het wist, had Kåñëa Haar gezien en
sprong achter Haar aan. Toen Hij Haar van achteren vastpakte, dacht Satyabhämä met een opluchting, “Oh, hier zijn twee
zwarte slangen vol gif en ze staan op het punt Me te bijten.”
Ze kon zich niet voorstellen, dat Kåñëa Haar Zelf vasthield,
totdat Hij Haar omdraaide om Hem aan te kijken. Toen Ze
Hem zag, kwam Ze weer bij Haar externe zintuigen en viel op
Zijn borst. Rukmiëé zag dit en dacht, “Ik heb mijn best gedaan om hen uit elkaar te houden, maar ik ben er niet in geslaagd. Nu moeten ze worden getrouwd.” Kåñëa deed Satyabhämä toen een aanzoek en trouwde Haar.
Wie is het tienermeisje, dat met de stralen van de zon naar
Nava-Våndävana in Dvärakä reisde? En wie ging naar Kurukñetra om Kåñëa daar te ontmoeten? Dit is een belangrijk
punt. De uitleg is, dat er drie aspecten van Çrématé Rädhikä
zijn. Een van hen, Haar complete persoonlijkheid, is de dochter van Våñabhänu Mahäräja en Kértida-devé. Zoals Çré Nanda-nandana, de zoon van Nanda Mahäräja, de oorzaak of
bron is van al Zijn expansies, zo is Çrématé Rädhikä, de dochter van Våñabhänu Mahäräja en Kértidä-devé, de bron van al
Haar vrouwelijke expansies. Noch Våñabhänu-nandiné noch
Kåñëa verlaten ooit Våndävana. Ze kan denken, dat Hij even
ergens naartoe is gegaan en op dat moment kan Ze afzondering van Hem voelen, maar ze denkt nooit, dat Hij permament
ergens anders naartoe is gegaan.
Er zijn verschillende typen afzondering (praväsa), die plaats
vinden, voordat de vier belangrijkste typen ontmoeting plaats
hebben: saìkñipta, saìkérëa, sampanna en samåddhimän. Er is
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een korte scheiding, wanneer Kåñëa naar buiten gaat om de
koeien te hoeden. Soms staat mäna, de gedeprimeerde stemming van transcendent liefdevolle, jaloerse woede, als een
muur tussen Rädhikä en Kåñëa. Dit is ook een soort van afzondering, omdat ze niet kunnen praten of met elkaar kunnen
omgaan, zelfs al zijn Ze bij elkaar. Sudüra-praväsa heeft
plaats, wanneer Ze gedurende vele jaren gescheiden zijn, zoals wanneer Çré Kåñëa uit Våndävana vertrekt en naar Mathurä en Dvärakä gaat. Wanneer Ze elkaar na een dergelijk lange
afgescheidenheid ontmoeten, voelen Ze Zich buitengewoon
zegenrijk
In Våndävana denken of voelen Çré Çré Rädhä en Kåñëa
over het algemeen niet, dat Hun scheiding lang zal duren. De
stemming van Çrématé Rädhikä is alsvolgt, “Ik ben hier in Sürya-kuëòa en Kåñëa komt uit Kusuma-sarovara; we zullen op
Hem wachten.” Of, Ze is in mäna. Våñabhänu-nandiné Rädhikä denkt niet, “Kåñëa is naar Mathurä en Dvärakä gegaan.”
Ze omhelst de tamäla-bomen, praat tegen ze en lacht met ze
en denkt, “Oh, Kåñëa is hier!” Ze decoreert Zich en treedt op,
alsof Hij aanwezig is. Op die manier woont Ze in Våndävana
en gaat nooit ergens anders naartoe.
Er zijn twee manifestaties van deze complete en oorspronkelijke persoonlijkheid van Rädhikä als de dochter van Koning Våñabhänu en Kértidä-devé. De ene manifestatie is
saàyoginé Rädhä, die het gevoel heeft Kåñëa in Kurukñetra te
ontmoeten, en de andere is viyoginé Rädhä, die is ondergedompeld in een gevoel van afzondering. Saàyoginé Rädhä
heeft een relatief meegaand, rechter vleugel (dakñiëa) stemming, terwijl viyoginé Rädhä een meer tegendraadse, linker
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vleugel (vämya) stemming heeft. Saàyoginé Rädhä gaat naar
Kurukñetra en ontmoet Kåñëa daar en viyoginé Rädhä gaat
naar Sürya-loka
Alles dat ik hier heb uitgelegd over deze twee aspecten van
Çrématé Rädhikä dient te worden herinnerd, wanneer we horen, lezen of een spel van Çré Çré Rädhä en Kåñëa voor de
geest halen; alleen op die manier is het mogelijk dit spel te
begrijpen.
Våñabhänu-nandiné Rädhikä en Haar sakhés spreken dit
vers, dat begint met yat te sujäta-caraëäm. Hoewel dit vers kan
worden geïnterpreteerd als de dakñina-bhäva van Candrävalé
en haar sakhés, kan het ook worden gezien als uiterst linker
vleugel van karakter.
Kåñëa zegt tegen de gopés, “Waarom willen jullie Mijn voeten op jullie hart houden?”
Ze antwoorden, “We weten, dat Jij voldaan bent, als we dat
doen.”
Er is zoveel, dat hier niet kan worden verteld, dus jullie
kunnen de verborgen betekenissen te weten komen door
chanten en een gevoel van zuivere toewijding. De verlangens
van de gopés kunnen niet door materiële intelligentie worden
doorgrond, alleen door gerealiseerde ervaring.
De gopés vervolgen, “We wilden soberheden uitvoeren om
Brahmä een plezier te doen, maar zijn aard is dezelfde als die
van Jou; jullie alletwee willen ons laten lijden. Stel je voor, dat
we soberheden uitvoeren om hem een plezier te doen en we
smeken hem ons hart zacht te maken. We geloven, dat hij kan
toegeven, maar dan zou Jij helemaal niet tevreden zijn. Als Jij
Jouw lotusvoeten op ons hart plaatst, gebeuren er twee din297
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gen. Ten eerste, wij worden gelukkig, want Jij bent gelukkig,
en ten tweede, het spijt ons, dat onze borsten zo hard zijn.
Maar wanneer we zien, dat Jij een beetje gelukkig bent, worden wij zo gelukkig, dat al ons verdriet en lijden verdwijnt.”
Dit is een symptoom van mahäbhäva. In mahäbhäva zijn
momenten, waarin de gopés zich grote zorgen maken, of Kåñëa wel tevreden is, en denken dat Hij dat niet is, terwijl Hij
zeer tevreden is. Soms, wanneer Rädhä en Kåñëa samen zijn,
komt Hun liefde voor Elkaar in een dermate extreme vervoering terecht, dat Ze vergeten, dat Ze samen zijn. Laten we het
voorbeeld nemen van Rädhikä en Kåñëa in Prema-sarovara.
Ze zaten heel gelukkig naast elkaar, toen er een hommel
aankwam en vlakbij het lotusgezicht van Rädhikä ging vliegen, alsof Haar gezicht een prachtig geurende lotusbloem was.
Rädhikä schrok. Madhumaìgala joeg de hommel met zijn
stok snel weg en kwam terug en zei, “Madhusüdana komt niet
meer terug. Ik heb hem zo ver weggejaagd, dat hij niet meer
terugkomt.” In het Sanskriet heet een hommel madhusüdana
en dat was de betekenis, die Madhumaìgala bedoelde. Maar
Çrématé Rädhikä dacht, dat hij het over Kåñëa had, die ook
Madhusüdana wordt genoemd. Zelfs al zat Ze vlak naast Kåñëa, Ze begon te huilen en viel flauw.
Rädhikä en alle andere gopés, die Gopé-géta zingen, bevinden zich in mahäbhäva; niemand van hen is in een lager stadium dan mahäbhäva. Nu huilen ze en zeggen, “Toen Brahmä
ons lichaam bouwde, schreef hij louter ellende op ons voorhoofd. We hebben zelfs overwogen om soberheden uit te voeren om hem een plezier te doen, zodat ons hart zacht zou
worden. Hoewel we begrijpen, dat Jij niet blij bent, als ons
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hart zacht is, zullen we tegelijkertijd ongelukkig zijn, als het
ruw is. We zijn onzeker en we weten niet, wat te doen en niet
te doen. Als we weten, dat Jouw lotusvoeten gelukkig zijn,
verdwijnt onze hartkwaal ook. Dus kom meteen – stel niet
uit.”
Het woord dhér in dit negentiende vers betekent ‘discriminatie’ of ‘intelligentie’. De gopés zeggen tegen Kåñëa, “Ons
onderscheidingsvermogen gaat soms de ene richting uit en
soms de andere. Moet ons hart hard of zacht zijn? Wanneer Je
in Våndävana rondloopt, vragen we ons af, of Je niet lijdt.
Soms schijnt het ons toe, dat Je blij bent om Jouw voeten op
de bosgrond te zetten en soms zijn we bang, dat het erg pij nlijk voor Jou is. Onze intelligentie zit gevangen tussen deze
twee extremen. We weten alleen, dat Jij ons zowel bij de ontmoeting als in afzondering te lijden geeft.”
In onze bespreking van Vers Vijftien heb ik één reden gegeven, waarom de gopés pijn hebben in de ontmoeting met Çré
Kåñëa. Op dat moment zeiden ze, “Wanneer Je naar het bos
van Våndävana gaat om de koeien te hoeden, wordt één seconde, of zelfs een klein deel van een seconde, voor ons als
duizend jaar. En wanneer Je terugkomt, worden we gelukkig
en denken, ‘Oh, Kåñëa is teruggekomen.’ Maar zelfs dan kunnen we maar een moment naar Je kijken. De oogleden, die
Brahmä ons heeft gegeven, vallen dicht en laten onze ogen
knipperen, waarmee ze ons zicht op Jou onderbreken. Soms
knipperen de ogen even niet, maar dan wellen tranen op en
kunnen we Jou weer niet zien. Op die manier wordt de ontmoeting met Jou zelfs nog pijnlijker dan afzondering van Jou,
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waardoor ons ongeluk toeneemt. Vandaar dat Je ons te lijden
geeft, zowel in de ontmoeting als in afzondering.
“Wij zijn afhankelijk; we zijn niet vrij. We kunnen Jou niet
ontmoeten, omdat we onder controle staan van onze echtgenoot, schoonfamilie, ouders en zoveel andere personen. Maar
Jij bent helemaal vrij, dus waarom zou Je lijden? Waarom ga
Je naar het bos, waar scherp grint en graanscheuten Jou te
lijden kunnen geven? Jouw voeten zijn niet geschikt om in het
bos te lopen.”
Kåñëa kan antwoorden, “Ja, Ik ben heel vrij. Ik doe wat Ik
wil, dus waarom vertellen jullie Me, wat Ik moet doen? Dit
heeft niets met jullie te maken.”
Als ze dit horen, zeggen de gopés, “Het kan waar zijn, dat
we niets te maken hebben met Jouw activiteiten, maar hoe
kun Je zeggen, dat Je geen pijn hebt, als Je loopt? Je voelt het
immers. We vinden, dat Je wreed en genadeloos bent tegen al
Jouw lichaamsdelen, zoals Je ook wreed bent tegen ons. Het
is Jouw natuur om Jezelf en anderen pijn te geven. Je geeft
iedereen pijn. In onze opvatting zijn Jouw gedachten alsvolgt,
‘Het is Mijn natuur om anderen verdriet te geven en wanneer
ik de ellende van anderen zie, raakt Ik opgetogen. Indien Ik
deze gopés echter pijn ga geven, zal Ikzelf enige lichamelijke
pijn moeten aanvaarden.’ Dan breng Je Jezelf op onverantwoorde wijze pijn toe, zodat Je ons, gopés, pijn kunt geven.
Dit is de reden, waarom Je door het bos loopt en te lijden
hebt van de beschadigingen aan Jouw voeten.”
Bhramati dhér bhavad-äyuñäà – De gopés spreken het
woord bhrama uit, hetgeen betekent ‘verwarring over veel
verschillende mogelijkheden’. Met deze mogelijkheden reke300
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ning houdend zeggen ze tegen Kåñëa, “Je voelt pijn, maar de
pijn is voor Jou secundair. Het is voor Jou van belang, dat Je
wat pijn voelt, want dan kun Je pijn aan ons geven. Jouw hart
is zo wreed, dat Je plezier put uit de angst van anderen en
daarom ben Je bereid Jouw eigen lijden te aanvaarden.”
Ze vervolgen, “Een tweede mogelijkheid is, dat Je bij het
zien van onze pijn zo’n overvloed aan plezier ervaart, dat
Jouw eigen pijn eveneens lijkt op plezier.”
Stel voor, dat iemand een flinke som geld krijgt en daarvan
een gebouw koopt, waarbij hij een geregistreerd document
ontvangt, dat hem wettelijk eigendom garandeert. Nu hij de
nieuwe eigenaar is, denkt hij, “Wat heb ik een smaakvol gebouw!” Hij is groot van stuk en als hij de deur met de sleutel
opent, stoot hij zijn hoofd tegen de deurpost en verwondt
zich. “Bent u gewond? Bent u gewond?” vraagt de persoon,
die bij hem is. “Nee, nee. Niets aan de hand,” antwoordt hij.
Temidden van het geluk, dat hij heeft bij de aankoop van een
goed huis, neemt hij geen aanstoot aan enige pijn. Op dezelfde manier zeggen de gopés tegen Kåñëa, “Jij wordt zo gelukkig, wanneer Je ons pijn geeft, en in Jouw geluk denk Je, dat
iedere pijn, die Je voelt, ook heel goed is.”
Toen Çré Kåñëa eens een ontmoeting had met Çrématé Rädhikä en al Haar gopé metgezellen, pakte Hij met kracht de
hand van een maïjaré en trok haar naar Zich toe, terwijl Hij
probeerde haar te omhelzen. Die maïjaré begon te huilen en
riep uit in ondergeschiktheid aan Rädhikä, “O Sväminé, Sväminéji! Red me! Red me!” Çrématé Rädhikä rende naar Kåñëa
en draaide Zijn hand om. De mäyjaré was nu vrij en rende
achter Haar aan, terwijl ze naar adem hapte. Kåñëa probeerde
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haar weer te pakken te krijgen en weer draaide Rädhikä Zijn
hand om. Deze keer voelde Kåñëa enige pijn, maar die pijn
was voor Hem veel plezieriger dan al het andere kon zijn.
Overlopend van geluk dacht Hij, “Hierop heb Ik lang zitten
wachten; Ik heb zitten wachten op het moment, dat Rädhikä
Mijn hand zou vastpakken.”
De derde mogelijkheid, die de gopés in overweging nemen,
kan op deze manier worden begrepen. In Néti-väkya wordt
gezegd, saàsargayä doña-guëä bhavanti. Dit betekent, dat
men de goede of slechte kwaliteiten van degene overneemt,
met wie men in contact komt. Het is een kwestie van associatie.
Er bestaat in dit verband een verhaal. Een stroper had de
gewoonte om naar het bos te gaan om papegaaien en andere
vogels te vangen voor de verkoop. Op zekere dag ving hij
twee babypapegaaien, bracht ze naar een stad en verkocht ze
aan twee verschillende gezinnen. Na enige tijd bezocht iemand het huis van de eigenaar van de ene papegaai en de vogel begon lief tegen hem te spreken, “Welkom, welkom. Kom
binnen, kom binnen,” en “Räma, Kåñëa, Räma, Kåñëa.” Toen
ging de bezoeker naar het huis van de eigenaar van de andere
papegaai en die zei, “Wie ben je?! Wie ben je?! Rot op,
schoft! Jij, stom, nonsense figuur!” Iedere vogel was het gedrag gaan imiteren van degenen om hem heen. Dus door de
ene soort associatie wordt men zachtaardig en door de andere
soort associatie wordt men grof.
De gopés passen dit aforisme toe en zeggen tegen Kåñëa,
“Eerst was Jouw hart heel zacht, veel zachter dan een lotus,
en daardoor waren Jouw lotusvoeten zo zacht als Jouw hart.
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Maar Jouw voeten hebben met onze harde borsten geassocieerd. Nu zijn ze heel hard geworden en Jouw hart is onder
invloed van die associatie ook hard geworden. Het gevolg is,
dat Jouw hart noch Jouw voeten enige pijn ervaren, wanneer
Je door het bos zwerft. Jouw voeten zijn onverschillig tegen
de stenen en Jouw hart is onverschillig jegens ons.”
Dan bieden de gopés een vierde mogelijke verklaring, die
wederom is gebaseerd op saàsargayä doña-guëä bhavanti –
onder invloed van associatie kan men hard of zacht worden.
Ze zeggen, “Jouw hart is heel zacht en onder invloed van zijn
associatie zijn Jouw lotusvoeten ook heel zacht. Door de aanraking van Jouw zachte lotusvoeten worden alle scherpe
steentjes, scheuten en de rest, dat pijn kan veroorzaken, ook
zacht. Om die reden ervaar Je geen pijn, wanneer Je in het
bos loopt.”
Dit brengt ons bij een ander punt. De gopés zeggen, “De
aarde houdt zoveel van Jou, dat – waar Je ook Jouw lotusvoeten neerzet – zij haar zachte tong voor Jou uitstrekt om Jouw
stappen op te zetten. Misschien is dit de reden, waarom Je
geen pijn voelt. Of het is misschien dit: Jij bent een dermate
grote oceaan van liefde, dat Jij afgescheidenheid van ons ging
ervaren, omdat Je onze gevoelens van afgescheidenheid van
Jou observeerde. Je werd gek en raakte in de war en in die
verbijstering voelde Je geen pijn.”
Rädhikä herinnert Zich Haar eigen ervaring. Ze stond eens
vanaf een hoogte op Govardhana Heuvel Çré Kåñëa te observeren, die beneden stond. Ofschoon de steen, waarop Ze
stond, brandend heet was, voelde Ze die hitte totaal niet. Het
voelde aan, alsof Ze op een koele plek stond in de schaduw
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van een boom, of in een rivier. Ze stond zonder met Haar
ogen te knipperen en ervoer zoveel geluk, dat Haar lichaamshaar overeind ging staan en de tranen over Haar wangen
stroomden. In de herinnering van Haar eigen ervaring zegt Ze
nu, “Je bent gek geworden door getuige te zijn van onze prema – ons verdriet in afzondering van Jou. Als gevolg daarvan
ben Jij ook afzondering gaan ervaren en dat is de reden, dat
Je geen pijn voelt.”
Nadat ze al deze argumenten in overweging hebben genomen, komen ze tenslotte tot de conclusie, “Er zijn zoveel mogelijke verklaringen te vinden, dat we niet met zekerheid
kunnen zeggen, waarom Je geen pijn voelt, wanneer Je door
dit bos zwalkt.”
Ze veronderstellen, dat Kåñëa kan zeggen, “Misschien projecteren jullie je eigen lijden, maar Ik ervaar jullie lijden niet.
Wanneer Ik jullie ellende zie, ervaar Ik geen ellende; Ik ervaar plezier.” Hij kan hen ook zeggen, “Jullie zeggen, dat jullie Mijn pijn ervaren, en ook, dat Ik jullie leven ben; toch zijn
jullie nog niet dood gegaan. Ik zie, dat jullie lopen te kletsen
en de dag heel gezellig doorkomen.”
In antwoord hierop zeggen de gopés, “Jij bent ons leven.
Ten gunste van Jouw welzijn hebben wij ons leven in Jou behouden. De reden, dat we ondanks zoveel zielsangst niet dood
gaan is, omdat Jij zowel onze levensadem als ons leven bent.
Omdat Jij plezier ervaart, sterven we niet. Jij en Brahmä, die
ook bekend staat als Vidhätä, de schenker van lotsbestemming, zijn twee vrienden met dezelfde natuur. Brahmä heeft
ons gemaakt om ons te laten lijden en Jouw aard is precies
dezelfde. Misschien denkt Brahmä, ‘Als de gopés sterven,
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wordt aan het doel, waarvoor ik ze heb gemaakt – zodat ik
gelukkig werd bij het zien van hun lijden – niet beantwoord.”
Volgens de gopés is dit de reden, dat Brahmä hun levensadem in Çré Kåñëa heeft geplaatst. Ze vervolgen, “Jij bent heel
gelukkig om onze doodstrijd te zien en daarom is onze levensadem ook in Jou gelukkig. Dat is de reden, waarom we
ondanks onze doodstrijd nog niet zijn doodgegaan. Maar nu
zal Je onze levensadem uit ons lichaam zien stromen, wanneer
we sterven.”
Kåñëa vraagt, “Hoe kun je sterven, als jouw leven (ayuñ)
nog aanwezig is?”
In antwoord hierop zeggen de gopés, “Bhavad-äyuñäà naù
– Jij bent ons leven. Nu zullen we sterven, maar ons leven zal
in Jou blijven voortbestaan en Jij zal nog miljoenen millennia
vrolijk doorleven. We gaan.”
Çré Vaiñëava-toñaëé legt uit, dat Kåñëa’s hart smelt, wanneer
Hij de gopés in deze conditie ziet. Hij kan er niet omheen. Hij
denkt, “De gopés zullen lijden en sterven en als ze sterven,
sterf Ik. Ik moet meteen naar hen toegaan en hen beantwoorden.”
Nu vallen de gopés bewusteloos op de grond en dat is het
moment, dat Kåñëa aan hen verschijnt. Wanneer ze hun ogen
openen en Hem zien, is het, alsof hun leven in hun lichaam is
teruggekeerd.
Het volgende hoofdstuk van Çrémad-Bhägavatam openbaart, wat vervolgens gebeurde.
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OEN VERSCHEEN ÇRÉ KÅÑËA, HET kroon-

juweel van de Çüradynastie, aan de wenende
vraja-devés. Er bloezemde een milde glimlach op Zijn gelaat. Hij had Zijn hals gesierd met een
slinger van bosbloemen en Zijn lichaam met een geel
kledingstuk. De schoonheid van een dergelijke gedaante
verbijstert zelfs Cupido, die zelf het hoofd van iedereen
op hol brengt.

é[qXauk- ovac
wiTa GaaePYa" Pa[GaaYaNTYa"
Pa[l/PaNTYaê ic}aDaa
åådu" SauSvr& raJaNa(
k*-Z<adXaRNal/al/Saa"
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çré-çuka uväca
iti gopyaù pragäyantyaù
pralapantyaç ca citradhä
ruruduù su-svaraà räjan
kåñëa-darçana-lälasäù
çré-çukaù uväca – Çré Çukadeva Gosvämé sprak; iti – aldus, zoals
eerder aangehaald; gopyaù – de gopés; pragäyantyaù – doorzingen;
pralapantyaù – doorspreken; ca – en; citradhä – op diverse verleidelijke manieren; ruruduù – ze huilden; su-svaram – luidkeels; räjan –
O Koning; kåñëa-darçana – voor het zicht van Kåñëa; lälasäù - hunkeren.

Vertaling

S

réla Çukadeva Gosvämé zei, “O Parékñit, de gopés
van Vraja, die overliepen van intense gretigheid om
hun dierbare Kåñëa te zien, konden hun gevoelens

niet langer beheersen. Verzonken in afgescheidenheid en
droevenis brachten ze hun beklach uit op een hartverscheurende, sonore toon.”

TaaSaaMaaivr>aUC^aEir"
SMaYaMaaNaMau%aMbuJa"
PaqTaaMbrDar" óGvq
Saa+aaNa( MaNMaQaMaNMaQa"
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täsäm ävirabhüc chauriù
smayamäna-mukhämbujaù
pétämbara-dharaù sragvé
säkñän manmatha-manmathaù
täsäm – aan hen; ävirabhüt – Hij verscheen; çauriù – Çré Kåñëa;
smayamäna – glimlachen; mukha – Zijn gelaat; ambujaù – als een
lotus; péta – geel; ambara – een kledingstuk; dharaù – dragen; srak-vé
– een bloemenslinger dragen; säkñät – rechtstreeks; man-matha –
van Cupido (die het hoofd op hol brengt); man – van het verstand;
mathaù – de verleider.

Vertaling

T

oen verscheen Çré Kåñëa, het kroonjuweel van de
Çüradynastie, aan de wenende vraja-devés. Er
bloezemde een milde glimlach op Zijn gelaat. Hij

had Zijn hals gesierd met een slinger van bosbloemen en Zijn
lichaam met een geel kledingstuk. De schoonheid van een
dergelijke gedaante verbijstert zelfs Cupido, die zelf het
hoofd van iedereen op hol brengt.

[Wanneer Çréla Bhaktivedänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja
de verzen van Çré Gopé-géta zingt, voegt hij er het eerste en
tweede vers van Hoofdstuk Tweeëndertig genaamd “De Reünie” aan toe. We hebben daarom deze twee verzen hierbij ingesloten alsmede het commentaar van Çréla Mahäräja op Vers
Twee. – Red.]
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[Het commentaar van Çréla Bhaktividänta Näräyaëa Gosvami
Mahäräja op Vers Twee verscheen voor het eerst in zijn Betekenisgeving van de Teksten Zestien en Zeventien van Çré Bhajana-Rahäsya, Hoofdstuk Zeven. Daarvan hebben we een uittreksel gemaakt.]

Çré Kåñëa, die altijd de prema van Zijn toegewijden weet te
verhogen, verdween uit de rasa-lélä. De gopés, die door afzondering van Hem totaal van slag waren, kwamen huilend bij de
oever van de Yamunä aan. Daar hebben ze, nadat alle opties
van hun zoektocht naar Hem waren uitgeput, kértana uitgevoerd. Hun stem was vol extreme gevoelens en ze gebruikten
metaforen met meervoudige betekenissen om hun sentimenten tot uitdrukking te brengen. Ze waren rusteloos en vol
prema en in de pijn van hun afgescheidenheid lieten ze hun
tranen onafgebroken de vrije loop. Çré Kåñëacandra, die zich
in het dichte, donkere bos bevond, hoorde hen huilen en verscheen plotseling in hun midden en manifesteerde Zijn luister.
Bij deze tekst is Çréla Çukadeva Gosvämé diep verzonken in
maïjaré-bhäva en daarom heeft hij het woord çauri in zijn
boosheid gezien als een belediging. Çré Kåñëa verscheen in een
kñatriya familie in de Çüradynastie, van de leden waarvan het
hart bedriegelijk en hard was. Çukadeva Gosvämé kon de
doodstrijd van zijn Sväminé in afgescheidenheid niet verdragen en zag de geheimhouding van Çré Kåñëa als een defect.
Hij richtte zich tot Kåñëa, “De jonge meisjes van Vraja zijn
simpele liefjes en Jij schept er plezier in om hen ongelukkig te
maken. En wanneer Je de gopés door smart ziet lijden, ver310
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toon Jij Jouw courage (çaurya).” Çréla Çukadeva Gosvämé had
het gevoel, dat een dergelijke zogenaamde heldhaftigheid een
blamage was en zei, “Als Jouw hart oprecht was geweest, had
Je zoiets niet gedaan.” Dit is een voorbeeld van onterende
opmerkingen gebruikt in prema; alleen iemand, wiens prema
diep gaat, kan op deze manier spreken.
Çré Kåñëacandra, het kroonjuweel van al diegenen, die bedreven zijn in aroureus spel en vermaak, verscheen temidden
van de vraja-devés en toonde Zijn ongeëvenaarde schoonheid,
die in deze tekst met drie bijvoeglijke naamwoorden wordt
aangeduid: smayamäna, sragvé en säkñän-manmatha-manmathaù.
Smayamäna – Hoewel het gezicht van Çré Kåñëa straalde en
een glimlach vertoonde, ervoer Hij in Zijn hart gewetenswroeging. Glimlachen is kenmerkend voor de kwaliteit van de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, maar Zijn glimlach voor
de gopés werd veroorzaakt door de emoties, die Hij ervoer bij
het weerzien van hen. Hij glimlachte om hun verdriet weg te
nemen en hen te troosten, want darśana van Zijn onweerstaanbare lotusgelaat zou al hun verdriet moeten verdrijven.
Toen Çré Kåñëa, die een pitämbara (goudgeel kledingstuk)
draagt, het bedroefde gejammer van de vraja-devés hoorde,
kwam Hij gezwind naar hen toe en hield Zijn pitämbara om
Zijn hals, zodat de sjaal niet kon wegglijden.
Hij had de gopés met de klanken van Zijn fluit betoverd,
waarop al die gopés hun familie, moraal, geduld en verlegenheid hadden afgezworen om aan Zijn zijde te komen. Maar op
die dag had Hij hen achtergelaten en was verdwenen. Daarom
hield Hij bij Zijn terugkeer Zijn gele sjaal om Zijn hals als
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teken, dat Hij bad om vergeving. Hij was Zich bewust, dat Hij
bij Zijn dierbaren een groot lijden had aangericht, Hij gaf toe,
dat Hij in overtreding was geweest en hield Zijn pitämbara in
Zijn handen.
Sragvé – Kåñëa droeg een verse, stralende slinger van bosbloemen rond Zijn mooie hals. Hij droeg deze slinger met
koele lotussen alleen om het vuur van afgescheidenheid van
de gopés te verdrijven en daarmee gaf Hij uitdrukking aan het
gevoel, “Jullie zijn de bloemen van Mijn slinger; jullie zijn
Mijn eigen hart. Door jullie te omhelzen bid Ik om vergeving
en smeek Ik jullie om de hitte van Mijn gevoel van afgescheidenheid van jullie te verzachten. Jullie hebben deze bloemenslinger zelf geregen en om Me heen gehangen. Ik toon
Mijn eeuwige dankbaarheid door hem op Mijn hart te dragen.”
Säkñän-manmatha-manmathaù – De extreem verleidelijke
schoonheid van Çré Kåñëa, welke wordt verhoogd door Zijn
aanwezigheid temidden van de gopés, beroerde het hoofd van
Cupido. Hier worden de woorden vyañöi-kämadeva en samañöi-kämadeva in de woorden säkñät-manmatha, de oorspronkelijke Kämadeva, verborgen gehouden. De vyañöi-kämadevas
zijn de Kämadeva’s, die in verschillende universa existeren;
samañöi-kämadeva is Pradyumna, en de oorspronkelijke Kämadeva is Nanda-nandana Zelf. De materiële Kämadeva, of
Cupido, brengt alle jévas in vervoering, maar wanneer deze
materiële Cupido de darśana ontvangt van de gedaante van
Çré Kåñëa, die de drie werelden magnetiseert, valt hij bewusteloos. Säkñät-manmatha-manmatha Kåñëa, de bovenzinnelijke
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Kämadeva, manifesteerde een dergelijke gedaante om het
lijden van de gopés te verzachten.
Çréla Jéva Gosvämé schrijft in de Krama-sandarbha, dat
manmatha-manmatha wijst op de persoon, die zelfs Cupido
(ook bekend als Madana) verleidt. Çré Kåñëacandra vertoonde
Zijn Mohiné-mürti en bracht het hoofd van Mahädeva in zijn
gedaante als Rudra op hol, maar de gedaante van Çré Kåñëa
als säkñät-manmatha-manmatha wordt alleen vertoond in de
rasa-maëòala. Dit wordt bevestigd in Çré Caitanya-caritämåta
(Ädi-lélä 5.212-3),
våndävana-purandara çré-madana-gopäla
räsa-viläsésäkñät brajendra-kumära
çré-rädhä-lalitä-saìge räsa-viläsa
manmatha-manmatha-rüpe yäìhära prakäça
Çré Madana-gopäla, het meest vooraanstaande Godsbeeld van
Våndävana, is de genieter van de rasa-dans en is rechtstreeks
de zoon van de Koning van Vraja. Hij maakt plezier in de rasadans met Çrématé Rädhikä, Çré Lalitä en anderen. Hij manifesteert Zich als Cupido der Cupido’s.

Çauri Çré Kåñëa, die zelfs Cupido verslaat, verscheen aan de
gopés en bij het zien van Zijn schoonheid was Rädhä verbijsterd en vroeg Zich af, “Staat Kåñëa echt voor ons?” In verwarring zei Ze tegen Haar sakhés, “O sakhés, is degene, die
voor ons staat een incarnatie van Cupido, wiens onzichtbare
gedaante iedereen aanvalt?”
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[Hieronder staat een samenvatting van de vertaling van het
commentaar1 van Çréla Jéva Gosvämé op dit vers door Çréla
Bhaktividänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja.]

Kåñëa hoorde het liefdeslied van de gopés, dat vol bezieling
was in de pijn van hun afzondering van Hem. Toen hij zag, dat
ze leden omwille van Hem en niet omwille van zichzelf, verscheen Hij in hun midden.
In dit verband heeft Çré Uddhava in zijn gebeden (ÇrémadBhägavatam 10.47.18) gezegd,
Van alle personen op aarde, hebben deze koeherdersvrouwen
werkelijk hun leven geperfectioneerd, want ze hebben de
meest verheven liefde voor God Govinda (Çré Kåñëa), de Superziel van alle belichaamde wezens, bereikt. Naar hun smetteloze liefde wordt gehunkerd door degenen, die het materiële
bestaan vrezen, door grote heiligen en ook door ons. Want
welke zin heeft het voor iemand, die de beschrijvingen van het
zoete spel van Kåñëa en de gopés heeft geproefd, om geboren
te worden als een hogeklasse brähmaëa, of zelfs als Çré Brahmä
zelf?”

Çrémad-Bhägavatam (11.2.42) verklaart,
Toewijding, rechtstreekse ervaring van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en onhechting van alle andere zaken treffen

1

De veraling van Çréla Mahäräja (anuväd) is geen letterlijke vertaling. Het
is een uitleg van de diepe betekenis en gevoelens (bhävas) verborgen in
het commentaar van Çréla Jéva Gosvämé en wordt daarom een bhävänuväda genoemd.
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simultaan plaats in iemand, die zijn toevlucht heeft genomen
tot de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods op dezelfde manier,
als waarop plezier, voeding en leniging van honger tegelijkertijd en bij ieder hap in toenemende mate optreden bij iemand,
die zich aan een maaltijd tegoed doet.

In harmonie met deze tattva verscheen Çré Kåñëa temidden
van de gopés en vertoonde een gedaante met een dermate
ongeëvenaarde schoonheid en beminnelijkheid, dat Hij zelfs
Cupido voor Zich innam.
Zo verscheen Kåñëa aan hen. Hij had met liefde en eerbied
de bloemenslinger, die ze Hem eerder hadden gegeven, om
Zijn hals gelegd en deze rustte nu op Zijn borst. Hiermee
openbaarde Hij Zijn verlangen om door hun omhelzing gezegend te worden en toonde Zijn hunkering om alleen bij hen te
zijn. Çréla Çukadeva Gosvämé beschrijft de schoonheid van Çré
Kåñëa van dat moment om deze betoverende gedaante op het
hart van de lezer over te brengen, zodat deze gedaante Zich
daar uiteindelijk kan manifesteren.
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In zijn eigen commentaar op Gopé-géta verlicht Çréla Bhaktivedanta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja de commentaren van
Çréla Jéva Gosvämé en Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura,
die op genadevolle wijze de innerlijke gevoelens van de gopés
bij het zingen van hun sublieme lied van afgescheidenheid
hebben geopenbaard. In deze sectie worden enkele korte
schetsen gegeven van het leven en karakter van deze commentatoren, alsmede die van Çréla Mahäräja zelf.

D

E VADER VAN ÇRÉLA JÉVA GOSVÄMÉ, ANU-

pama, was de broer van Çréla Rüpa Gosvämé en
Çréla Sanätana Gosvämé. Zijn verheven vader en
ooms waren in dienst van de moslimheerser – Srila Sanätana
Gosvämé als eerste minister, Çréla Rüpa Gosvämé als privésecretaris en Anupama als minister van financiën. Alle drie
hebben Çré Caitanya Mahäprabhu ontmoet, toen Hij naar
Rämakeli kwam, waar ze woonden.
Als enige zoon van drie broers kreeg Jéva genegenheid in
overvloed. Çréla Rüpa Gosvämé was hem altijd speciaal toegenegen en behandelde hem als zijn eigen zoon. Toen Jéva nog
heel jong was, heeft Çréla Rüpa Gosvämé hem naar Mahäprabhu gebracht, die hem zegende door Zijn hand op zijn
hoofd te leggen.
In zijn jeugd heeft Jéva gestudeerd en leerde spoedig alle
logica, Sanskriete grammatica en theïstische filosofie uit de
boeken in zijn ouderlijk huis. Voordat Çréla Rüpa Gosvämé en
Anupama het huishoudelijke leven verlieten om zich in
Våndävana terug te trekken, verdeelden ze het hele familie-
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vermogen en eigendom, waarmee ze voldoende fondsen wierven om Jéva te laten studeren. Alle drie deze broers realiseerden zich, dat hij in hun dynastie de enige zoon was, dus ze
voedden hem met grote genegenheid op en zorgden ervoor,
dat hij alle materiële faciliteiten kreeg, die hij nodig had.
Jéva had een heel zacht karakter en terwijl hij opgroeide
begon hij geleidelijk de Godsbeelden van Çré Çré Rädhä-Kåñëa
te vereren. Wanneer hij bloemenslingers voor Hen maakte en
Hen püjä aanbood, raakte hij ondergedompeld in meditatie
en gaf de voorkeur aan deze activiteiten boven het spel met
andere kinderen.
Toen hij ongeveer veertien jaar oud was, ging hij naar Navadvépa. Op dat moment was Mahäprabhu reeds teruggekeerd naar de geestelijke wereld en alle toegewijden van Navadvépa waren vertrokken. Navadvépa gaf hen nu groot verdriet, Çréväsa Paëòita, Advaita Äcärya en alle anderen waren
vertrokken en Navadvépa lag er verlaten bij.
Enkele dagen voor de aankomst van Jéva was Nityänanda
Prabhu vanuit Khardaha gearriverd in Çréväsa-aìgana. Toen
Jéva Gosvämé daar ook aankwam, was Nityänanda Prabhu
zeer verheugd hem te ontmoeten. Nityänanda Prabhu plaatste
Zijn voeten op het hoofd van Jéva en zei, “Ik ben hier naartoe
gekomen om jou te zien; anders was Ik in Khardaha gebleven.” Hij toonde Jéva alle speelplaatsen en podia van Mahäprabhu in Navadvépa en schonk hem grote genade door
hem op te dragen naar Våndävana te gaan en daar bij Çréla
Rüpa Gosvämé en Çréla Sanätana Gosvämé te blijven.
Onderweg naar Våndävana maakte Jéva een stop in Väräëasé, waar hij een discipel van Särvabhauma Bhaööäcärya ge320
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naamd Madhusüdana Väcaspati ontmoette, die Vedänta onderwees, maar niet het commentaar van Çaìkaräcärya erkende, dat in die tijd beroemd was. Mahäprabhu had dat commentaar afgewezen, toen Särvabhauma Bhaööäcärya het Hem
trachtte te onderwijzen. Madhusüdana Väcaspati was een
groot geleerde en omdat hij gestudeerd had en alles begreep,
dat Mahaprabhu aan Särvabhauma Bhaööäcärya, Çréla Rüpa
en Sanätana Gosvämé’s had geopenbaard, onderwees hij het
daar. Jéva Gosvämé ging naar zijn huis en leerde alle bhaktivedänta van hem. Hij bestudeerde ook het commentaar van
Çaìkaräcärya, want zonder het te bestuderen was het niet
mogelijk geweest het te weerleggen. Nadat hij dit allemaal
had bestudeerd en volkomen begreep, ging hij naar Våndävana. Daar in Våndävana gaf Sanätana Gosvämé hem over aan
de zorg van Rüpa Gosvämé en hij bleef vlak in de buurt van
de hut van Rüpa Gosvämé bij de Rädhä-Dämodara tempel.
Jéva Gosvämé las alles, dat Rüpa Gosvämé schreef. Op zekere dag, toen ze samen aan het lezen waren, arriveerde daar
een stralende, oudere brähmaëa. Te beoordelen naar zijn
leeftijd en geleerdheid was hij Çré Vallabhäcärya, die Rüpa
Gosvämé kende uit de tijd van Mahäprabhu, toen Hij in Prayäga verbleef. Hij was ongeveer dezelfde leeftijd als Advaita
Äcärya, dus Rüpa Gosvämé had de leeftijd om zijn zoon te
zijn. Hij vroeg, “Rüpa, wat ben je deze dagen aan het schrijven?”
Een beetje aarzelend antwoordde Çréla Rüpa Gosvämé, “Ik
schrijf een boek getiteld Bhakti-rasämåta-sindhu.” Vallabäcärya pakte toen het boek en zei, terwijl hij door het boek bla-
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derde, “Heel goed, ik zal het doorkijken en fouten verbeteren.”
Op dat moment bracht Jéva Gosvämé aan Rüpa Gosvami
koeling met een blad van de täla-boom. Toen hij Vallabhäcärya dit hoorde zeggen, raakte Jéva van slag, omdat hij dacht,
dat zijn Gurudeva werd bekritiseerd. Later, toen Jéva naar de
rivier liep om water te halen, kwam hij Vallabhäcärya tegen,
die juist van zijn middagbad terugkwam. Jéva Gosvämé zei,
“Gosäi, u zei eerder, dat u de Bhakti-rasämåta-sindu, die Rüpa
Gosvämé aan het schrijven is, zou proeflezen. Indien u fouten
hebt aangetroffen, kunt u me dan zeggen, waar ze staan?”
Vallabhäcärya antwoordde, “Hoe kun jij dat begrijpen,
kind? Heb je Sanskriete grammatica gestudeerd?”
“Ja, een beetje.”
“Wat kun jij dan mogelijkerwijs begrijpen?”
“Nogmaals, wilt u de fouten tonen, die u hebt ontdekt?”
Toen Vallabhäcärya hem een schijnbare fout toonde, brak er
een heftig dispuut tussen hen uit. Uiteindelijk onderbouwde
Jéva Gosvämé het punt op een dermate overtuigende manier,
dat Vallabhäcärya het niet kon afwijzen en er ook geen antwoord op had.
Toen Vallabhäcärya naar de hut van Rüpa Gosvämé terugkeerde, vroeg hij, “Wie was die jongen, die jou koeling gaf?
Hij is erg intelligent en zeer geleerd in de geschriften.”
Heel nederig en met gevouwen handen antwoordde Rüpa
Gosvämé, “Hij is de zoon van mijn jongere broer en is tevens
mijn leerling. Hij weet zich niet te gedragen.”
“Nee, hij is een genie en hij zal in de toekomst beroemd
worden.”
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Snel daarna vertrok Vallabhäcärya. Toen Jéva Gosvämé met
het water terugkwam, zei Çréla Rüpa Gosvämé tegen hem, “Jij
bent zo intolerant, dat je ruzie maakt met een oudere, geleerde brähmaëa, die zo aardig was om iets proef te lezen voor
mijn eigen goed. Jouw gedrag is onaanvaardbaar; ga nu weg.”
Jéva Gosvämé had de plicht zijn guru te gehoorzamen en
verliet Våndävana. Hij ging naar het dorp Bhayagaon om daar
in een grot te gaan leven, die vol lag met krokodillen. Hij is
enkele dagen in de grot gebleven om bhajana te doen en te
huilen om het verlies van de genegenheid van zijn guru. Hij
hield op met eten en water drinken en na een korte tijd werd
hij broodmager. Na enige tijd kwam Çréla Sanätana Gosvämé,
toen hij door Vraja liep, toevallig door dat dorp. De lokale
bevolking zei tegen hem, “Bäbä, we hebben u altijd beschouwd als een groot bhajanänandé (iemand die is verzonken
in bhajana), maar er is nu een jongen naar ons dorp gekomen,
die zelfs nog meer weg heeft van een bhajanänandé dan u.
Dag en nacht roept hij de namen van Rädhä-Kåñëa en huilt
daarbij. We geven hem prasäda, maar hij weigert te eten en
hij slaapt nooit. Hij blijft dag en nacht in bhajana verzonken;
we hebben dit nog nooit meegemaakt.”
Çréla Sanätana Gosvämé begreep, dat het Jéva betrof, en
ging onmiddellijk naar hem toe. Bij hun hereniging weenden
beiden. Sanätana Gosvämé nam hem toen mee terug naar
Våndävana, waar hij tegen Rüpa Gosvämé zei, “De plicht van
Vaiñëava’s is om voor anderen mededogen te praktiseren,
maar jij verzaakt deze jonge leerling van jou, die getooid is
met zoveel buitengewone kwaliteiten. Je zou Jéva genadig
moeten zijn, maar in plaats daarvan verban je hem. Dit was
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een vergissing en je moet het verbeteren. Ik geef jou opdracht
om hem snel terug te halen.”
Toen Rüpa Gosvämé dit hoorde, begon hij te huilen om Jéva, van wie hij zoveel hield. Toen Sanätana Gosvämé Jéva daar
naartoe bracht en hem op schoot zette bij Rüpa Gosvämé,
begonnen guru en discipel te huilen. Rüpa Gosvämé zorgde
dat Jéva door de beste artsen uit Mathurä werd behandeld en
geleidelijk werd Jéva weer sterk. Vanaf dat moment werd hun
voorgaande praktijk hervat en Rüpa Gosvämé gaf alles, dat hij
schreef, aan Jéva om te proeflezen.
Çréla Jéva Gosvämé had correct gehandeld door de argumenten van Çré Vallabhäcärya te weerleggen en zijn Gurudeva te verdedigen. En Çréla Rüpa Gosvämé had ook gelijk. Hoe
is het mogelijk, dat beiden gelijk hadden? Het antwoord is,
dat Çréla Rüpa Gosvämé aan Çré Vallabhäcärya respect wilde
tonen, maar Jéva Gosvämé, zijn leerling, scheen hem te hebben
onteerd. Çréla Rüpa Gosvämé overwoog, “Çré Vallabhäcärya
kan denken, ‘Openlijk kan Rüpa Gosvämé me respecteren,
maar hij beledigt me via zijn leerling.’ “ Hiervoor zou Rüpa
Gosvami enige blaam kunnen treffen. Door op te treden, alsof
hij zijn leerling zou straffen, toonde Çréla Rüpa Gosvämé eerbied voor Çré Vallabhäcärya.
Çréla Rüpa Gosvämé had correct gehandeld en Çréla Jéva
Gosvämé had ook correct gehandeld. Een leerling mag een
overtreding tegen zijn guru niet tolereren. Jéva Gosvämé beschouwde het als een overtreding, dat Vallabhäcärya het begrip siddhänta van Rüpa Gosvämé wilde ‘corrigeren’.
Jaren later werd Çréla Jéva Gosvämé welbekend wegens het
uitbreiden en versterken van de werken van andere grote äcä324
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ryas. Eén van die äcäryas, Çréla Gopäla Bhaööa Gosvämé, had
hari-kathä rechtstreeks gehoord van Çréla Rüpa Gosvämé en
Çréla Sanätana Gosvämé, die hij als zijn çikñä-gurus beschouwde. Bij het bestuderen van de werken van antieke Vaiñëava
äcäryas, zoals Madhva en Rämänuja, selecteerde Gopäla Bhaööa Gosvämé verschillende punten in relatie tot sambandha
(het vestigen van zijn relatie met Kåñëa), abhidheya (optreden
in onderhandelingen van de relatie) en prayojana (het bereiken van het hoogste doel van het leven) en verzamelde alles
in een notitieboek.
Çréla Jéva Gosvämé leerde al deze gevestigde waarheden van
Gopäla Bhaööa Gosvämé. Toen nam hij het deel, dat alle informatie over sambandha bevatte en breidde het uit. Hij nam
ook begrippen uit Bhakti-rasämåta-sindu, Ujjvala-nélamäëi,
Båhad-bhägavatämåta en andere werken gecomponeerd door
Rüpa en Sanätana Gosvämé’s en componeerde de eerste
Sandarbha.
Het woord sandarbha betekent ‘een kist waardevolle juwelen’. Van Çréla Jéva Gosvämé’s Zes Sandarbha’s doceren de
eerste vier – Tattva-sandarbha, Bhagavat-sandarbha, Paramätma-sandarbha en Kåñëa-sandarbha – sambandha-jïäna.
Ze bevatten kennis van de jéva, de begoochelende energie en
het objectief van de jéva; dit werd allemaal in de eerste vier
Sandarbha’s uiteengezet.
In de Tattva-sandarbha worden de begrippen pramäëa (het
corpus van bewijsvoering) en prameya (bewijsvoering) gegeven. Wat betekent pramäëa? In ieder geval, wiens woorden
aanvaarden we als gezaghebbend? Stel voor, dat een jongen
een grote brand rapporteert, die een ravage in een heilige
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plaats heeft aangericht en alles in de as heeft gelegd. Een oudere heer daarentegen rapporteert een klein brandje in een
theehuis, dat gemakkelijk kon worden bedwongen. Wiens
woorden in deze tegenstrijdige verhalen aanvaarden we als
gezaghebbend? Zeker, de woorden van de heer zijn meer gezaghebbend, want hij is ouder en rijper dan de jongen.
Dit begrip pramäëa verhoudt zich tot vele zaken. Verschillende mensen kunnen in hun geloof volharden, dat deze wereld echt is, dat hun status als mens of brähmaëa echt is, of dat
ze de meesters van hun eigendom zijn. Al deze valse identificaties en eigendomsrechten veroorzaken zoveel gevecht en
onenigheid. Iemand anders kan zeggen, “Deze dingen zijn
allemaal tijdelijk, dus ga er niet over vechten. Doe in plaats
daarvan iets voor jouw ziel en voor de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods; zij zijn permanent.” Welke van deze twee meningen zullen we aanvaarden? Door de relaties tussen God,
de jéva en het materiële bestaan te analyseren heeft Çréla Jéva
Gosvämé uitgelegd, waarin we ons vertrouwen moeten plaatsen. Hij schreef, dat de Veda’s de enige authoriteit zijn en dat
alle andere zogenaamde authoriteit het aan geloofwaardigheid ontbreekt. Datgene, dat we met onze beperkte zintuigen
en verstand waarnemen, kan gebrekkig zijn, maar de woorden
van de Veda’s kunnen dat niet zijn.
In zijn Bhagavat-sandarbha schrijft Çréla Jéva Gosvämé, dat
ieder ding, dat we zien, dezelfde bron heeft. De Absolute
Waarheid is één en Hij heeft van nature de beschikking over
onbevattelijk vermogen. Door de macht van zijn vermogen
existeert Hij in vier aspecten: svarüpa, Zijn oorspronkelijke
gedaante; tad-rüpa-vaibhava, alle incarnaties te beginnen bij
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Baladeva Prabhu; jéva, het levend wezen; en pradhäna, de
begoochelende energie. Hij is als de zon, die ook in vier aspecten bestaat: zijn oorspronkelijke vorm, de zonneschijf, zijn
stralen en zijn gereflecteerde licht, dat met mäyä wordt vergeleken.
Jéva Gosvämé nam delen uit Brahma-sandarbha en schreef
zijn eigen Bhagavat-sandarbha, waarin hij brahma-tattva, de
gevestigde waarheid over het Allerhoogste Geestelijke Geheel, uitlegt en de opvattingen van Çaìkaräcärya weerlegt. De
jéva is niet brahma, een onpersoonlijke God. Als brahma de
Absolute Waarheid is, die vol kennis is, hoe heeft het zich dan
kunnen fragmenteren in miljarden levende wezens en gebonden kunnen raken in het materiële bestaan? Çaìkaräcärya
zegt, dat brahma werd afgedekt door mäyä, maar waar komt
de afzonderlijke entiteit, die Çaìkaräcärya mäyä noemt, vandaan? Als er geen afzonderlijke entiteit, die mäyä heet, kan
bestaan, omdat alles het ene brahma is, waar kan dit andere
object, dat onwetendheid heet, vandaan zijn gekomen? Çréla
Jéva Gosvämé weerlegde alle ideeën van Çaìkaräcärya en bewees, dat Kåñëa Parabrahma de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods is, de bron van brahma.
Hij analyseerde ook paramätma-tattva en in de Kåñëasandarbha heeft hij uitgelegd, hoe alleen Kåñëa de oorspronkelijke Persoonlijkheid Gods is. Hij legde uit, hoe Kåñëa almachtig (sarva-çaktimän) is, hoe Hij een oceaan van rasa is,
hoe uit Hem de jévas en de rest voortkomen en hoe de jévas
Zijn eeuwige associatie kunnen verwerven. Hij weerlegde het
idee, dat Kåñëa een incarnatie van Näräyaëa is. Met gebruikmaking van bewijsvoering uit de Veda’s, Upaniñaden en de
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Puräëa’s heeft hij vastgesteld, dat Kåñëa de oorspronkelijke
Absolute Waarheid, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is
en dat alle andere incarnaties Zijn volkomen expansies of
deelexpansies zijn. Op basis van schriftuurlijk bewijs bekrachtigde hij het idee van Mahäprabhu, dat in de literatuur van
Rüpa Gosvämé en Sanätana Gosvämé wordt gevestigd. Hiermee heeft hij onze sampradäya op een stevige, filosofische
fundering geplaatst. Hij heeft de stromende rivier van rasa
beschermd door grote keien siddhänta langs beide oevers te
leggen; op die manier kan geen enkel gecontamineerd water
van misverstanden deze rasa-rivier ooit besmetten.
In zijn Bhakti-sandarbha heeft hij vele subtiele aspecten
van bhakti uitgelegd. Hij stippelde de vierenzestig typen bhakti uit en hij heeft zeer deskundig uitgelegd wat guru-tattva is.
Hij heeft ook guru-pädäçraya, het proces van exclusieve toevlucht tot de guru, uiteengezet, hoe het dient te worden gedaan, welke de regels en regulerende principes zijn, enzovoort. Als de guru het vooruitzicht van de leerling zorgvuldig
evalueert en de leerling neemt de guru zorgvuldig in ogenschouw, zal er nooit een omstandigheid ontstaan, waarin de
leerling zijn guru moet opgeven. Hij onderwees, dat men
nimmer op wispelturige wijze een guru mag aanvaarden; men
dient een guru te aanvaarden, in wie men nooit het vertrouwen verliest, anders heeft men een probleem. Men dient er
zeker van te zijn, dat men alleen een sad-guru aanvaardt, die
is onthecht van lustbevrediging, die belezen is in alle tattva en
siddhänta, die rasika is, die spiritueel is gerealiseerd en die
genegenheid voor zijn leerling heeft. Men dient de guru zorg-
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vuldig onder de loupe te nemen, zelfs als dit proces meer dan
een jaar in beslag neemt.
Çréla Jéva Gosvämé heeft ook uitgelegd, dat alle bhakti niet
hetzelfde is, zoals alle soorten water ook niet dezelfde zijn –
er is schoon water, gezuiverd water, besmet water, rioolwater,
enzovoort. Jéva Gosvämé onderzocht al deze onderwerpen
diepgaand in zijn Sandarbha’s, die men moet lezen om de
ware aard van bhakti te begrijpen. Dus door regelmatig de
kennis uiteengezet in deze boeken te horen en door te associeren met gevorderde Vaiñëava’s, wordt zijn bhakti geleidelijk
uttama-bhakti. Çréla Jéva Gosvämé heeft de vijf typen prema
uitvoerig beschreven: çänta (neutraliteit), däsya (dienaarschap), sakhya (vriendschap), vätsalya (ouderlijke liefde) en
mädhurya (amoureuze liefde), waarbij hij vooral gopé-prema
benadrukte en de sädhana uitlegde om het te bereiken.
Veel hiervan wordt aangetroffen in zijn Gopäla-campü, dat
een zeer filosofisch boek is. Çréla Jéva Gosvämé schreef dat
boek in Goloka Våndävana en gaf het aan deze wereld. Hij
componeerde zoveel literatuur, dat we ons hele leven zouden
kunnen besteden om verzonken te zijn in het lezen ervan.
Bovendien, door de sädhana te praktiseren, die erin wordt
beschreven, wie weet, hoeveel levens we er nog aan kunnen
besteden? Als we moeite doen om deze boeken binnen te
gaan en als we zowel het persoonlijke gedrag als de begrippen
van Jéva Gosvämé bestuderen en proberen persoonlijk te volgen, zal ons spirituele leven zeker een succes zijn. Mag Çréla
Jéva Gosvämé ons genadig zijn, zodat we alle instructies, die
hij heeft gegeven, kunnen leren om bhajana op een zuivere
wijze uit te voeren.
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OLGEND IN HET VOETSPOOR VAN ÇRÉLA
Rüpa Gosvämé heeft Çréla Viçvanätha Cakravarté
Öhäkura een overvloed aan transcendente literatuur over bhakti gecomponeerd en heeft op die manier het
diepste verlangen van Çréman Mahäprabhu in deze wereld
gevestigd. Hij weerlegde diverse foutieve conclusies, de waren
tegengeteld aan het authentieke pad van Çré Rüpa Gosvämé
(rüpänuga-bhakti)1. Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura
wordt in de Gauòéya Vaiñëava gemeenschap eerbiedigd als
een illustere äcärya en als een gezaghebbende mahäjana, of
zelfgerealiseerde ziel. Hij is vermaard als een groot transcendent filosoof en dichter, en als een rasika toegewijde.
De Vaiñëava dichter, Kåñëa däsa, heeft bij de conclusie van
zijn vertaling van Mädhurya-kädambiné van Çréla Cakravati
Öhäkura geschreven, “Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura
heeft de wereld gezegend door Mädhurya-kädambiné te
schrijven. In werkelijkheid is Çré Kåñëa Caitanya Mahäprabhu

V

1

De lezer wordt vriendelijk verzocht zich te wenden tot het Glossarium
voor een uitgebreide definitie van rüpänuga-bhakti.
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de spreker van dit boek door de mond van Çréla Cakravarté
Öhäkura. Sommigen zeggen, dat Çréla Cakravarté Öhäkura een
incarnatie van Çréla Rüpa Gosvämé is. Hij is deskundig in de
kunst van het beschrijven van uiterst complexe waarheden op
een manier, die gemakkelijk te begrijpen is. “O oceaan van
genade, Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, ik ben een heel
dwaas persoon. Weest u zo goed en openbaart u het mysterie
van uw transcendente kwaliteiten in mijn hart. Dit is mijn
gebed aan uw lotusvoeten.”
Na het verdwijnen van de Zes Gosvämé’s van Våndävana,
toen er een lichte afname van hun invloed plaats had, ontstond er een controverse met betrekking tot de doctrines van
echtelijke liefde (svakéyäväda) en overspelige liefde (parakéyäväda) in het spel van Bhagavän. Om de misverstanden weg
te nemen met betrekking tot svakéyäväda heeft Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura twee boeken geschreven, Rägavartma-candrikä en Gopé-premämåta, die beide vol staan met
alle conclusies van de geschriften. Daarna heeft hij in zijn
commentaar op Ujjvala-nélamaëi (1.21), Änanda-candrika, de
theorie van svakéyäväda glashelder weerlegd met schriftuulijk
bewijs en onweerlegbare argumenten en vestigde de conceptie
van parakéya. Bovendien gaf hij in zijn commentaar op Çrémad-Bhägavatam, genaamd Särärtha-darçiné, grote steun aan
parakéya-bhäva.
Op dat moment waren er enkele geleerden, die zich tegen
de conclusies van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura met
betrekking tot verering met het gevoel van parakéya verzetten, maar hij pareerde hen met zijn diepe geleerdheid en onweerlegbare logica. Uit wraakgevoelens besloten deze afgun332
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stige geleerden hem te vermoorden. Omdat ze zijn dagelijkse
gewoonte van parikramä rond Çré Våndävana-dhäma in de
hele vroege ochtend kenden, beraamden ze een plan om hem
in een donkere, verborgen loofhut te vermoorden. Toen hij de
aangewezen plek naderde, waar zijn tegenstanders in een hinderlaag lagen te wachten, verdween hij plotseling. In zijn
plaats zagen ze een prachtig jong meisje van Vraja met een
paar vriendinnen bloemen plukken.
Stomverbaasd vroegen de geleerden het meisje, “Lief kind,
zojuist kwam een groot toegewijde deze kant op. Heb je gezien, waar hij naartoe is gegaan?” Het meisje antwoordde, dat
ze hem had gezien, maar niet wist, waar hij naartoe was gegaan. Haar verbluffende schoonheid, verlegen blikken, vriendelijke glimlach en gratieuze gebaren smolten het hart van de
geleerden en dreven alle onzuiverheden uit hun hoofd. Toen
ze naar haar identiteit werd gevraagd, antwoordde ze, “Ik ben
een dienstmeisje van Çrématé Rädhikä, die nu in het huis van
Haar schoonfamilie in Yävaöa is. Ze heeft me hier naartoe
gestuurd om bloemen te plukken.”
Toen ze dit zei, verdween het meisje en in haar plaats zagen
de geleerden weer Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura. Ze
vielen aan zijn voeten en baden om vergeving en hij vergaf
hen allemaal.
Op die manier weerlegde hij de theorie van svakéyäväda en
vestigde de waarheid van zuivere parakéya, een succes dat erg
belangrijk is voor de Gauòéya Vaiñëava’s. Er hadden meer
van dergelijke verbazingwekkende gebeurtnissen plaats in het
leven van Çré Cakravarté Öhäkura.
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Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura beschikte over ongewoon genie en beschermde niet alleen de integriteit van de Çré
Gauòéya Vaiñëava dharma, maar hij vestigde ook zijn invloed
in Çré Våndävana. De Gauòéya Vaiñëava äcäryas hebben het
volgende vers als lofzang op zijn buitengewone werk gecomponeerd,
viçvasya nätha-rupo ’sau
bhakti-vartma-pradarçanät
bhakta-cakre vartitatvät
cakravarty äkhyayäbhavat
“Hij is bekend onder de naam Viçvanätha, heer van het universum, omdat Hij wijst op het pad van bhakti; en hij is bekend
onder de naam Cakravarté, hij rond wie de kring of verzameling loopt, omdat hij zich altijd in de kring (cakra) van zuivere
toegewijden bevindt. Daarom is zijn naam Viçvanätha Cakravarti.”

Heel weinig Gauòéya Vaiñëava äcäryas hebben zoveel boeken
geschreven als Çréla Cakravarté Öhäkura. Zelfs vandaag de
dag wordt het volgende aforisme met betrekking tot drie van
zijn boeken geciteerd in de algemene Vaiñëava gemeenschap,
“kiraëa-bindu-kaëä, ei tina niya vaiñëava-panä – De Vaiñëava’s nemen deze drie boeken, namelijk Ujjvala-nélamaëikiraëa, Bhakti-rasämåta-sindhu-bindu en Bhägavatämåta-kaëä
als hun rijkdom.”
Hieronder staat een lijst van zijn andere boeken, commentaren en gebeden, die een onvergelijkbaar rijk pakhuis van
Gauòéya Vaiñëava devotionele literatuur bevatten:
Vraja-réti-cintämaëi, Çré Camatkära-candrikä, Çré Premasamputa, Gétävalé, Subodhiné, (commentaar op Alaìkära334

_____________________________________________________________________________________

kaustubha), commmentaar op Çré Gopäla-täpané, Stavämåtalaharé, Çré Kåñëa-bhävanämåtam Mahäkävyam, Aiçvaryakädambiné, Çré Mädhurya-kädambiné, en commentaren op Sré
Bhakti-rasämåta-sindhu, Çré Änanda-våndävana-campüù, Däna-keli-kaumudé, Çré Lalita-mädhava-näöaka, Çré Caitanyacaritämåta, Brahma-saàhitä, alsmede zijn Särärtha-varñiëé
commentaar op Çrémad Bhagavad-gétä.
Op zijn oudedag bevond hij zich de meeste tijd in een halfbewuste of innerlijke staat, diep verzonken in bhajana. In die
tijd brak een dispuut los in Jaipur tussen de Gauòéya Vaiñëava’s en Vaiñëava’s, die de doctrine van svakéyäväda, of echtelijke liefde in het spel van Bhagavän aanhingen.
De Vaiñëava’s van het vijandelijke kamp hadden Koning
Jaya Singh II van Jaipur laten geloven, dat de verering van
Çrématé Rädhikä samen met Çré Govindadeva niet door de
geschriften wordt ondersteund. Hun standpunt was, dat de
naam van Çrématé Rädhikä nergens in Çrémad-Bhägavatam of
de Viñëu Puräëa wordt genoemd en dat Ze nooit met Çré Kåñëa met een vedisch ritueel in de echt was verbonden. Een ander bezwaar was, dat Gauòéya Vaiñëava’s niet behoorden tot
een erkende lijn van disciplinaire opvolging (sampradäya).
Sinds onheuglijke tijden zijn er vier Vaiñëava sampradäyas
geweest: de Çré sampradäya, de Brahmä sampradäya, de Rudra sampradäya en de Sanaka (Kumära) sampradäya. In het
tijdperk van Kali zijn de äcäryas van deze vier sampradäyas
respectievelijk Çré Rämänuja, Çré Madhva, Çré Viñëusvämé en
Çré Nimbäditya. Men dacht, dat de Gauòéya Vaiñëava’s zich
buiten deze vier sampradäyas bevonden en werden niet aanvaard als te zijn ingebed in een zuivere lijn. De Gauòéya Vai335
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ñëava’s werden vooral niet aanvaard als een bonafide lijn van
Vaiñëava disciplinaire opvolging, omdat ze geen eigen commentaar op de Brahma-sütra (ook bekend als Vedänta-sütra)
hadden geschreven.
Mahäräja Jaya Singh wist, dat de vooraanstaande Gauòéya
Vaiñëava äcäryas van Våndävana volgelingen waren van Çréla
Rüpa Gosvämé, dus hij gebood hen naar Jaipur te komen om
de uitdaging met de Vaiñëava’s van de lijn van Çré Rämänuja
aan te gaan. Omdat Çréla Cakravarté Öhäkura op hoge leeftijd
was en geheel verdiept was in de transcendente zegen van
bhajana, stuurde hij zijn student, Çréla Baladeva Vidyäbhüña
ëa naar de conferentie in Jaipur als afgezant van de Gauòéya
Vaiñëava’s. Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa was een van de
grootste leraren onder de verheven docenten van Vedänta en
stond daarom bekend als de Gauòéya Vaiñëava vedäntäcärya
mahä-mahopädhyäya. Hij werd vergezeld door de leerling van
Çréla Cakravarté Öhäkura, Çré Kåñëadeva.
De kasten-gosvämés hadden hun eigen verbinding met de
Madhva sampradäya reeds vergeten. Verder gedroegen ze
zich respectloos met betrekking tot het gezichtspunt, dat de
Gauòéya Vaiñëava’s over Vedänta hanteerden, en vormden
een grote verstoring voor de ware Gauòéya Vaiñëava’s. Çréla
Baladeva Vidyäbhüñaëa gebruikte onweerlegbare logica en
krachtig schriftuurlijk bewijsmateriaal om aan te tonen, dat de
Gauòéya sampradäya een zuivere Vaiñëava sampradäya is, die
neerdaalt in de lijn van Madhva.
Deze sampradäya wordt de Çré Brahma-Madhva-GauòéyaVaiñëava sampradäya genoemd. Çréla Jéva Gosvämé, Çréla Kavi Karëapüra en andere voorgaande äcäryas hebben dit feit
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aanvaard. De Gauòéya Vaiñëava’s aanvaarden ÇrémadBhägavatam als het authentieke commentaar op de Vedäntasütra en om deze reden is in de Gauòéya Vaiñëava sampradäya nooit een afzonderlijk commentaar op de Vedänta-sütra
geschreven.
Daarna voerde Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa het schriftuurlijke bewijs voor de verering van Çrématé Rädhikä aan. De
naam van Çrématé Rädhikä, de personificatie van het pleziergevend vermogen (hlädiné-śakti) van Bhagavän en de eeuwige
geliefde van Çré Kåñëa, wordt in verscheidene Puräëa’s vermeld. Door de hele Çrémad-Bhägavatam heen, vooral in Canto Tien in relatie tot de beschrijving van het spel van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods in Våndävana, wordt verwezen naar Çrématé Rädhikä op een zeer verdekte en indirecte
wijze. Alleen rasika en bhävuka toegewijden, die belezen zijn
in de conclusies van de geschriften, kunnen dit confidentiële
mysterie doorgronden.
In het geleerde gezelschap in Jaipur weerlegde Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa alle argumenten en twijfels van de tegenpartij, die door zijn presentatie het zwijgen werd opgelegd. Op
soliede wijze stelde hij de positie vast van de Gauòéya Vaiñëava’s in de disciplinaire opvolging, die neerdaalt van Madhva.
Desondanks wilde de wedijverende partij de Gauòéya Vaiñëava sampradäya niet aanvaarden als een zuivere Vaiñëava disciplinaire opvolging, omdat ze niet beschikten over een commentaar op Vedänta-sütra. Toen heeft Çréla Baladeva Vidyäbhüñaëa ter plekke het beroemde Gauòéya commentaar op
de Vedänta-sütra geschreven, genaamd Çré Govinda-bhañya.
Het gevolg was, dat de verering van Çré Rädhä-Govinda in de
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tempel van Çré Govindadeva werd hervat en dat de geldigheid
van de Çré Brahma-Madhva-Gauòéya sampradäya werd aanvaard.
Alleen op gezag van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura
was Çré Baladeva Vidyäbhüñaëa in staat om Çré Govindabhäñya te schrijven en de verbinding van de Gauòéya Vaiñëava’s met de Madhva sampradäya aan te tonen. Hierover mag
geen twijfel bestaan. Deze prestatie van Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura, die hij uitvoerde uit naam van de sampradäya, zal in gouden letters worden opgetekend in de geschiedenis van het Gauòéya vaiñëavisme.
In 1754 op de vijfde dag van de wassende maan van de
maand Mägha (januari-februari), toen Çréla Viçvanätha Cakravarté Öhäkura ongeveer honderd jaar was, verliet hij deze
materiële wereld in Våndävana, terwijl hij diep verzonken was
in innerlijk bewustzijn. Zijn samädhi staat naast de tempel van
Çré Rädhä-Gokulänanda in Çrédhäma Våndävana.
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RÉ ÇRÉMAD BHAKTIVIDÄNTA NÄRÄYAËA GOSvämé Mahäräja is de discipel van oà viñëupäda Çré

Çrémad Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja,
een van de meest vooraanstaande, leidende discipelen van oà
viñëupäda Çré Çrémad Bhaktisiddhänta Sarasvaté Prabhupäda.
Op 16 februari 1921 nam Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja
zijn goddelijke geboorte in het dorp, Tiwaripur, gelegen aan
de oever van de heilige Ganges Rivier in Bihar, India. Dit was
de plek, waar Çré Rämacandra de demoon, Täraka, ombracht.
Çréla Mahäräja verscheen in deze wereld op amävasyä (nieuwe maan). Zijn geboortenaam was Çréman Näräyaëa Tiwari.
Hij werd in een zeer religieuze, Trivedi brahmäna familie geboren en in zijn kinderjaren kreeg hij vele gelegenheden om
zijn vader te vergezellen naar kértanas en lezingen op bijeenkomsten van verzamelde toegewijden.
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In februari 1946 had hij zijn eerste ontmoeting met zijn gurudeva in Çré Navadvépa-dhäma, West-Bengalen. Hij was vanuit zijn dorp daar naartoe gereisd, nadat hij een discipel had
ontmoet van Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura, genaamd Çréla Narottamänanda Brahmacäré, die door dat gebied trok om de boodschap van Çré Caitanya Mahäprabhu te
prediken. Na enkele gesprekken met hem was Çréla Mahäräja
overtuigd geraakt van de uitmuntende positie van de filosofie,
die werd verspreid door de äcäryas in de lijn van Çréla Rüpa
Gosvämé. Binnen enkele dagen verliet hij zijn huis om zich bij
de missie van zijn geestelijk leermeester aan te sluiten en zijn
leven aan hem over te geven.
Aangekomen in Çré Navadvépa-dhäma sloot Çréla Mahäräja
zich enthousiast aan bij de jaarlijkse parikramä. Aan het eind
van de parikramä op Gaura-pürëimä werden hem door Çréla
Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja zowel harinäma
als dékñä mantras gegeven en kreeg hij de naam Çré Gaura
Näräyaëa Brahmacäré. Snel daarna kende zijn gurudeva hem
tevens de titel ‘Bhakta-bändhava’ toe, hetgeen betekent
‘vriend van de toegewijden’, omdat hij de Vaiñëava’s altijd op
een zeer plezierige wijze ten dienste stond.
Gedurende de volgende zeven jaar reisde hij met zijn gurudeva extensief rond door India voor predikwerk. In 1952, wederom op Gaura-pürëimä, kende zijn geliefde gurudeva hem
initiatie toe in de heilige orde van sannyäsa. In 1954 belastte
zijn gurudeva hem met het bestuur van de pas geopende tempel in Mathurä, Çré Keçavajé Gauòéya Maöha. Vanaf die tijd
diende Çréla Mahäräja in twee gebieden door een deel van het
jaar in Mathurä door te brengen en een ander deel van het
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jaar in Bengalen. Deze dienstverlening voerde hij gedurende
de volgende veertien jaar uit.
Zijn verantwoording nam verder toe, toen Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja hem tot vice-president van
zijn instituut, Çré Gauòéya Vedänta Samiti, benoemde en hem
de functie gaf van hoofdredacteur van zijn publicaties in Hindi
en van zijn maandelijkse tijdschrift, Çré Bhägavat Patrikä. In
1968 verliet zijn gurudeva deze wereld en Çréla Mahäräja
voerde persoonlijk alle nodige ceremoniële rituelen voor zijn
samädhi uit. Als bescheiden dienaar van de Çré Gauòéya Vedänta Samiti is hij gedurende deze periode de jaarlijkse Kärtika Vraja-maëòala parikramä gaan organiseren, hetgeen hij tot
het eind van zijn leven heeft gedaan.
Çréla Mahäräja werd door zijn gurudeva verzocht de boeken
van Çréla Bhaktivinoda Öhäkura uit het Bengaals in zijn moedertaal, het Hindi, te vertalen. Hij heeft dit verzoek ingewilligd door enkele van de Öhäkura’s meest vooraanstaande
werken te vertalen, zoals Jaiva-dharma, Caitanya-Çikñämåta,
Bhakti-tattva-viveka, Vaiñëava-siddhänta-mälä, om er enkele
te noemen. Al deze boeken evenals zijn vertalingen en commentaren van andere vooraanstaande äcäryas van de guruparamparä worden op dit moment door zijn volgelingen in het
Engels en in andere talen vertaald. Tot nu toe [2009] heeft hij
meer dan tachtig boeken in het Hindi vertaald en gepubliceerd en meer dan vijftig boeken in het Engels. Veel van zijn
Engelse boeken zijn nu in andere talen vertaald geworden,
inclusief het Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Russisch, Portugees, Chinees en in verscheidene Indiase talen.
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Hij is door heel India en internationaal lezingen blijven geven in het Hindi, Bengaals en Engels en al zijn lezingen zijn
vastgelegd. Een aantal Hindi lezingen zijn in het Engels en in
andere talen getranscribeerd en voor publicatie vertaald. Bovendien zijn duizenden Engelse lezingen vastgelegd op tape
en film en deze worden in de vorm van transcripties en in audio- en videoformaat op het internet gezet om honderden
duizenden fortuinlijke zielen te kunnen bereiken.
Een belangrijke relatie had Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja met Çréla Bhaktividänta Svämé Mahäräja, die in de wereld
bekend staat als Çréla Prabhupäda, de beroemde prediker van
Gauòéya vaiñëavisme en Stichter Äcärya van ISKCON, de
International Society for Kåñëa Consciousness. Ze hebben
elkaar voor het eerst in Calcutta ontmoet in 1946 ter gelegenheid van de inauguratie van een nieuwe tak van de Gauòéya
Vedänta Samiti, waar beiden naartoe waren gekomen om
diensten te verlenen. Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja
was een van de oprichters van dit instituut.
Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja vergezelde zijn gurudeva
naar Jhansi, waar Çréla Bhaktividänta Svämé Mahäräja, of
Abhaya Caraëäravinda Prabhu, zoals hij voorheen bekend
was, had getracht een Vaiñëava gemeenschap op te starten,
genaamd The League of Devotees. Enkele jaren later, aan het
begin van de jaren ’50 van de vorige eeuw, ging Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja op uitnodiging van zijn godbroeder,
Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja, in de Çré
Keçavajé Gauòéya Maöha in Mathurä wonen en heeft daar
enkele maanden verbleven. Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja had met hem regelmatig toegewijde discussies over Vaiñëa342
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va siddhänta en ontwikkelde in deze periode een nog intiemere relatie met Çréla Bhaktividänta Svämé Mahäräja, die hij
beschouwde als zijn çikñä-guru en zijn boezemvriend.
In 1959 initieerde Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé
Mahäräja Abhaya Caraëäravinda Prahbu in de heilige sannyäsa orde en gaf hem de sannyäsé naam en titel, Çré Çrémad
Bhaktivedänta Svämé Mahäräja, waarbij de vedische vuurceremonie (yajïa) en alle rituelen persoonlijk werden uitgevoerd door Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja. In deze periode woonde Çréla Bhaktividänta Svämé Mahäräja reeds in
Våndävana, eerst in de Vaàçé Gopäla Mandira en enkele jaren later in de Çré Çré Rädhä-Dämodara Mandira, waar Çréla
Mahäräja hem dikwijls een bezoek bracht. Dan kookte hij
voor hem en eerde de prasädam met hem en dan hadden ze
intieme gesprekken over Vaiñëava filosofie.
Toen Çréla Bhaktividänta Svämé Mahäräja in het Westen
ging prediken en erin slaagde de eerste tempel voor Rädhä en
Kåñëa in Amerika te bouwen, stuurde Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja hem de eerste mådaìga trommels en karatälas,
die hij voor saìkértana gebruikte.
Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja correspondeerde om
de maand met Çréla Bhakti Prajïäna Keçava Gosvämé Mahäräja en Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja tot 1968, toen Çréla
Keçava Gosvämé Mahäräja nitya-lélä binnenging. Daarna bleef
hij corresponderen met Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja tot
zijn eigen goddelijke vertrek in 1977.
Tegen het eind van zijn gemanifesteerde verblijf in deze
wereld verzocht hij Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja diverse
keren om zo goed te zijn zijn associatie aan zijn westerse leer343
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lingen te geven en hen te helpen de diepere waarheden van de
Vaiñëava filosofie in de lijn van Çréla Rüpa Gosvämé te leren
begrijpen. Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja stemde nederig
toe in dit verzoek, omdat hij hem als een van zijn vererenswaardige çikñä-gurus beschouwde. Çréla Bhaktivedänta Svämé
Mahäräja verzocht Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja ook om
na zijn vertrek de complete taak van het uitvoeren van de
rituelen voor zijn samädhi op zich te nemen. Beide verzoeken
tonen zijn sterke vertrouwen in Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja aan.
Gedurende drie decennia na het heengaan van Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja uit het gezichtsveld van deze wereld in november 1977 heeft Çréla Mahäräja zijn laatste verzoek onwankelbaar ten uitvoer gelegd door inzichtelijke leiding en liefdevolle toevlucht te bieden aan een ieder, die hem
hiervoor uitzocht. Via het medium van zijn Engelse boeken
en zijn extensieve wereldreizen geeft hij nu [2009] zijn associatie en goddelijke realisaties aan de volgelingen van Çréla
Bhaktivedänta Svämé Mahäräja en alle andere oprechte zoekers naar waarheid in de wereld. Ondanks dat hij nu 88 jaar
oud is, reist hij nog regelmatig door India en in het buite nland, waar hij over de glorie predikt van Çré Caitanya Mahäprabhu en Çré Çré Rädhä-Kåñëa en over de ware glorie van
de Stichter Äcärya van ISKCON, Çréla Bhaktivedänta Svämé
Mahäräja, en zijn guru-paramparä.
In 2009 voltooide Çréla Näräyaëa Gosvämé Mahäräja zijn
dertigste wereldtournee. In vele landen wordt hij in vooraanstaande hindutempels uitgenodigd om lezingen te geven over
de vedische sanätana-dharma van India. Als hij in India ver344
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blijft, wordt hij regelmatig door eerwaarde personen uitgenodigd om op hun spirituele programma’s te komen spreken.
Als een vooraanstaand lid van de disciplinaire opvolging van
de Brahma-Madhva-Gauòéya sampradäya wordt hij in heel
India toegejuicht als een spiritueel leermeester en als een zuivere toegewijde van Çré Kåñëa in de lijn van Çré Caitanya Mahäprabhu. Hij wordt erkend als een strikte volgeling van de
vedische cultuur, sanätana-dharma, Vaiñëava etiquette, daivévarëäçrama en bhägavat-bhajana. De meeste vermaarde spirituele geleerden van Mathurä en Våndävana nodigen hem uit
te komen spreken op hun bijeenkomsten en hij nodigt ook
hen uit om programma’s in zijn maöha bij te wonen.
Veel Indiase overheidsambtenaren, zoals die van de DCP
(Commissaris van Politie van Gedeputeerde Staten), en rechters in Delhi, Bombay, Calcutta, Mathurä en elders behoren
tot zijn discipelen. Vele befaamde industriëlen en zakenmensen bezoeken hem regelmatig met vragen over het spirituele
leven en krijgen zijn zegeningen. Vele hoofd-pürärés uit heel
Vraja-maëòala bezoeken hem. De hoofd-püräré van de bekende Rädhä-Govinda Mandira in Jaipur laat regelmatig
bloemenkransen en mahä-prasädam van de Godsbeelden bezorgen, in het bijzonder ter gelegenheid van de start van een
volgende wereldreis. Dit geldt ook voor de püjäré van Çré Jagannätha Mandira in Puré. De leider van de dienaren van Çré
Jagannätha, de Dayitä-pati van Puré, woont ook lezingen van
Çréla Mahäräja bij, wanneer hij in Puré verblijft.
Çréla Mahäräja heeft meer dan vijftig jaar de Vraja-maëdala
parikramä geleid en tijdens die perioden komen alle dorpshoofden naar hem toe om hun eerbetuigingen aan te bieden.
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Hij is ook verscheidene jaren betrokken geweest bij het organiseren van renovaties van heilige plaatsen in Våndävana,
zoals Bhäëòéravaöa in Bhäëòéravana, Kadamba-kyäré bij Nandagräma, Brahma-kuëòa en Surabhi-kuëòa in Govardhana en
Käliya-ghäöa in Våndävana. Zijn werk hieraan wordt door het
publiek, de overheid en de pers erkend. Hiervoor en voor zijn
andere spirituele verrichtingen werd hem door verscheidene
dorpshoofden in Vraja-maëòala de titel Yuga-Äcärya toegekend.
Hij leidt ook ieder jaar rond Gaura-pürëimä de Navadvépadhäma parikramä. Dan worden hij en zijn sannyäsés door
meer dan 20.000 pelgrims uit Bengalen en door meer dan
2.000 andere Indiase en westerse pelgrims gevolgd. De meeste
toegewijden uit Bengalen zijn arme dorpelingen, die gedurende het festival van een week gratis faciliteiten en prasädam
worden aangeboden.
Çréla Bhaktividänta Näräyaëa Gosvämé Mahäräja is exemplarisch voor een onvermengd leven van de hoogste toewijding en zuivere liefdevolle dienst aan zijn gurudeva, zijn guruparamparä, Çré Caitanya Mahäprabhu en het Goddelijk Paar,
Çré Çré Rädhä-Kåñëa. Als Hun intieme dienaar blijft hij doorgaan het pad te verlichten voor degenen, die diep in de extatische oceaan willen duiken van rädhä-däsyam, dienstverlening
aan de stralend mooie lotusvoeten van Çré Kåñëa’s dierbare
geliefde, Çrématé Rädhikä.
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A
Äcärya – spiritueel voorganger; iemand die onderwijst door voorbeeld.
Adhirüòha-mahäbhäva – de extreem hoge staat van mahäbhäva, die alleen
in de gopés van Vraja wordt aangetroffen.
Anubhäva – een van de vijf essentiële ingrediënten van rasa; de dertien
acties, die de spirituele emoties in het hart van de toegewijde vertonen
of onthullen: dansen, rollen over de grond, zingen, luidkeels huilen, huiveren van het lichaam; brullen, geeuwen, zwaar ademhalen, anderen
veronachtzamen, kwijlen, luid lachen, rondstrompelen, en de hik.
Anuräga – (1) gehechtheid, genegenheid, of liefde; (2) een geïntensiveerd
stadium van prema, dat voorafgaat aan mahäbhäva. Ujjvala-nélamäëi
(14.146) zegt, “Hoewel men de geliefde regelmatig ontmoet en goed bekend is met de geliefde, maken de telkens nieuwe sentimenten van intense gehechtheid, dat de geliefde ieder moment opnieuw wordt ervaren, alsof men nooit eerder een dergelijke ervaring met een dergelijk
persoon heeft gehad.”
Arcana – verering van het Godsbeeld; een van de negen belangrijkste onderdelen van toegewijde dienst.
Äsakti – diepe gehechtheid aan Bhagavän en Zijn metgezellen. Het vindt
plaats, wanneer de smaak voor bhajana leidt tot een rechtstreekse gehechtheid aan de persoon, die het object van bhajana vormt. Dit is het
zevende stadium in de ontwikkeling van de kruipplant van devotie en
wordt gewekt door het rijpen van zijn smaak voor bhajana.
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Añöa-sättvika-bhävas – acht symptomen van spirituele extase: aan de grond
genageld staan, transpireren, kippenvel, wegvallen van de stem, beven,
verlies van kleur, tranen, en bezwijken.

B
Bhajana – spirituele oefeningen, vooral horen, chanten en mediteren op de
heilige naam, gedaante, kwaliteiten en spel van Çré Kåñëa.
Bhakta – een toegewijde; iemand die bhakti of toegewijde dienst uitvoert.
Bhakti – het uitvoeren van activiteiten, die zijn bedoeld om de Allerhoogste
Persoon, Çré Kåñëa, tevreden te stellen of een plezier te doen, die worden uitgeoefend in een gunstig gestemde geest verzadigd van liefde, die
zijn verstoken van alle verlangens behalve die voor Zijn welzijn en plezier, die niet zijn afgedekt door vruchtzoekende activiteit en de speculatie, dat God onpersoonlijk is.
Bhakti-yoga – het pad van spirituele realisatie door toegewijde dienst aan
Çré Kåñëa uit te voeren.
Bhäva – spirituele emoties of sentimenten.
Bhäva-bhakti – het aanvangsstadium van perfectie in toewijding. Het stadium van bhakti, waarin çuddha-sattva, de essentie van Gods innerlijke
vermogen bestaand uit geestelijke kennis en zegen, uit het hart van de
eeuwige metgezellen van Bhagavän naar het hart van de praktiserende
toegewijde wordt overgebracht. Het is als een straal van de zon van
prema en het verzacht het hart met verscheidene smaken. Het is de
spruit van prema en het wordt ook rati genoemd. Dit is het achtste stadium van de kruipplant van toewijding.
Brahma-vimohana-lélä – De volgende samenvatting van dit spel (lélä)
wordt door Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja gepresenteerd in zijn
Engelse vertaling van Çrémad-Bhägavatam (10.13), “Na het doden van
Aghäsura ging Kåñëa met Zijn metgezellen, de koeherdersjongens, in
het bos picknicken. De kalveren, die door het groene gras werden ve rleid, dwaalden ver af, waardoor de metgezellen van Kåñëa een beetje
zenuwachtig werden en de kalveren wilden gaan ophalen. Kåñëa sprak
de jongens echter moed in en zei, “Gaan jullie maar lunchen zonder je
druk te maken. Ik zal de kalveren gaan zoeken.” En God vertrok.
Toen nam Çré Brahmä louter om het vermogen van Kåñëa op de
proef te stellen de kalveren en de koeherdersjongen weg en hield ze op
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een geheime plek verstopt. Toen Kåñëa de kalveren en jongens niet kon
terugvinden, begreep Hij, dat dit een stunt van Brahmä was. Toen
breidde de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de oorzaak der oorzaken, om zowel Çré Brahmä als Zijn eigen metgezellen en hun moeders
een plezier te doen Zich uit in de kalveren en jongens precies zoals ze
waren, voordat ze door Brahmä werden ontvoerd.
Hierdoor ontdekte Hij nog een ander spel. Een speciaal aspect van
zijn spel was, dat de moeders van de koeherdersjongens dieper gehecht
raakten aan hun respectievelijke zonen en dat de koeien dieper gehecht
raakten aan hun kalveren. Na bijna een jaar nam Baladeva waar, dat al
die koeherdersjongens en kalveren expansies van Kåñëa waren. Hij informeerde bij Kåñëa en hoorde, wat er was gebeurd.
Nadat een vol jaar was verstreken, keerde Brahmä terug en zag, dat
Kåñëa zoals gewoonlijk met Zijn vrienden, kalveren en koeien aan het
stoeien was. Toen toonde Kåñëa alle kalveren en koeherdersjongens als
vierarmige gedaanten van Näräyaëa. Op dat moment kon Brahmä het
vermogen van Kåñëa inzien en hij was verbijsterd door het spel van Kåñëa, zijn eerbiedwaardige Heer.”

G
Gopa – (1) een koeherdersjongen, die Kåñëa dient met een gevoel van intieme vriendschap; (2) een oudere metgezel van Nanda Mahäräja, die
Kåñëa dient met een gevoel van ouderlijke genegenheid.
Gopäla-mantra – een geheiligd vers, dat door Gauòéya Vaiñëava brähmaëas wordt gerepeteerd op de drie kruisingen van de dag. Het is een van
de mantras, die de guru geeft op het moment van initiatie.
Gopé – (1) een van de jonge koeherdersmeisjes van Vraja onder leiding van
Çrématé Rädhikä, die Kåñëa dienen met een gevoel van amoureuze liefde; (2) een oudere vriendin van Moeder Yaçodä, die Kåñëa dient met
een gevoel van ouderlijke genegenheid.
Gosvämé – iemand die meester is over zijn zintuigen; een titel voor degenen
in de wereldverzakende levensorde. Dit verwijst dikwijls naar de vermaarde volgelingen van Çré Caitanya Mahäprabhu, die de levensstijl van
bedelmonnik aannamen.
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J
Jïäné-bhakta – een toegewijde, die de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
vereert met een gevoel van rijkdom en vermogen zonder persoonlijke
diensten te verlenen vanwege het gevoel van Gods alomtegenwoordigheid en volheid.

K
Kajjala – een oogzwart gemaakt van lampenroet, dat wordt gebruikt om de
randen van de oogleden aan te zetten.
Käma – (1) lust om de aandrang van de materiële zintuigen te bevredigen;
(2) het bovenzinnelijke verlangen van de gopés om met Çré Kåñëa van
amoureus spel en vermaak te genieten.
Käma-gäyatré – een geheiligd vers, dat door Gaudia Vaiñëava brähmaëas
wordt gerepeteerd op de drie kruispunten van de dag. Het is een van de
mantras, die door de guru tijdens dékñä initiatie wordt gegeven.
“De käma-gäyatré mantra lijkt op een vedische hymne, maar de mantra is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Zelf. Er is geen verschil tussen de käma-gäyatré en Kåñëa. Beide zijn samengesteld uit vierentwintig
en een halve transcendentale lettergrepen (zie Çré Caitanya-caritämåta,
Madhya 21.125-29). De mantra uitgebeeld in letters is ook Kåñëa en de
mantra rijst op zoals de maan. Hierdoor bestaat er een geperverteerde
reflectie van verlangen in de menselijke samenleving en onder allerlei
andere levenssoorten. In de mantra, kléà käma-deväya vidmahe puñpabäëäya dhémahi tan no ‘naìgaù pracodayät, wordt Kåñëa Käma-deva,
Puñpa-bäëa en Anaìga genoemd. Käma-deva is Madana-mohana, de
Godheid, die onze relatie met Kåñëa vestigt; Puñpa-bäëa (Hij die een pijl
gemaakt van bloemen draagt) is Govinda, de Persoonlijkheid Gods, die
onze toegewijde dienst aanvaardt, en Anaìga is Gopéjana-vallabha, die
de gopés tevreden stelt en het hoogste levensdoel is. Deze käma-gäyatré
(kléà käma-deväya vidmahe puñpa-bäëäya dhémahi tan no ‘naìgaù pracodayät) behoort eenvoudig niet tot deze materiële wereld. Wanneer
men in spiritueel begrip is gevorderd, kan men de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods vereren met zijn spiritueel gezuiverde zintuigen en de
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verlangens van God vervullen” (Çré Caitanya-caritämåta, Madhya-lélä
8.138, Purport door Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja).
Kaniñöha-adhikäré – een nieuwe toegewijde of neofiete beoefenaar van
bhakti.
Karma – (1) iedere activiteit uitgevoerd in de loop van het materiële bestaan; (2) vruchtdragende activiteiten; vrome activiteiten leidend tot materieel voordeel in deze wereld of in de hemelse planeten na de dood;
(3) noodlot; voorgaande acties, die tot onvermijdelijke reacties leiden.
Kuìkuma – een rood poeder of rode vloeistof aangebracht door getrouwde
vrouwen op de scheiding van hun haar om hun huwelijkse staat aan te
geven.
Kuïja – een besloten boshut; een natuurlijke schaduwplaats met een dak en
afscheidingen van bloeiende bomen, klimplanten, kruipplanten en andere klimmers.

M
Mädana-bhäva of mädanäkhya-mahäbhäva – het hoogste spontane stadium van mahäbhäva, dat wordt gekenmerkt door de gelijktijdige manifestatie van alle soorten transcendentale emoties. Het wordt eeuwigdurend en schitterend gemanifesteerd alleen in Çré Rädhä en vindt plaats
alleen op het moment van ontmoeten.
Madhyama-adhikäré – een beoefenaar van bhakti, die het tussenliggende
stadium van spirituele ontwikkeling heeft bereikt.
Mahäbhäva – het hoogste stadium van prema of goddelijke liefde. In Ujjvala-nélamaëi (14.154) wordt mahäbhäva alsvolgt gedefinieerd: “Wanneer
anuräga een zekere staat van intensiteit bereikt, heet het bhäva of mahäbhäva. Deze staat van intensiteit heeft drie eigenschappen: (1) anuräga bereikt de staat van sva-samvedya, hetgeen betekent, dat het ‘t object
van zijn eigen ervaring wordt; (2) het wordt prakäçita, stralend manifest,
hetgeen betekent, dat alle acht sättvika-bhävas prominent worden vertoond en (3) het bereikt de staat van yävad-äçraya-våtti, hetgeen betekent, dat het actieve ingrediënt van deze geïntensiveerde staat van anuräga de ervaring van de bhäva van Rädhä en Kåñëa overbrengt op een
ieder, die aanwezig is en gekwalificeerd is het te ontvangen.
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Mahä-prasäda – betekent letterlijk ‘grote genade’ en verwijst vooral op de
voedselrestanten, die aan het Godsbeeld zijn geofferd; kan ook verwi jzen naar de restanten van andere artikelen, die aan het Godsbeeld zijn
geofferd, zoals wierrook, bloemen, slingers en kleding.
Mäna – het sentiment, dat de minnaar en minnares weerhoudt elkaar vrij te
ontmoeten, hoewel ze samen zijn en tot elkaar worden aangetrokken.
Mäna geeft aanleiding tot voorbijgaande emoties, zoals transcendente
woede, somberheid, twijfel, rusteloosheid, trots, en jaloezie.
Maïjaré – (1) bloemknop; (2) een dienstmeisje van Çrématé Rädhikä.
Mäyä – Gods begoochelende energie; illusie; dat wat niet is; Gods externe
vermogen, dat de levende wezens beïnvloedt het valse egoïsme te aanvaarden een onafhankelijke genieter van deze materiële wereld te zijn;
ook genoemd mahämäyä of mäyä-śakti.

N
Niñöhä – sterk vertrouwen; standvastigheid in zijn toegewijde praktijk. Het
vijfde stadium in de ontwikkeling van de kruipplant van devotie.

P
Praëaya – een geïntensiveerd stadium van prema; een stadium in de ontwikkeling van prema tot mahäbhäva. Het wordt alsvolgt beschreven in
Ujjvala-nélamaëi (14.108): “Wanneer mäna het aspect van ongeremde
intimiteit aanneemt, verwijzen geleerde authoriteiten ernaar als praëaya.” Het woord viçrambha, dat in dit vers wordt gebruikt, betekent
compleet vertrouwen zonder enige terughoudendheid of formaliteit.
Deze vertrouwelijkheid laat zijn eigen leven, verstand, intelligentie, lichaam en bezittingen in alle opzichten één zijn met het leven, verstand,
intelligentie en lichaam van de geliefde.
Prema – “Liefde voor Kåñëa, die uiterst geconcentreerd is en het hart compleet doet smelten en die tot een diep gevoel van mamatä of bezitsdrang
in relatie tot God aanleiding geeft” (Bhakti-rasämåta-sindhu 1.4.1).
Prema-bhakti – het stadium van bhakti, dat kenmerkend is voor het verschijnen van prema (zie hierboven); het geperfectioneerde stadium van
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toewijding; de achtste en volkomen tot bloei gekomen staat van de
bhakti-latä, of kruipplant van devotie.
Püjä – eredienst; verering van het Godsbeeld in de tempel of van gerespecteerde persoonlijkheden, zoals de guru, waarbij verschillende toebehoren, zoals wierrook, brandende boterlamp en bloemen worden geofferd.
Pürva-räga – “Wanneer gehechtheid aangelegd in de minnaar en de minnares vóór hun ontmoeting door zien, horen, enzovoort zeer smaakvol
wordt door het mengsel van vier ingrediënten, zoals vibhäva en anubhäva, wordt dit pürva-räga genoemd” (Ujjvala-nélamaëi, Vipralambhaprakarana 5).

R
Räga – (1) diepe gehechtheid aan het object van zijn genegenheid; “Het
stadium, waarin de genegenheid voor de geliefde ongeluk converteert in
geluk, wordt räga, of gehechtheid genoemd. Wanneer men een dergelijke gehechtheid voor Kåñëa heeft, kan hij zijn eigen leven opgeven om
zijn geliefde Kåñëa een plezier te doen” (Çré Caitanya-caritämåta, Madhya-lélä 19.178, Purport door Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja); (2)
een muzikale geaardheid of sequentie (bijv. malhära räga).
Rägänuga of rägänuga-bhakti – bhakti die in het kielzog volgt van de eeuwige metgezellen van Çré Kåñëa in Vraja, wier hart is doordrenkt met räga, een onlesbare liefdevolle dorst naar Kåñëa, die leidt tot spontane en
intense absorbtie.
Rasa – (1) de spirituele transformatie van het hart, die plaats vindt, wanneer de geperfectioneerde staat van liefde voor Çré Kåñëa, gekend als rati, wordt geconverteerd in ‘vloeibare’ emoties door een combinatie aan
te gaan met uiteenlopende soorten transcendente vormen van extase;
(2) smaak, gunst.
Räsa-lélä – de dans van Çré Kåñëa met de vraja-gopés, die bestaat uit de
uitwisseling van zuivere spirituele liefde tussen Kåñëa en de gopés, Zijn
meest vertrouwelijke dienaressen.
Rasika of rasika-bhakta – iemand, die het vermogen heeft om bhakti-rasa
in zijn hart te proeven. In het stadium van bhäva krijgt het hart van de
toegewijde çuddha-sattva toegediend uit het hart van een van Kåñëa’s
eeuwige metgezellen in Vraja. Deze çuddha-sattva wordt dan gekend als
kåñëa-rati, het eerste dagen van goddelijke liefde. Wanneer dit perma-
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nente sentiment van liefde een combinatie aangaat met andere extatische emoties, genereert het de unieke ervaring van bhakti-rasa. Iemand,
die bekwaam is om deze rasa te proeven, wordt gekend als een rasikabhakta.
Ratha-yäträ – een festival van wagens, dat jaarlijks in Jagannätha Puré in
Orissa wordt gehouden en dat de terugkeer van Çré Kåñëa van Dvärakä
naar Våndävana viert. Op de dag van Ratha-yäträ worden de Godsbeelden van Çré Jagannätha, Baladeva en Subhadrä op drie enorm grote, gedecoreerde wagens geplaatst. In Puré trekken de toegewijden deze karren van de tempel van Jagannätha naar de Guëòicä tempel. De tempel
van Jagannätha vertegenwoordigt Dvärakä en de Guëòicä tempel vertegenwoordigt Våndävana. Çré Caitanya Mahäprabhu en Zijn metgezellen
verzamelden zich ieder jaar om deze viering met een groot saìkértana
feest bij te wonen.
Ruci – smaak; dit is het zesde stadium in de ontwikkeling van de kruipplant
van devotie. In dit stadium van het ontwaken van werkelijke smaak
overstijgt de aantrekking tot spirituele aangelegenheden, zoals horen,
chanten en andere devotionele bezigheden, de aantrekkingskracht tot
iedere andere materiële activiteit.
Rüpänuga – “Rüpa Gosvämé en Sanätana Gosvämé zijn de meest verheven
dienaren van Çrématé Rädhikä en Çré Caitanya Mahäprabhu. Degenen,
die hun dienstverlening aanhangen, worden gekend als rüpänuga toegewijden” (Çré Caitanya-caritämåta, Madhya-lélä 8.246, Purport door Çréla
Bhaktivedänta Svämé Mahäräja).
“Wij, Gauòéya Vaiñëava’s, staan bekend als rüpänugas. Rüpänuga
betekent volgeling van Rüpa Gosvämé. Waarom zouden we volgelingen
van Rüpa Gosvämé worden? Çré-caitanya-mano ‘bhéñöaà sthäpitaà yena
bhü-tale – hij wilde de missie van Çré Caitanya Mahäprabhu vestigen”
(Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja, Lecture on Çrémad-Bhägavatam
5.5.2, Hyderabad, April 13, 1975).
“Rüpänuga-bhaktas zijn alleen degenen, die dezelfde manier en
stemming volgen, waarin Çré Rüpa Maïjaré dienst verleent aan Rädhä
en Kåñëa. Hoewel Çré Rüpa Maïjaré zowel Rädhä als Kåñëa dient, is ze
meer geneigd naar Çrématé Rädhikä – gelukkig in het geluk van Çrématé
Rädhikä en ongelukkig zoals Zij, wanneer Ze lijdt. Innerlijk, in hun constitutionele gedaante, dienen de rüpänuga-bhaktas met dezelfde houding
en in dezelfde stemming als Çré Rüpa Maïjaré, terwijl ze uiterlijk dezelfde devotionele activiteiten als Rüpa Gosvämé praktiseren” (Gaura-vani
Pracarine, Chapter 7).
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S
Sädhaka – beoefenaar; iemand die een spirituele discipline volgt om het
specifieke doel van bhäva-bhakti te bereiken.
Sädhana – het proces van toegewijde dienst; de methode, die men aanwendt om zijn specifieke doel (sädhya) te bereiken.
Sädhana-bhajana of sädhana-bhakti – het praktiserende stadium van
toewijding; de verscheidene spirituele disciplines uitgevoerd voor de
voldoening van Çré Kåñëa worden ondernomen via het medium van de
zintuigen met het doel om de manifestatie van bhäva-bhakti tot stand te
brengen.
Samädhi – (1) concentratie van de geest; meditatie of diepe trance, hetzij op
Paramätmä of op het spel van Kåñëa; (2) Sama betekent ‘hetzelfde’ of
‘gelijk’ en dhi betekent ‘intelligentie’. Wanneer de zuivere toegewijde
samädhi neemt, betekent het, dat hij bij het verlaten van deze wereld
hetzelfde niveau, positie en spirituele gemoedsgesteldheid binnengaat
als de persoonlijke metgezellen van zijn vererenswaardige Godheid. In
dat gebied verleent hij diensten in zijn eigen grondrechtelijke gedaante
(svarüpa) met dezelfde kwaliteiten, intelligentie en schoonheid als die
metgezellen.
Sampradäya – een bepaalde school voor religieus onderwijs; een gevestigde
doctrine overgedragen van de ene leraar op de andere; een lijn van disciplinaire opvolging.
Saìkértana – gezamenlijk zingen van de namen van God; “Het woord saìkértana betekent sarvatobhävena kértana, complete kértana, met andere
woorden, kértana die wordt uitgevoerd in vol bewustzijn van zijn relatie
met Çré Kåñëa en die vrij is van alle hindernissen en overtredingen. De
uitvoering van saìkértana vereist geen ondersteuning van enig ander onderdeel van sädhana. Gedeeltelijke kértana van de heilige naam van Çré
Kåñëa wordt geen saìkértana genoemd. Met het gedeeltelijk of imperfect chanten van de heilige naam van Çré Kåñëa krijgt de jéva niet het effect ten volle. Het gevolg is, dat veel mensen gaan twijfelen aan het
vermogen van de heilige naam. Laat daarom alle zege gaan naar het perfect en compleet chanten van de heilige naam van Çré Kåñëa” (Uit het
commentaar van Çréla Bhaktisiddhänta Sarasvaté Öhäkura Prabhupäda
op Çré Çikñäñöakam, Vers 1).
Sannyäsé – een lid van de wereldverzakende levensorde.
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Sneha – genegenheid; “Dat aspect van prema, waarin het smelten van het
hart voor de geliefde wordt geconcentreerd, wordt sneha of genegenheid
genoemd. Het symptoom van dergelijke genegenheid is, dat de minnaar
geen moment zonder de associatie van zijn geliefde kan blijven” (Çré
Caitanya-caritämåta, Madhya-lélä 19.178, Purport door Çréla Bhaktivedänta Svämé Mahäräja).
Çuddha-bhakta – een zuivere toegewijde van God; iemand die çuddhabhakti of zuivere toegewijde dienst uitvoert, die niet is vermengd met
baatzuchtige actie of monistische kennis en geen andere verlangens
koestert dan uitsluitend het plezier van Kåñëa.

U
Uttama-adhikäré – de allerbeste toegewijde, die perfect is in zijn toewijding
aan Çré Kåñëa.
Uttama-bhakta – de allerbeste beoefenaar van bhakti.
Uttama-bhakti – de allerhoogste bhakti of hoogste vorm van bhakti.

V
Vaidhé-bhakti – toewijding aangezet door de reguleringen van de geschriften. Als sädhana-bhajana niet wordt geïnspireerd door een intens verlangen, maar wordt aangespoord door de discipline van de geschriften,
wordt het vaidhé-bhakti genoemd.
Vaiñëava – betekent letterlijk ‘iemand met de natuur van Viñëu’; met andere woorden, iemand in wiens hart en hoofd alleen Viñëu of Kåñëa
woont. Iedere toegewijde, die Çré Kåñëa of een van Zijn voltallige manifestaties (viñëu-tattva) vereert, kan een Vaiñëava worden genoemd.
Vibhäva – de oorzaken voor het proeven van de bovenzinnelijke smaken
van zuivere toegewijde dienst. Deze oorzaken bestaan in twee soorten:
(1) älambana, de ondersteuning (dit verwijst naar Kåñëa en Zijn toegewijden, die in hun hart beschikken over spirituele liefde genaamd rati, of
sterke gehechtheid en genegenheid, die in combinatie met de andere
vier ingrediënten van rasa in rasa kan worden getransformeerd); en (2)
uddépana, de stimulus (objecten die met Kåñëa zijn verbonden, die spiri-
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tuele liefde voor Hem opwekken en veroorzaken, dat die liefde wordt
getransformeerd in rasa).
Vraja-devé – een jong meisje van Vraja; een gopé.
Vrajaväsé – een inwoner van Vraja.
Vyabhicäré-bhäva – een van de vijf essentiële ingrediënten van rasa; de
drieëndertig innerlijke spirituele emoties, die tevoorschijn komen uit de
nectaroceaan van sthäyé-bhäva (de permanente relatie met Çré Kåñëa),
veroorzaken dat vyabhicäré-bhäva opwelt en weer in die oceaan terugvalt. Tot deze emoties behoren mismoedigheid, vreugde, angst, opgewondenheid en het verbergen van emoties.

Y
Yogamäyä – het innerlijke vermogen van God, dat zich bezighoudt met de
arrangementen en versterking van Zijn spel en vermaak. Paurëamäsé is
de personificatie van dit vermogen.
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